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Voorwoord 

Tijdens de parlementaire debatten over de opheffing van het Belgisch Fonds voor 
Voedselzekerheid (BFVZ) heeft de Vicepremier en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, 
Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post zich ertoe verbonden om "het thema 
voedselzekerheid te integreren in de samenwerkingsprogramma's van de overheid". Zo stelden 
de parlementsleden van de werkgroep belast met de opvolging van dit Fonds voor om in 2018 
op verzoek van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking op onafhankelijke wijze een ex-
postevaluatie van het BFVZ te organiseren door de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking.  

Dit rapport maakt deel uit van de evaluatie van het BFVZ, de integratie van het thema 

voedselzekerheid en de multi-actorenaanpak in het kader van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. De doelstellingen van deze evaluatie zijn de volgende: 

 Lering trekken uit de uitvoering van het BFVZ op basis van de vastgestelde resultaten op 
het vlak van voedselzekerheid in zijn vier dimensies (summatieve evaluatie); 

 De maatregelen beoordelen die zijn genomen om het thema landbouw en 
voedselzekerheid te integreren in de Belgische samenwerking; 

 De specificiteit en de toegevoegde waarde beoordelen van de multi-actoren- en 

multidimensionele aanpak van de Belgische samenwerking op het vlak van 
voedselzekerheid. 
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1. Achtergrond 

1.1 Doelstellingen en scope 

Voor deze evaluatie werden in het bestek drie complementaire en samenhangende 
doelstellingen geformuleerd1: 

 Lering trekken uit de uitvoering van het BFVZ op basis van de vastgestelde resultaten op 

het vlak van voedselzekerheid in zijn vier dimensies (summatieve evaluatie); 

 De maatregelen beoordelen die zijn genomen om het thema landbouw en 
voedselzekerheid te integreren in de Belgische samenwerking; 

 De specificiteit en de toegevoegde waarde beoordelen van de multi-actoren- en 
multidimensionele aanpak van de Belgische samenwerking op het vlak van 
voedselzekerheid. 

Deze evaluatie heeft betrekking zowel op de uitvoering van het BFVZ (en met name de 

multidimensionele en multi-actorenaanpak) als op de integratie van de thema’s landbouw en 
voedselzekerheid binnen het huidige beleid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In 
geografisch opzicht betreft deze evaluatie, in het bijzonder de nabeschouwing van het BFVZ, de 
vijf landen waar tussen 2012 en 2019 multi-actorenprogramma’s zijn uitgevoerd: Mali, 
Mozambique, Burundi, Tanzania en Benin. Daarnaast vallen ook de activiteiten in Guinee binnen 
de scope van deze evaluatie, waarbij specifiek gekeken werd naar hoe landbouw en 
voedselzekerheid zijn opgenomen in de nieuwe programmering van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking2. De geëvalueerde periode loopt van 2010, het jaar waarin het 
BFVZ is opgericht, tot de aanvang van deze evaluatie. Ontwikkelingen op het vlak van onderwijs 
en sensibilisering in België vallen buiten de scope van deze evaluatie.  

Kader 1 Definitie van de multi-actorenaanpak 

De multi-actorenaanpak is een aanpak voor de uitvoering van een project waarbij 
verschillende ontwikkelingsactoren samenwerken binnen een gemeenschappelijk programma 
dat door een van deze actoren wordt gecoördineerd. 

 

Zoals later in dit rapport zal blijken, heeft de pas recentelijke invoering van nieuwe 
programma’s van de gouvernementele samenwerking3 de mogelijkheid beperkt de integratie 
van de thema’s landbouw en voedselzekerheid hierbinnen te evalueren. Om toch aan de 
voorgenomen scope van het onderzoek te voldoen, wordt daarom gekeken naar twee 
gouvernementele programma’s in de landbouwsector4 die na het stopzetten van het BFVZ 
werden uitgevoerd. Deze betrekkelijk brede scope van de evaluatie is beheersbaar gehouden 
doordat het evaluatieteam heeft getracht balans te houden in de hoeveelheid gegevens die 
beschikbaar zijn met betrekking tot de drie doelstellingen, ook al waren a priori vooral de 
gegevens betreffende de evaluatie van het BFVZ het best beschikbaar.  

                                           
1 Bestek S4/2018/02/2 van de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, Federale 

Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
2 Benin maakt deel uit van beide categorieën. 
3 December 2018. 
4 Het DAKMA-project in Guinee en het programma "Duurzame en inclusieve economische groei door bevordering van 

plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid" in Mali. 
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1.2 Het BFVZ in het kort: oprichting, ontwikkeling en 

opheffing 

Het BFVZ kent twee voorgangers op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. Het 
Overlevingsfonds voor de Derde Wereld werd op 3 oktober 1983 opgericht op initiatief van het 
Belgische Parlement als gevolg van publieke afschuw over de hongersnoden in de Hoorn van 
Afrika en de Sahel. De oprichting van dit fonds was een reactie op het "Manifest tegen de 
honger" dat begin jaren tachtig door 77 Nobelprijswinnaars werd ondertekend, alsmede op een 
mars van de Belgische bevolking en 60 burgemeesters in juni 1982 voor de oprichting van een 
speciaal fonds voor de bestrijding van honger. Het Parlement leverde gedurende tien jaar een 
bijdrage van tien miljard Belgische frank (BEF) (ongeveer 248 miljoen euro), gefinancierd uit de 
nettowinst van de Nationale Loterij. Dit vormde daarmee een aanvulling op het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking. Van 1984 tot 1999 werden 71 projecten uitgevoerd voor een 
totaalbedrag van 7,95 miljard BEF (197,1 miljoen euro).  

Een tweede fonds, het Belgische Overlevingsfonds (BOF), zag het licht op 9 februari 1999. Dit 

ontstond eveneens op initiatief van het Parlement met als doel de voedselzekerheid van de 
meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de armste partnerlanden te verbeteren. De prioriteiten 
van dit tweede fonds werden geheroriënteerd zodat het zich kon richten op meer specifieke 
terreinen, op het opbouwen van een meer structurele (niet-humanitaire) respons en met 
scherper omschreven doelstellingen en methoden. Het BOF-budget bedroeg 10 miljard BEF en 
werd volledig gefinancierd door de Nationale Loterij. Tussen 1999 en 2009 zijn 72 projecten 
met een gemiddelde levensduur van vijf jaar uitgevoerd, waarvan 34 met een tweede fase 
verlengd zijn tot een totale duur van tien jaar. In totaal werden 106 projecten en programma’s 
uitgevoerd met een totale waarde van 282 miljoen euro (11,375 miljard BEF, d.w.z. de bijdrage 
aan het BOF plus het resterende openstaande budget van het Overlevingsfonds voor de Derde 
Wereld).  

Het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid werd opgericht bij wet op 9 januari 2010, met 
financiële toewijzing uit de nettowinst van de Nationale Loterij, voor een periode van tien jaar 
(2010-2020). Dit keer werd wettelijk bepaald dat, naast de middelen verkregen uit de Nationale 
Loterij en de jaarlijkse begrotingen, aanvullende middelen uit de begroting voor 
Ontwikkelingssamenwerking konden worden gemobiliseerd. De uitvoeringsmaatregelen hiervoor 
zijn aangenomen door het Parlement en wettelijk vastgelegd op 19 juni 2011.5 De wet kende 
twee dimensies, doordat de Minister van Ontwikkelingssamenwerking in dezelfde periode een 
strategienota voor de landbouw- en voedselzekerheidssector (oktober 2010) en een specifieke 
strategienota voor het BFVZ (2014) goedkeurde. 

Alle drie de fondsen hadden als doelstelling de strijd tegen voedselonzekerheid. Het waren 
unieke instrumenten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder wegens: (i) 
hun oorsprong (op parlementair initiatief); (ii) hun financieringswijze (een externe financiële 
bijdrage als aanvulling op het budget van de Nationale Loterij); (iii) de diversiteit van de 
actoren die betrokken waren bij de uitvoering ervan (multilaterale organisaties, 
gouvernementele samenwerking en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s)); en (iv) hun 
opvolging door een door het Parlement in het leven geroepen werkgroep. Het BFVZ 
onderscheidde zich van zijn twee voorgangers door zijn geïntegreerde en multidimensionele 
benadering en de bijdrage vanuit de landbouwsector aan het vergroten van de voedselzekerheid 
bij de doelgroepen. Volgens de toenmalige Minister van Ontwikkelingssamenwerking, “heeft het 
derde Fonds een revolutie teweeggebracht in de manier waarop het programma’s tot stand 
brengt”.  

Het BFVZ, oorspronkelijk in het leven geroepen voor een periode van tien jaar, werd 

halverwege stopgezet. Al in 2015 nam de regering het besluit om 90% van de organieke 

                                           
5 Van juni 2010 tot december 2011 konden deze uitvoeringsmaatregelen, gezien de toestand van de regering in lopende 

zaken, niet in de vorm van een Koninklijk Besluit worden aangenomen, aangezien het besluit te hoge financiële 

bedragen betrof. 
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fondsen die buiten de algemene inkomsten- en uitgavenbegroting van de regering vallen, met 
inbegrip van het BFVZ, stop te zetten.6 Dit besluit is in werking getreden door middel van de 
artikelen over het stopzetten van het BFVZ in de programmawet van 25 december 2016. De 
belangrijkste argumenten van de regering voor het stopzetten van het Fonds zijn gebaseerd op 
de uitkomsten van een peer review door het Development Assistance Committee (DAC) van de 
OESO in 2015. Het rapport wees op de noodzaak om te komen tot meer synergie en integratie 
tussen de verschillende kanalen van het Belgische ontwikkelingsbeleid. De opheffing diende 
“mogelijk te maken van de integratie van het thema voedselzekerheid in de programma’s van 
de gouvernementele samenwerking […] in de partnerlanden die kampen met een gebrek aan 
voedselzekerheid7”, waarbij de regering zich engageert vast te houden aan het doel “15% van 
het budget voor ontwikkelingssamenwerking te besteden aan interventies op het vlak van 
landbouw en voedselzekerheid8”.  

De parlementaire werkgroep die belast werd met de opvolging van het BFVZ heeft echter 
bedenkingen geuit over de wens van de regering om het Fonds stop te zetten. Hierbij voerden 
zij de argumenten aan dat: (i) de eerste fasen van interventies over het algemeen positief 
beoordeeld waren; (ii) België beschikte over expertise op dit terrein; (iii) men niet beschikte 
over een onafhankelijke evaluatie met negatieve beoordeling; en (iv) het programma pas 
enkele jaren bestond en nog in de kinderschoenen stond9. Na een diepgaand debat heeft het 
Parlement uiteindelijk ingestemd met het regeringsvoorstel om het BFVZ stop te zetten. Op 
initiatief van de voorzitter van de parlementaire werkgroep werd echter het moment 
aangegrepen om op 20 april 2017 een resolutie aan te nemen met daarin tien punten, om zo 
verschillende garanties van de regering te bekomen. Het evaluatieteam wil van deze tien 
punten de volgende in het bijzonder uitlichten: (i) het behoud van de financiële middelen, met 
inbegrip van de middelen van de Nationale Loterij voor het thema Landbouw; (ii) de integratie 
van de twee strategienota’s uit 2010 en 2014; (iii) de garantie om 15% van de begroting voor 
officiële ontwikkelingshulp (ODA) te besteden aan landbouw en voedselzekerheid; (iv) 
bijzondere aandacht voor het thema gender in het thema voedselzekerheid; (v) de integratie 
van het thema voedselzekerheid en de multi-actorenaanpak in het bredere beleid van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking; (vi) speciale aandacht voor de uitdagingen van 
kleinschalige/familiale landbouw binnen het thema voedselzekerheid. In 2017 heeft de regering 
de nieuwe Strategienota “Landbouw en voedselzekerheid – Van levensonderhoud naar 
ondernemerschap” uitgebracht, met als doel – in navolging van de aangenomen parlementaire 
resolutie – de fundamenten van het BFVZ te integreren in het regeringsbeleid.  

Terwijl de parlementaire debatten over het stopzetten van het BFVZ nog maar net op gang 

kwamen, werden al in oktober 2015 de eerste ambtenaren belast met het BFVZ binnen de 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) overgeplaatst naar 
andere overheidsdiensten. Vanaf januari 2016 werd, met uitzondering van het afdelingshoofd, 
de rest van de unit ontmanteld en werd het overige personeel overgeplaatst. Dit had gevolgen 
voor de opvolging. Figuur 1 geeft een chronologisch overzicht weer van de concrete gevolgen 
van het stopzetten voor de doelstellingen bij aanvang van het BFVZ. Geen van de vijf BFVZ-
programma’s werd gedurende enige periode begeleid door de BFVZ-unit van DGD, welke 
specifiek aan dit programma gewijd was. Het grootste deel van de programma’s is uitgevoerd 
nadat het Fonds was opgeheven. In de onderstaande chronologische tabel worden verschillende 
concrete effecten van deze opheffing op de uitvoering belicht. Geen van de vijf BFVZ-
programma's werd gedurende enige periode begeleid door de BFVZ-unit die binnen DGD 
specifiek met dit programma was belast. Het grootste deel van de uitvoering van deze 
programma's werd uitgevoerd nadat het Fonds werd stopgezet. 

                                           
6 Begrotingsmiddelen die zijn ingesteld bij een organieke wet die bepaalde uitgaven, waarvan het doel in de wet wordt 

omschreven, ten laste brengt van de inkomstenbegroting. 
7 Parlementair debat ter voorbereiding van de aanneming van de programmawet - vergadering van 13 december 2016. 
8 Idem. 
9 Onderhoud met de parlementaire werkgroep.  
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Figuur 1 Chronologie van het BFVZ 10 

 

1.3 Huidige status van de BFVZ-programma's 

In de afgelopen negen jaar zijn in vijf partnerlanden multi-actorenprogramma's van het BFVZ 
geïmplementeerd. De eerste anderhalf jaar (2010-2011) waren gewijd aan de goedkeuring van 
het wettelijk en strategisch kader (wetten tot oprichting en uitvoering van het Fonds), waarna 
begin 2012 het eerste programma van start ging in Mali, gevolgd door de andere vier:  

                                           
10 MB = Ministerieel subsidiebesluit, ondertekend door de Minister van Ontwikkelingsamenwerking, voor de uitvoering 

van het programma. 
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Tabel 1 De vijf programma’s van het BFVZ 

Land Titel van het programma 
MEUR 

budget 
Subsidieb

esluit 
Einddatum 

Mali 
Programma ter bestrijding van ‘voedselonzekerheid’ en 

ondervoeding in de Nara en Nioro Sahel Cirkels (PLIAM) 
11,9 12/2011 07/2017 

Mozambique 
Food Security and Nutrition Programme in 6 districten in 

de Gaza Provincie (FSNP) 
11,3 04/2013 08/201811 

Burundi 

Multi-actorenprogramma ter verbetering van de 
voedselzekerheid in de gemeenten Cendajuru, in de 
provincie Cankuzo, en Kinyinya en Gisuru, in de provincie 
Ruyigi, in de Moso. 

11,1 07/2013 08/2018 

Tanzania 
Maisha Bora – Belgian Food Security Programme for the 

districts of Longido en Simanjiro 
11,3 10/2014 12/201912 

Benin 
Multisectoriële noodhulp voor voedsel- en 

voedingszekerheid in Atacora (AMSANA) 
11,0 07/201513 09/202014 

PLIAM15 in Mali was actief in 27 gemeenten in Nara en Nioro om de productie- en 

opslagcapaciteit van kwetsbare kleine producenten te verbeteren, met name door: (i) 
werkzaamheden op het vlak van agro-ecologische productietechnieken, (ii) een meer rationeel 
beheer van de middelen van de veehouderij en (iii) de ontwikkeling van kleinveeprojecten voor 
vrouwen. Het programma droeg ook bij aan verbeterde toegang tot voedsel door het 
bevorderen van beter waterbeheer, het faciliteren van toegang tot landbouwproductiemiddelen 
en het ontwikkelen van meer inkomens-genererende activiteiten. Opleidingen, voorlichting en 
onderzoek werden georganiseerd met het doel de voeding te verbeteren, in het bijzonder voor 
kinderen onder de vijf jaar. Dit werd verder ondersteund door de oprichting van 
zorgverzekeraars om zo de toegang tot gezondheidszorg in de doelgebieden te verbeteren. Tot 
slot heeft het programma landbouworganisaties en gemeenten ondersteund bij het opzetten 
van beleidsplannen ter ontwikkeling en opvolging van voedselzekerheid.  

Het FSNP in Mozambique richtte zich op zes districten van de provincie Gaza. Het doel was het 
verbeteren van de productie van kleine boeren in de regio door gebruik te maken van de 
“Farmer Field School”-methodologie en het opzetten van twee beroepslandbouwscholen. Binnen 
het programma werd samengewerkt met de lokale gemeenschappen rond capaciteitsversterking 
ter verbetering van voedselzekerheid, onder meer door (i) opleidingen en (ii) een duurzamer 
beheer van natuurlijke hulpbronnen. Voedingsvoorlichting vond voornamelijk verspreiding via 
basisscholen. In het kader van het programma werden ook diverse infrastructuren gebouwd 
voor publieke actoren die belast zijn met het beheer van de voedselzekerheid. 

In Burundi ondersteunde het BFVZ-programma kleinschalige boeren in drie gemeenten in de 
Moso-regio. Het doel hiervan was in de eerste plaats om de productie- en opslagcapaciteit van 
kleinschalige producenten te verbeteren door (i) nieuwe en duurzamere productietechnieken, 
(ii) verbetering van bodemvruchtbaarheid, waterbesparing en energiebeheer, en (iii) een beter 
beheer van de landbouwproductiemiddelen. Het programma heeft ook bijgedragen aan 
diversificatie van inkomstenbronnen van deze kleinschalige producenten door het stimuleren 
van de verkoop van producten op lokale markten, door de organisatie van opleidingen voor 
niet-landbouwwerkgelegenheid en door de verbetering van opslag van producten. De lokale 
gemeenschappen werden voorts versterkt om ondervoeding tegen te gaan door middel van 
advies en vormingen rond veranderingen in gedrag en eetgewoonten, en door tests en snelle 

                                           
11 DGD heeft twee partners (FAO voor drie maanden en UNCDF tot eind 2019) toestemming gegeven om hun projecten 

na afloop van het programma afzonderlijk voort te zetten met behulp van de resterende middelen, zonder te voorzien in 

verdere coördinatie. Dit om betere resultaten te bereiken, aangezien Mozambique twee jaar van droogte in het 

doelgebied van het Fonds heeft meegemaakt. 
12 Voorlopige datum, aangezien deze programma's nog steeds lopen. 
13 Datum van goedkeuring door de Minister van de projecten van alle organisaties behalve de BTC-component 

(coördinator), die op 22/11/2015 werd goedgekeurd. 
14 Voorlopige datum, aangezien deze programma's nog steeds lopen. 
15 Voor meer details wordt verwezen naar de landenrapporten in de bijlage bij dit verslag. 
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opname in meer operationele gezondheidsvoorzieningen. Er werden verschillende 
infrastructuren gefinancierd voor duurzame gemeentelijke watervoorziening en voor het 
organiseren van opleidingen in het kader van dit programma. Ten slotte werd de veerkracht van 
de lokale gemeenschappen ten aanzien van klimaatrisico's versterkt; de gedecentraliseerde 
structuren van het Ministerie van Landbouw werden begeleid met het oog op een betere 
coördinatie en toe-eigening van het programma.  

Het Maisha Bora-programma in Tanzania bereikt via zijn vier thema’s 9.000 huishoudens in 15 
dorpen in de districten Longido en Simanjiro, waaronder een groot deel kwetsbare personen, 
vrouwen en jongeren. Het thema veeteelt heeft de productiviteit en de kwaliteit verbeterd: 
verbetering van de rassen, diversificatie van veeteelttechnieken, versterking van de 
diergezondheidsdiensten, duurzamer beheer van de bronnen en de ontwikkeling van nieuwe 
watervoorzieningsinfrastructuur. Het thema water richt zich op het herstel en de uitbreiding van 
bronnen, de organisatie van innovatief en duurzamer beheer van waterbronnen en de 
ontwikkeling van infrastructuur van watervoorzieningen. Het derde thema, gericht op de 
ontwikkeling van ondernemerschap, leid kleinschalige producenten op in financiële kennis en 
ondernemerschap, waarbij platforms voor gegevensuitwisseling en 
microfinancieringsinstrumenten worden ontwikkeld. Het thema voeding stond centraal in tal van 
voedingsbeoordelingen die in gemeenten hebben plaatsgevonden. Ook zijn er trainingen voor 
ongeveer twintig scholen georganiseerd en zijn er gemeenschaps- en schooldemonstratietuinen 
opgezet.  

Het AMSANA-programma in Benin richt zich op 8.000 huishoudens in 65 dorpen in vier regio’s 

van Atacora. Op productieniveau bevordert het programma de veeteelt buiten seizoen door de 
veeteelt- en irrigatietechnieken te verbeteren, de productie, opslag en verkoop van maïs te 
verbeteren en de productie van fonio voor eigen gebruik en afzet te stimuleren. Om de 
inkomens van deze huishoudens te verbeteren, ondersteunde het programma economische 
diversificatie-initiatieven (opvolging, advies, microkrediet). De voedings- en hygiënepraktijken 
zijn verbeterd door middel van training, samenwerking met scholen en begeleiding. 
Institutionele steun maakt het mogelijk de lokale overheidsinstellingen te versterken zodat zij 
de bijdragen van dit programma kunnen voortzetten.  

Op het moment van deze evaluatie waren de eerste drie programma’s inmiddels afgerond 
(behalve FSNP in Mozambique). De laatste twee bevinden zich in de tweede helft van hun 
uitvoering. BFVZ-programma's zijn op vrij onregelmatige wijze geëvalueerd. Terwijl de meeste 
onderliggende projecten gefinancierd vanuit de programma’s onderworpen zijn aan 
verschillende interne evaluaties halverwege en/of aan het einde van de looptijd, zijn de 
programma's als geheel voornamelijk halverwege de looptijd geëvalueerd, zoals weergegeven 
in tabel 2. Alleen het programma in Mali werd daadwerkelijk aan een eindevaluatie 
onderworpen. In Mozambique werd geen eindevaluatie van het hele programma uitgevoerd, en 
werd de evaluatie vervangen door een proces van kapitalisatie, wat ook in Burundi het geval 
was. Voor de nog lopende programma's voor Tanzania en Benin is een evaluatie gepland en 
begroot. De ontmanteling van de BFVZ-eenheid van DGD na de opheffing van het Fonds is 
waarschijnlijk, zoals sommige interviews suggereren, een van de factoren die deze afname van 
de aandacht voor de opvolging en de evaluatie van de programma's in de afgelopen jaren 
verklaren. 
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Tabel 2 Planning voor tussentijdse en eindevaluaties van het BFVZ 

1.4 Stand van zaken van de nieuwe 
samenwerkingsprogramma's 

De beslissing van de Belgische regering om het BFVZ vanaf 2015 stop te zetten, ging gepaard 
met de wens om het thema voedselzekerheid te integreren in de programma's van de 
gouvernementele samenwerking met de partnerlanden waar beduidende voedselonzekerheid 
heerst. De Minister heeft in de parlementaire commissie toegezegd dat "wij bij de voorbereiding 
van elk nieuw samenwerkingsprogramma met onze partnerlanden de voedselsituatie in het 
betreffende land zullen onderzoeken. Als er sprake is van voedselonzekerheid, kunnen we 
voedselzekerheidsinterventies in deze nieuwe programma's integreren16. 

Sindsdien heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking een aantal belangrijke institutionele 
veranderingen ondergaan: (i) de herstructurering van de administratie, met name DGD, met 
een aanzienlijke personeelsinkrimping; (ii) de omvorming van het uitvoerend agentschap BTC 
(Belgische Technische Coöperatie) tot Enabel op 1 januari 2018; (iii) een nieuwe overeenkomst 
afgesloten in december 2017 tussen de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Enabel, die 
het mogelijk maakt om door middel van gebruikelijke instrumenten (subsidies, 
overheidsopdrachten en overeenkomsten) flexibeler gebruik te maken van de uitbesteding van 
de werkzaamheden aan andere samenwerkingsactoren uit de publieke sector en het middenveld 
of actoren uit de privésector17. 

Gekoppeld aan de tweede doelstelling van deze evaluatie, zoals beschreven in het bestek, werd 
ook gekeken naar de maatregelen die zijn genomen om het thema landbouw en 
voedselzekerheid te integreren in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De nieuwe 
programma’s van de gouvernementele samenwerking, die na de opheffing van het BFVZ werden 
geïdentificeerd en geformuleerd volgens de nieuwe modaliteiten als gevolg van institutionele 
veranderingen, vormen een aanvullend voorwerp van analyse naast de programma's van het 
BFVZ. Dit betreft de portfolio’s voor Benin, Burkina Faso en Guinee, die alle drie werden 
bevestigd door de Raad van Bestuur van Enabel in november 2018 en goedgekeurd door de 
Minister in december van hetzelfde jaar. De formulering van het portfolio van Benin gebeurde 
volledig volgens de nieuwe procedure beschreven in de beheersovereenkomst met Enabel. De 
formulering van de portfolio’s van Burkina Faso en Guinee is iets eerder van start gegaan en 
werd om die reden opgestart volgens de oude procedure en in de laatste fase naar de huidige 
procedure omgebogen.  

De uitvoering van deze evaluatie werd echter beperkt doordat de programma's, die in december 

2018 waren goedgekeurd, nog niet concreet in uitvoering waren en alleen konden worden 
geanalyseerd op basis van het technische document. Om binnen deze evaluatie toch aan de 

                                           
16 Verslag van de Commissie Externe Betrekkingen, vergadering van 16 december 2016, bespreking van de ontwerp- 

programmawet, betoog door de Vicepremier en Minister van Ontwikkelingssamenwerking, p3. 
17 FOD Buitenlandse Zaken: Koninklijk Besluit van 17/12/2017 tot goedkeuring van de eerste beheersovereenkomst 

tussen de federale staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale finaliteit Enabel, Belgisch 

Ontwikkelingsagentschap, Art. 5, §4. 

Land Programma Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie 

Mali PLIAM 05/2015 06/2017 

Mozambique FSNP 06/2016 -* 

Burundi Moso 07/2017 03/2019* 

Tanzania Maisha Bora 10/2017 Gepland voor 03/2020. 

Benin AMSANA 10/2018 Gepland en begroot 

*Voor Mozambique en Burundi werd de eindevaluatie vervangen door een proces van 

kapitalisatie.  
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tweede doelstelling te voldoen, heeft het evaluatieteam het analysegebied subsidiair uitgebreid 
met twee lopende landbouw- en voedselzekerheidsinterventies van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. Deze interventies werden uitgevoerd na de opheffing van het 
BFVZ, maar werden geformuleerd vóór de goedkeuring van de nieuwe strategie van 2017, in 
overeenstemming met de procedures van de vorige beheersovereenkomst. Het gaat om het 
DAKMA-project in Guinee en het programma "Duurzame en inclusieve economische groei door 
bevordering van plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid" in Mali: deze twee projecten, die 
buiten de scope van de analyse vallen, zoals gedefinieerd in het bestek, werden beknopter 
onderzocht, voornamelijk om informatie te verkrijgen over de effectieve uitvoering van de 
huidige programma's van de gouvernementele samenwerking. 

Tabel 3 Overzicht van de nieuwe programma’s binnen de scope van deze evaluatie 

Land 
Begroting 

(miljoen 
euro) 

Projecten 

Benin 60 

Nieuw portfolio met drie pijlers: 

 Steun voor de ontwikkeling van waardeketen (ananas) en ondernemerschap 
in de agro-business. 

 Ondersteuning van de ontwikkeling van de (para)havensector. 

 Bevordering van seksuele en reproductieve rechten en toegang tot 
gezondheidszorg en digitalisering van gezondheidsgegevens. 

Guinee 45 

Nieuw portfolio bestaande uit drie pijlers met 5 projecten: 

 Steun voor de ontwikkeling van landbouwondernemerschap op de as 
Conakry-Kindia-Mamou. 

 Steun voor de ontwikkeling van stedelijk ondernemerschap op de as 
Conakry-Kindia-Mamou. 

 Steun voor vrouwelijk ondernemerschap op de as Conakry-Kindia-Mamou. 

 Bevordering van seksuele en reproductieve rechten. 

 Project voor opleiding, studies en expertise. 

Burkina 

Faso 
45 

Nieuw portfolio met vier pijlers: 

 Steun voor de ontwikkeling van inclusief en duurzaam ondernemerschap in 
de regio Midden-Oost. 

 Versterking van de veiligheid in het Midden-Oosten - Steun voor de lokale 
politie. 

 Versterking van de seksuele en reproductieve rechten. 

 Opleiding, studies en expertiseprogramma’s.  

Aanvullende projecten opgenomen in de scope van de evaluatie 

Mali 6,5 
Duurzame en inclusieve economische groei door bevordering van 
plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid. 

Guinee 5 Steun voor de ontwikkeling van landbouw in de regio Kindia-Mamou - DAKMA  

De drie nieuwe portfolio’s richten zich op een periode van vijf jaar (2019-2023) en omvatten elk 
een landbouwcomponent. Deze component is expliciet benoemd in de portfolio’s voor Benin en 
Guinee. In het portfolio voor Burkina Faso daarentegen is de landbouwcomponent op meer 
diffuse wijze geïntegreerd in de component "ontwikkeling van inclusief en duurzaam 
ondernemerschap”. De landbouwelementen van deze drie portfolio’s richten zich vooral op het 
versterken van de waardeketens van bepaalde landbouwproducten via nationale of zelfs 
internationale markten, in lijn met de agro-business-benadering zoals beschreven in de nieuwe 
Strategienota “Landbouw en Voedselzekerheid” van 2017.  

Voor Benin, sinds 2000 een partnerland van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, is dit 

portfolio aangenomen in het verlengde van het laatste indicatieve samenwerkingsprogramma 
2013-2017, dat zich richtte op twee belangrijke sectoren: landbouw en gezondheid. Het nieuwe 
portfolio richt zich wat betreft landbouw op ondersteuning van de ananassector in het zuiden 
van het land. 

Voor Guinee, dat in 2015 voor het eerst een partnerland werd van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, werd een eerste programma opgestart dat bestaat uit een 
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landbouwcomponent (investeringen in opslag en verwerking in de rijst- en groentesector in de 
Kindia-Mamou-regio), een watervoorzieningscomponent (bouw van een distributienetwerk in 
dezelfde regio) en een capaciteitsversterkende component (opleiding en beurzen). In Guinee is 
het portfolio voor de periode 2019-2023 het eerste volwaardige 
Ontwikkelingssamenwerkingsprogramma van de regering. Binnen de landbouwcomponent zal 
het nieuwe portfolio zich richten op ondersteuning van de ananas-, aardappel- en 
mangobranche.  

Burkina Faso verloor zijn status als partnerland binnen de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking in 2003, maar herkreeg het in 2015. In 2016 werd een 
overgangsprogramma gestart met twee grote luiken: (i) sanering en verbetering van de 
drinkwatervoorziening in de stad Fada N'Gourma, uitgevoerd door Enabel, en (ii) versterking 
van de reproductieve en seksuele rechten van (jonge) vrouwen met het oog op 
sociaaleconomische emancipatie, uitgevoerd door UNFPA. Het portfolio voor 2019-2023 is dan 
ook het eerste volwaardige gouvernementele samenwerkingsprogramma sinds het land opnieuw 
de partnerstatus kreeg. Het nieuwe portfolio zal, door middel van zijn eerste interventie ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van inclusief en duurzaam ondernemerschap in de regio 
Midden-Oost, op indirecte wijze bijdragen aan de ondersteuning van de landbouwsector. Dit 
gebeurt door de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen in plattelandsgebieden 
te ondersteunen en de betrekkingen tussen de actoren in de waardeketen te faciliteren. Dit zal 
plaatsvinden via steun voor een tiental producentenorganisaties actief rond stabiele 
handelsbetrekkingen met agro-voedingsbedrijven.  

De uitvoering van de projecten en programma's van deze drie portfolio’s, die eind 2018 werden 

goedgekeurd, begint vanaf 2019. Op het moment van de terreinzendingen (Benin en Guinee) in 
maart 2019 was er om die reden nog weinig operationeel. 

De andere twee interventies, die na de opheffing van het Fonds maar vóór de nieuwe procedure 
van start zijn gegaan, kunnen als volgt kort worden beschreven: 

 Een programma voor duurzame en inclusieve economische groei, ter bevordering van 
plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid in Mali, bestaande uit twee interventies: (i) 
steun voor de versterking van de veeteelt en de lokale economie in de regio Koulikoro en 
(ii) bestrijding van de voedselonzekerheid en ondervoeding in Nara, Kolokani en Banamba 
(Koulikoro). 

 Het DAKMA-project in Guinee heeft als doel de rijst- en tuinbouwproductie te verbeteren 

en beter te valoriseren door middel van structurele investeringen in gebieden met een 
hoog landbouwpotentieel. Eveneens wordt gewerkt aan de consolidatie van de 
capaciteitsversterking en overlegmechanismen voor de belangrijkste actoren binnen de 
filières. De specifieke doelstelling is het verbeteren en sterker valoriseren van de rijst- en 
tuinbouwproductie in de regio's Kindia en Mamou door middel van een 
waardeketenbenadering die rekening houdt met de gedifferentieerde noden van mannen, 
vrouwen en jongeren. 
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2 Methodologie 

2.1 Evaluatiefases 

Deze evaluatie hanteerde een gemengde methoden-benadering, gebaseerd op een rigoureuze 
en systematische informatieverwerking en met bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de 
triangulatieprocessen. Tabel 4 herneemt het schematisch overzicht (zie ook de methodologische 
nota) van de belangrijkste instrumenten en bronnen die al naargelang de doelstellingen werden 
gehanteerd in deze evaluatie.  

Tabel 4 Plan van aanpak, instrumenten en bronnen 

Methode voor het verzamelen 
van gegevens 

Doelstelling 1: 
lering trekken uit 
ervaringen met 

BFVZ 

Doelstelling 2: Integratie 

van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking 

Doelstelling 3: Multi-
actorenaanpak 

Documentanalyse Reconstructie 

theory of change 

Evaluatie van 
BFVZ-
programma's 

Financieel volume 
(PRISMA) 

Wetgevingsteksten 

Projectdocumenten 

Financieel volume (PRISMA) 

Procedurele 

instrumenten, 
programma-inhoud, 

modaliteiten voor 
implicatie van de 
actoren 

Financieel volume 

(PRISMA) 

Interviews met actoren, incl. 

enquête 

Visies van 

betrokkenen, 
parlementairen, de 
administratie, 
begunstigden 

Visies van betrokken 

actoren, de overheid, de 
regering, de 
parlementsleden en de 
betrokken actoren 

Formele en 

informele interviews 

Inwinnen van externe adviezen Visies van 
experten van 
internationale 

instellingen 
gespecialiseerd in 

het vakgebied 

 Visies van experten 
van internationale 
instellingen 

gespecialiseerd zijn 
het vakgebied 

Onderzoeksfase 

In de eerste fase van de studie werden volgende acties ondernomen voor het verzamelen van 
gegevens: 

 Voor de documentanalyse heeft het team een virtuele bibliotheek van meer dan 1.000 
documenten opgezet. De documentatiedatabase bevat alle documenten die zijn verzameld 
bij de Dienst Bijzondere Evaluatie, DGD en de verschillende betrokkenen. Al deze 
documenten werden gesorteerd, gegroepeerd en georganiseerd om regelmatige 
raadpleging door het evaluatieteam mogelijk te maken.  

 Het team heeft een inventarisatie gemaakt van informatie over elk BFVZ-programma, door 
deze uit de PRISMA-database van DGD te halen. Deze inventarisatie maakte het mogelijk 
om een begrotingsanalyse op te stellen van het BFVZ en de programma’s voor 
voedselzekerheid en voeding van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.  

 Het team heeft meer dan 200 gesprekken (fysiek of telefonisch) gevoerd met 

vertegenwoordigers van de verschillende betrokken partijen. Dit proces betreft 
voornamelijk vertegenwoordigers van DGD, de Belgische ambassades in de betrokken 
landen, Enabel, Belgische ngo’s en internationale organisaties (FAO, UNCDF, WFP). 
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Op basis van deze gegevensverzamelingen heeft het team het eerste resultaat van deze 
evaluatie opgesteld, namelijk: vijf voorlopige landenrapporten - één per land waar een BFVZ-
programma heeft plaatsgevonden; en een globaal studierapport. Het eerste resultaat werd op 
14 februari 2019 aan het begeleidingscomité voorgelegd. 

Terreinzendingen 

Rekening houdend met de bepalingen uit het bestek heeft het team voorgesteld om de 
volgende landen te selecteren voor een terreinzending:  

Tabel 5 Terreinzendingen 

Land 
Verwachte voltooiing 

BFVZ-programma 
Partnerorganisaties 

Nieuwe 
verwachte 

programmering 

Global Food Security 

Index (*)18 

Mozambique Augustus 2018 Enabel, UNCDF, FAO, 
WFP, FOS, DISOP 

Nog niet bekend 101/113 

Tanzania December 2019 Enabel, WFP, Trias, 

DZG-B, IDP, enz. 

Nog niet bekend 99/113 

Benin Juli 2020 Enabel, LC, IDP, 
Protos, CRB 

December 2018 90/113 

Guinee - - December 2018 102/113 

(*) Global Food Security Index (GFSI) van de Economist Intelligence Unit Index 2017. 

Deze selectie van landen voor terreinzending volgde volgende criteria:  

 de selectie betreft programma’s van het BFVZ die zich in verschillende uitvoeringsfasen 
bevinden: voltooid in Mozambique (hoewel twee projecten afzonderlijk werden verlengd), 
in de laatste fase in Tanzania en halverwege in Benin; 

 de selectie vormt een steekproef van programma's die door verschillende types van 
organisatie worden uitgevoerd: met een meerderheid van multilaterale organisaties in 
Mozambique, met een meerderheid van niet-gouvernementele organisaties in Tanzania, 
zonder multilaterale organisaties in Benin; 

 de selectie maakt een analyse van nieuwe samenwerkingsprogramma's mogelijk binnen 

twee verschillende contexten: na een BFVZ-programma in Benin en zonder het precedent 
van het BFVZ in Guinee; 

 de selectie maakt een analyse mogelijk in vier landen met relatief hoge positioneringen op 
de GFSI, maar niettemin met een aanzienlijk verschil, in het bijzonder voor de twee landen 
waar de nieuwe programma's worden uitgevoerd. 

De terreinzendingen zijn uitgevoerd door steeds drie teamleden, elk vergezeld van een 
nationale consultant ter ondersteuning. In maart 2019 vonden missies plaats naar Guinee, 
Benin en Tanzania en in april naar Mozambique. Dankzij het terreinonderzoek kon het team, 
voor zover mogelijk, aanvullende documentatie verzamelen en adviezen inwinnen in de vorm 
van interviews. Ook is gebruik gemaakt van focusgroepen, met ongeveer 180 personen vanuit 
verschillende hoek betrokken bij de BFVZ-programma's of bij nieuwe 
samenwerkingsprogramma's: leden van de Belgische ambassades, vertegenwoordigers en 
technische assistenten van Enabel, multilaterale organisaties en Belgische ngo's, 
vertegenwoordigers van de lokale overheden, lokale partners, eindbegunstigden en actoren 
buiten de programma's.  

                                           
18 De Global Food Security Index meet drie dimensies van voedselzekerheid (beschikbaarheid, toegangtoegang en 

kwaliteit) in 113 landen op basis van 28 specifieke indicatoren. Deze index maakt een vergelijkende, kwantitatieve en 

kwalitatieve analyse mogelijk. De index, die regelmatig wordt bijgewerkt, houdt nu ook rekening met de blootstelling 

van het land aan de gevolgen van de klimaatverandering of zijn kwetsbaarheid door een gebrek aan natuurlijke 

hulpbronnen. 
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Online-enquête 

Het bestek bood de mogelijkheid een online-enquête uit te voeren ter ondersteuning van de 
gevalstudie over Mali, waarheen geen terreinzendingen werden gepland. Het evaluatieteam 
heeft ervoor gekozen om de scope van het onderzoek uit te breiden en zich te richten op 
personen in alle vijf de BFVZ-landen om de bevindingen te kunnen trianguleren en analytische 
aspecten aan te vullen die niet door de beschikbare gegevens werden gedekt.  

De enquête werd uitgevoerd van 21 maart tot 30 juni 2019 aan de hand van een vragenlijst die 

hoofdzakelijk bestond uit gesloten vragen met de mogelijkheid om kwalitatieve informatie te 
verstrekken in de vorm van opmerkingen. De enquête, die via SurveyGizmo werd beheerd, 
leidde tot een totaal responspercentage van 62%. Het responspercentage per land is 
weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 6 Responspercentage (online-enquête) per land 

Land Benin Burundi Mali Mozambique Tanzania BFVZ-unit 

Aantal geïdentificeerde personen 16 17 24 11 21 6 

Aantal personen dat de 

vragenlijst ontving19 

15 14 21 8 20 6 

Aantal reacties 13 7 15 2 12 320 

Responspercentage21 87% 50% 71% 25% 60% 50% 

Alle antwoorden die in het kader van deze online-enquête werden verzameld, zijn opgenomen 
in bijlage B van dit rapport.  

Eindrapport en bijlagen 

Op basis van een aanvullende documentanalyse, aangevuld met enkele bijkomende 
bevestigingsinterviews en triangulatie met de gegevens verzameld in België , tijdens 
veldmissies en via de online-enquête, heeft het team zes laatste gevalstudies (in bijlage) en dit 
eindrapport opgeleverd. 

2.2 Belangrijkste begrippen en theory of change 

Het BFVZ kon zich op het moment van haar oprichting niet beroepen op een formeel 
vastgelegde theory of change. De doelstellingen, visies en prioriteiten die in de 
basisdocumenten van het Fonds zijn opgenomen, weerspiegelen duidelijk de logica van de 
nagestreefde verandering. De strategienota van 2010 voor de landbouw- en 
voedselzekerheidssector geeft in algemene bewoordingen de prioriteiten voor de Belgische 
interventies aan: (i) steun voor de landbouwproductie, (ii) steun voor de afzet van producten en 
(iii) steun voor de verbetering van bestuur in de sector door de versterking van de 
representatieve structuren van overheid en landbouwers. 

Artikel 5 in de wet tot oprichting van het BFVZ van 2010 bepaalt dat de programma’s van het 
Fonds (i) rekening houden met de vier dimensies van de voedselzekerheid (beschikbaarheid, 
toegang, stabiliteit en gebruik) en de strijd tegen structurele oorzaken van voedselonzekerheid 
(verbetering van sociale basisvoorzieningen, versterking van defensieve capaciteiten van de 
bevolking, en versterking van de institutionele capaciteiten), (ii) de territoriale ontwikkeling 
ondersteunen, (iii) bijdragen tot een eerlijke en duurzame lokale economie, en (iv) afstemmen 
op het nationale beleid en de nationale strategieën van de landen waarin het BFVZ actief is. 

                                           
19 Op basis van het aantal ontvangstbevestigingen. 
20 In totaal werden drie antwoorden ontvangen van de BFVZ-unit van DGD, waaronder twee met betrekking tot een 

specifiek landenprogramma en één op globaal niveau. 
21 Aantal antwoorden in vergelijking met het aantal personen dat de online vragenlijst heeft ontvangen. 



15 

 

In de strategienota van het BFVZ wordt de aanpak van het Fonds rond dezelfde prioriteiten 
geformuleerd: (i) de vier dimensies van de voedselzekerheid; (ii) de bijkomende dimensies van 
armoedebestrijding (sociale aspecten); (iii) de diversiteit van de partners en de 
complementariteit van de expertise; en (iv) de afstemming van de aanpak van het Fonds op de 
nationale strategieën en de toe-eigening door de partners. 

De keuze om de interventies toe te spitsen op de vier dimensies van voedselzekerheid vormt de 
ruggengraat van de strategie van het BFVZ. Dit kernelement van de interventie wordt 
ondersteund door een noodzakelijke multidimensionele aanpak (sociale aspecten, bijkomende 
dimensies van armoedebestrijding). Met het oog op duurzaamheid en respect voor de partner 
werd de nadruk gelegd op afstemming op het nationale beleid en de toe-eigening door de 
partners in de aanpak (individuele en/of institutionele capaciteitsversterking). Tot slot werd de 
aanpak op een destijds unieke wijze via een multi-actorenaanpak benaderd. Rekening houdend 
met deze elementen terug te vinden zijn in deze algemene documenten en ook vaak terugkeren 
in de technische en financiële documenten van de vijf programma's van het BFVZ en de 
projecten die er deel van uitmaken, heeft het evaluatieteam a posteriori een schema 
gereconstrueerd van de algemene theory of change van het BFVZ (zie Fig. 2 hieronder). 
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Figuur 2 Gereconstrueerde theory of change 

 

Bron: Particip, gebaseerd op de doelstellingen, prioriteiten en interventielogica van het BFVZ zoals geformuleerd in de voorbereidende en regelgevende 
documenten van het Fonds. 
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2.3 Analysemethode 

Het evaluatieteam heeft alle verzamelde gegevens, voor zover mogelijk, geanalyseerd op basis 
van triangulatie. De bronnen van deze getrianguleerde analyse waren: (i) de grote hoeveelheid 
documenten verzameld in een virtuele bibliotheek , (ii) de kwantitatieve gegevens gehaald uit 
PRISMA , (iii) de antwoorden verzameld via de online-enquête en gegenereerd in de vorm van 
beschrijvende statistieken , (iv) de kwalitatieve gegevens verzameld door middel van interviews 
en groepsdiscussies en op geautomatiseerde wijze getranscribeerd met sleutelwoorden. Deze 
aanpak werd eerst gebruikt om per land de gevalstudies te analyseren en vormt zo de eerste 
basis voor de bevindingen. Op basis hiervan en de andere onderdelen van de evaluatie (o.a. 
online-enquête, budgetanalyse, interviews) kon het team de globale bevindingen afleiden en in 
dit eindrapport presenteren. 

Elk teamlid schreef één of meer landencasusverslagen waarvoor hij/zij verantwoordelijk was. 

De teamleider en de plaatsvervangend teamleider schreven gezamenlijk het algemeen verslag. 
Al deze documenten zijn vervolgens uitgebreid proefgelezen, waarbij de kwantitatieve gegevens 
en ondersteuning van de kwaliteitsbewaking geborgd zijn door een kwaliteitsdirecteur, de 
projectverantwoordelijke en de data-analist van Particip.  

2.4 Methodologische uitdagingen en beperkingen  

Voor de realisatie van deze transversale evaluatie dankt het evaluatieteam veel aan de 
bijdragen en beschikbaarheid van de geraadpleegde personen, hetzij bij de zetel van de 
organisaties en instellingen, hetzij tijdens de terreinzendingen. Het evaluatieteam wil graag zijn 
oprechte dank uitspreken voor de bijdragen van alle betrokkenen die, door hun deelname aan 
de interviews, de online-enquête of de groepsdiscussies, hebben de resultaten van deze 
evaluatie hebben verrijkt. 

De evaluatie had te maken met een aantal uitdagingen en beperkingen, waaronder de 

volgende: 

 De scope van de evaluatie is breed, en betreft zowel een programma dat voor tien jaar 
is gepland en actief is in vijf verschillende landen, als de gevolgen van de opheffing van dit 
Fonds voor het algemene beleid van de huidige Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
betreft. Deze grote hoeveelheden data konden worden geanalyseerd dankzij een 
zorgvuldige classificatie en verwerking van de beschikbare documentatie. Gezien de 
omvang en de verscheidenheid aan te overwegen interventies werd het team 
geconfronteerd met een ongelijke kwaliteit van de verzamelde gegevens: een 
verscheidenheid aan rapportformaten die vergelijkingen en een consistente synthese 
bemoeilijkten; onregelmatigheden in de productie of beschikbaarheid van sommige 
rapporten. 

 De doelstellingen van de evaluatie vereisten een focus op de globale werking van het 
BFVZ en op de algemene modaliteiten voor de integratie van voedselzekerheid in de 
nieuwe programma's van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het team 
concentreerde zich bij gegevensverzameling bij de verschillende actoren vooral op 
landbouw en voedselzekerheid in globale zin, veeleer dan op de specifieke inhoud van elk 
project waaruit het Fonds bestaat. De meningen van de eindbegunstigden van de 
programma's, die voornamelijk op het terrein werden verzameld, zijn verhoudingsgewijs 
minder prominent aanwezig dan de meningen van de actoren.  

 Er moet rekening worden gehouden met de ongelijke staat van uitvoering van de 

BFVZ-interventies. De vijf programma's van BFVZ bevinden zich in stadia van uitvoering. 
Bij de twee laatste programma's, die nog in werking zijn, was er ter plaatse nog personeel 
actief. Dit maakte het mogelijk om rechtstreeks gegevens te verzamelen. Voor wat betreft 
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de dataverzameling voor de drie reeds voltooide programma’s was dit een veel 
tijdrovender proces (verspreid personeel, meer verspreide documenten). In het algemeen 
was het voor deze voltooide programma's bijzonder moeilijk om contact te leggen met 
personen betrokken bij de uitvoering van projecten door multilaterale agentschappen. 

 De vervroegde opheffing van de BFVZ-unit van DGD die op het moment van 
opheffing van de BFVZ-programma's verantwoordelijk was voor het beheer van het Fonds, 
heeft geleid tot een gebrek aan controle op deze programma's. Dit heeft gevolgen gehad 
voor de beschikbaarheid van gegevens voor het evaluatieteam: afwezigheid van evaluatie- 
en eindverslagen over de programma’s, geen strategisch beheer van het BFVZ sinds eind 
2015 en enkele zeldzame gevallen waarin niet is gereageerd op verzoeken om interviews.  

 De vorige beperkingen waren voor het team aanleiding om de scope van de online-

enquête uit te breiden zoals hierboven aangegeven. Met deze aanpak kon echter slechts 
een beperkt aantal betrokkenen worden bereikt, vooral omdat sommige programma's zijn 
beëindigd. De kwantitatieve gegevens van dit onderzoek kunnen daarom niet als 
wetenschappelijk representatief worden beschouwd en worden uitsluitend ter informatie 
gepresenteerd.  

 Door het relatieve jonge karakter van de nieuwe samenwerkingsprogramma’s, waarmee 
rekening moet worden gehouden bij de analyse van de integratie van voedselzekerheid in 
de huidige interventies van Belgische ontwikkelingssamenwerking, was het niet mogelijk 
om programma’s die reeds in uitvoering waren te onderzoeken. De analyse is daarom 
gebaseerd op de beleidsdocumenten waarin deze nieuwe programma's worden beschreven 
en op de informatie ingewonnen bij de actoren betrokken bij de voorbereiding ervan.  

Het team heeft geprobeerd de impact van deze beperkingen en risico's te minimaliseren door 
zoveel mogelijk informatie te verzamelen, potentiële gegevensbronnen aan te boren en de 
klassering en verwerking van de beschikbare gegevens te systematiseren. Dit heeft een 
voldoende breed scala aan gegevens opgeleverd om, aldus het team, een aanzienlijke mate van 
objectiviteit en nauwkeurigheid in de resultaten van deze evaluatie te waarborgen. 
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3 Beantwoording van de evaluatievragen (EV) 

3.1 EV 1: Strategisch kader 

In welke mate was en is het strategisch kader een adequate reactie op de algemene 

doelstellingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van 
voedselzekerheid? 

Samenvattend antwoord op de evaluatievraag 

Het BFVZ heeft adequaat ingespeeld op de algemene doelstellingen van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking inzake voedselzekerheid zoals voorgesteld in de strategienota van 
201022, die gericht is op kleinschalige landbouw, en in mindere mate op de doelstellingen van 
de strategienota van 201723, waarbij de aandacht gaat naar landbouwondernemerschap.  

Bij de ontwikkeling van het strategisch kader24 werd rekening gehouden met de lessen uit de 

vorige fondsen en de strategienota van 2010. Dat betekent dat het kader van het BFVZ 
gebaseerd is op een multidimensionele en multisectorale aanpak van de strijd tegen 
voedselonzekerheid. Het hanteren van de vier pijlers volgens de definities van de FAO, is 
bijzonder relevant gebleken voor regio's en/of groepen die kwetsbaar zijn voor chronische 
voedselonzekerheid. De coherentie van het BFVZ is versterkt door een lang participatief 
proces van identificatie en formulering waarbij verschillende actoren van het BFVZ, nationale 
en lokale overheden en lokale middenveldorganisaties betrokken waren. Deze processen 
hebben ervoor gezorgd dat de BFVZ-programma’s afgestemd zijn op de nationale strategieën 
binnen de sector.  

Het budget van het BFVZ-programma was in elk land toegespitst op alle pijlers van de FAO-
definitie van voedselzekerheid, maar in de praktijk werd een aanzienlijk deel besteed aan de 
versterking van de voedselproductie, de eerste prioriteit van de strategienota van 2010. In 
tegenstelling tot de vorige fondsen werd een deel (gemiddeld 6%) van het budget 
nadrukkelijk bestemd voor coördinatie om de werking van de multi-actorenaanpak te 
ondersteunen.  

De integratie van de transversale thema’s geselecteerd in het kader van deze evaluatie 
(gender, milieu, mensenrechten), vond niet in alle BFVZ-programma's in gelijke mate plaats. 
Hoewel alle vijf de BFVZ-programma's rekening hebben gehouden met gender-gerelateerde 
thema’s, had dit thema in slechts drie programma’s een centrale positie. Het thema milieu is 
in sommige programma's vanuit een meer specifiek perspectief benaderd, namelijk in het licht 
van klimaatverandering. In andere programma’s is het meer in algemene zin opgenomen. Het 
thema mensenrechten, dat pas vanaf 2013 door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
een transversaal thema werd, heeft daarentegen weinig aandacht gekregen. De toegevoegde 
waarde van de multi-actorenaanpak is bij de aanpak van deze transversale thema’s zeer 
beperkt gebleven: in het algemeen is er geen sprake van een collectieve aanpak. 

Naast de multidimensionele aanpak van het BFVZ, gebaseerd op de vier FAO-pijlers van 

voedselzekerheid, hebben verschillende programma’s aandacht voor de ontwikkeling van 
landbouwketens. Deze component voldoet gedeeltelijk aan de algemene doelstellingen van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van voedselzekerheid zoals voorgesteld in 
de strategienota uit 2017, aangezien die meer gericht is op het stimuleren van 
ondernemerschap, in lijn met de benadering die wordt nagestreefd na de opheffing van het 
BFVZ. 

                                           
22 FOD Buitenlandse Zaken DGD (2010), Strategienota voor de landbouw- en voedselzekerheidssector. 
23 FOD Buitenlandse Zaken DGD (2017) Van overleven naar ondernemen, Strategienota "Landbouw en 

voedselzekerheid" voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 
24 FOD Buitenlandse Zaken (2014) BFVZ Procedurehandleiding. 
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Subcategorie 1.1: Coherentie van de aanpak 

Door lessen te trekken uit het verleden, is het met een multidimensionele en 
multisectorale benadering mogelijk geweest om doelstellingen voor nieuwe 
interventies adequaat te formuleren, daarbij rekening houdens met de lokale context 
en met lokale noden. Voor het BFVZ is een multidimensionele en multisectorale benadering 
ontwikkeld om voedselzekerheid te bevorderen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 
systematische aanpak met de vier pijlers van voedselzekerheid zoals gedefinieerd door de FAO: 
toegang, beschikbaarheid, kwaliteit en stabiliteit. In het verleden werd in de projecten van het 
Belgisch Overlevingsfonds (BOF) reeds regelmatig een multidimensionele aanpak gehanteerd. 
Het BFVZ heeft deze aanpak versterkt door deze te baseren op de vier pijlers, zoals duidelijk 
wordt in de verschillende programmadocumenten en reglementaire en procedurele 
documenten. Deze aanpak is herhaald en steeds systematischer ontwikkeld naarmate de 
verschillende programma's werden uitgevoerd – zie Kader 2 hieronder. In deze evaluatie komt 
naar voren dat het identificeren van lokale noden in het algemeen goed is uitgevoerd en dat de 
multisectorale aanpak naar behoren rekening heeft gehouden met de lokale context, zoals ook 
de casestudies bevestigen. Tijdens de formuleringsfase, nadat het doelgebied was geselecteerd, 
werd systematisch een analyse van de context van voedselonzekerheid uitgevoerd om de 
doeldorpen nauwkeuriger te identificeren. In enkele gevallen waren deze analyses niet 
voldoende. In Tanzania bijvoorbeeld vonden de respondenten de analyse van de lokale 
economie en waardeketens tijdens de formuleringsfase onvoldoende. Over het algemeen bleek 
de multidimensionele en multisectorale aanpak echter relevant te zijn. 

Kader 2 Voorbeelden van de multisectorale aanpak 

In het eerste BFVZ-programma in Mali, PLIAM, behelsde de strategie enkele 

voedselzekerheidsaspecten (beschikbaarheid, toegang en voeding) gecombineerd met steun 
voor sociale voorzieningen (water, ziektekostenverzekering). Dit zorgde ervoor dat de 
autoriteiten en de bevolking de verdere ontwikkeling in eigen hand namen (dit zorgde voor 
stabiliteit). In Mozambique was de vierpijleraanpak aanvankelijk slechts gedeeltelijk van 
toepassing, omdat deze gebaseerd was op de expertise en prioriteiten van de verschillende 
organisaties van de Verenigde Naties die aan het programma deelnamen. In de tweede helft 
van het project werd deze echter versterkt zodat er beter ingespeeld kon worden op de 
diverse lokale noden. In Burundi richtte het Moso-programma zich op het verbeteren van de 
voedselvoorziening, het inkomen en de markttoegang (toegang en beschikbaarheid); het 
verbeteren van de toegang tot water en voedselgebruik (kwaliteit); en de 
capaciteitsversterking van de doelgroep (stabiliteit). In Tanzania, met het Maisha Bora-
programma, werd voornamelijk samengewerkt met veehouders op meerdere onderdelen: vee, 
water, diversificatie, productmarketing (toegang en beschikbaarheid) en voeding (kwaliteit). 
In Benin ten slotte wordt de strategie in het AMSANA-programma op de meest systematische 
wijze opgebouwd rond vier resultaatgebieden, overeenkomstig de vier pijlers van de FAO. 
Hierbij heeft elk van de vier Belgische ngo-partners de verantwoordelijkheid voor een van 
deze pijlers. Terwijl het eerste programma in Mali sociale voorzieningen betrok in de strijd 
tegen voedselonzekerheid, zoals het BOF, is het laatste programma van het BFVZ in Benin 
volledig in overeenstemming met de vier pijlers vanuit de multidimensionele aanpak.  

 

Het BFVZ voldeed op een relevante wijze aan de algemene doelstellingen van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van landbouw en 
voedselzekerheid. Bij de oprichting van het BFVZ had de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van landbouw als doel "duurzame kleinschalige 
landbouw te ondersteunen [....] om de voedselzekerheid voor de bevolking van de 
partnerlanden te verbeteren en bij te dragen aan een duurzame economische groei die 
waardevolle banen schept in de plattelandsgebieden"25. Daartoe moest zij "zich ertoe te 

                                           
25 FOD Buitenlandse Zaken DGD (2010), Strategienota voor de landbouw- en voedselzekerheidssector. 
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verbinden [...] het overgangsproces van de zelfvoorzienende landbouw naar een humane, 
professionele en economisch rendabele kleinschalige landbouw te ondersteunen26”. Door de vier 
dimensies van de voedselzekerheid te versterken, beoogde het strategisch kader van het BFVZ 
dus niet alleen de zelfvoorziening van de producenten zelf te garanderen door de productie te 
verbeteren. Ook richtte het zich op het ontwikkelen van economisch rendabele kleinschalige 
landbouw door markttoegang en het beheer van de veehouderij te verbeteren, 
inkomensgenererende activiteiten te creëren, de toegang tot krediet te ondersteunen en de 
ontwikkeling van kleine productie- of verkoopeenheden te ondersteunen. Zoals later in het 
verslag van de uitvoering zal blijken, is deze benadering van zelfvoorzienende tot economisch 
rendabele landbouw een geleidelijk proces. Tijdens de eerste jaren lag de focus op het 
ondersteunen van zelfvoorzienende landbouw. Pas later verschoof de aandacht naar het 
ondersteunen van economisch rendabele kleinschalige landbouw. Tijdens de terreinzendingen 
en de interviews is gebleken in hoeverre deze logica aan de noden van de eindbegunstigden 
heeft voldaan en in hoeverre zij zich deze geleidelijke aanpak eigen hebben gemaakt. Het BFVZ, 
dat halverwege de looptijd werd opgeheven, had echter niet genoeg tijd om het belang van 
deze geleidelijke aanpak volledig aan te tonen. Deze evaluatie stelt echter vast dat de 
doelstellingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking uit 2010, systematisch werden 
nagestreefd door BFVZ. De doelstellingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking werden 
in 2017 echter geheroriënteerd met inbegrip van de volgende doelstelling: "duurzaam 
ondernemen in de hele agro-voedingswaardeketen te stimuleren en zo de voedselzekerheid te 
verbeteren"27. Hoewel het BFVZ gedeeltelijk aan deze nieuwe doelstellingen voldeed, heeft werd 
de bevordering van voedselzekerheid niet benaderd vanuit een marktgericht perspectief van 
ondernemerschap, zoals wordt bepleit in de strategienota uit 2017. Deze wijziging in de 
doelstellingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking leidde ook tot enige aarzeling bij 
de start van het programma in Tanzania. Het was onduidelijk of het wenselijk was een 
programma te starten dat zich richtte op voedselzekerheid, terwijl de nieuwe strategienota 
meer aandacht had voor het verbeteren van de landbouwwaardeketens. In Benin, was bij het 
laatste goedgekeurde BFVZ-programma van deze aarzeling geen sprake en werd een 
afzonderlijk bilateraal project, specifiek gewijd aan de ondersteuning van de waardeketen, 
goedgekeurd en ontwikkeld.  

Het BFVZ heeft er stelselmatig naar gestreefd om zijn interventies af te stemmen op 
het nationale beleid van de partnerlanden. Uit de gevalstudies blijkt dat in de vijf 
uitgevoerde programma's bijzondere aandacht is besteed aan nationale strategieën van de 
partnerlanden, hetzij op het niveau van de prioritaire gebieden, hetzij op het niveau van de 
doelgroepen, hetzij op het niveau van de te begunstigen landbouwtypes. In Mali werd bij het 
opzetten van PLIAM rekening gehouden met de nationale strategieën door de drie doelstellingen 
van het nationaal plan voor investeringen in de landbouwsector (PNISA 2015-2025) over te 
nemen. Tegelijkertijd werd ingezet op institutionele samenwerking en daarmee verankering van 
deze sector door steun te verlenen aan de Commissaris voor Voedselzekerheid. In Mozambique 
werd het FSNP door goed afgestemd op de prioriteiten van Mozambique zoals uiteengezet in het 
Multisectoraal Actieplan voor de Vermindering van Chronische Ondervoeding (Plano de Acção 
Multi-sectorial para a Redução da Malnutrição Crónica - PAMRDC). In Burundi incorporeerde het 
BFVZ de lijn van de Nationale Landbouwstrategie 2008-2015 (SAN), die zich richtte op 
kleinschalige landbouw – de levensbron voor meer dan twee derde van de betrokken gezinnen – 
en die centraal stond in het Nationaal Voedselzekerheidsprogramma (PNSA) 2009-2015 en het 
Nationaal Landbouwinvesteringsplan 2012-2017. In Tanzania werd het Maisha Bora-programma 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met overheidsinstanties op nationaal, regionaal en 
districtsniveau en droeg het bij aan de bevordering van de transitie naar een semi-
geïndustrialiseerde economie (ondersteuning van de ontwikkeling van de waardeketen van de 
veeteelt), wat het doel is van het Tanzaniaanse Hervormingsplan 2016/17 - 2021/22. Het 
Maisha Bora-programma wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met openbare instanties op 
nationaal, regionaal en districtsniveau en draagt bij aan de bevordering van de transformatie 
naar een semi-geïndustrialiseerde economie (ondersteuning van de ontwikkeling van de 

                                           
26 Idem. 
27 FOD Buitenlandse Zaken DGD (2017) Van overleven naar ondernemen, Strategienota "Landbouw en 

voedselzekerheid" voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 
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waardeketen van de veeteelt). In Benin maakte het AMSANA-programma deel uit van de 
Nationale Landbouwstrategie (SAN) 2008-2015. Het hield rekening met de grote 
administratieve reorganisaties die voortvloeien uit het nieuwe Strategisch Plan voor de 
ontwikkeling van de landbouwsector (PSDSA) 2025, dat werd uitgevoerd door middel van een 
Nationaal Plan voor Landbouwinvesteringen en Voedsel- en Voedingszekerheid 2017-2021, 
waarvan de hoofddoestelling als volgt is geformuleerd: "het verbeteren van de prestaties van 
de Beninese landbouw, om deze in staat te stellen om de voedselsoevereiniteit, voedsel- en 
voedingszekerheid op duurzame wijze te waarborgen28". 

Het BFVZ was duidelijk gericht op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Zoals onder 
meer bevestigd door interviews op het hoofdkwartier en ter plaatse, waren alle programma's 
die het BFVZ ontwikkelde gericht op het bereiken van resultaten door middel van kleinschalige 
landbouw in de meest getroffen gebieden. Daardoor werden de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen bereikt. Tijdens de interviews ter plaatse benadrukten de betrokkenen het 
belang van een eerste reactie op hun voedseltekorten. Ook de coherentie van de 
multidimensionele aanpak werd benadrukt. Sociale voorzieningen zoals de toegang tot water of 
de kwaliteit van de basisinfrastructuur werden benoemd als essentiële factoren voor een 
duurzame voedselzekerheid van de lokale bevolking. In Mali is het donorgebied een van de 
gebieden met de grootste noden betreffende voedselzekerheid, voornamelijk als gevolg van een 
structureel voedseltekort. Ook in Mozambique, Burundi en Benin werden projecten uitgevoerd in 
gebieden met een de hoogste percentages van voedselonzekerheid in het land. In Tanzania 
bereikte het programma de bevolkingsgroep die bijzonder kwetsbaar is voor chronische 
voedselonzekerheid.  

De coherentie van de strategische aanpak van het BFVZ (met inbegrip van de 

identificatie van de doelpopulatie) is versterkt door consequente identificatie- en 
formuleringsprocessen. De keuze van de landen en interventiezones van het BFVZ en de 
formulering van de programma's volgden een systematisch en vergelijkbaar proces in alle 
landen, zoals bevestigd door de verschillende gesprekken die werden gevoerd. De 
parlementaire werkgroep van het BFVZ heeft jaarlijks op basis van de in de wet en de 
strategienota vastgelegde criteria bepaald in welke landen in de komende twee jaar een 
programma van het BFVZ moest worden opgestart. In de praktijk is rekening gehouden met 
bijkomende korte termijncriteria (terugkerende of structurele voedselcrisis, politieke context die 
gunstig of ongunstig is voor de ontwikkeling van het programma). Na goedkeuring van de 
landen door de Minister werd de keuze van de interventiezone bepaald op basis van een 
participatief proces dat, onder leiding van de Belgische ambassade, de relevante stakeholders 
(Enabel, multilaterale agentschappen, Belgische ngo's, naargelang het geval) en hun 
respectieve lokale partners samenbracht. Dit proces resulteerde in een gezamenlijke beslissing 
van drie actoren: de nationale instelling verantwoordelijk voor voedselzekerheid, de Belgische 
ambassade en het maatschappelijk middenveld. De conclusies van dit overleg werden 
gezamenlijk goedgekeurd door de nationale regering en de Attaché voor 
Ontwikkelingssamenwerking van de Belgische ambassade. Vervolgens werd een analyse van de 
context van de voedselonzekerheid uitgevoerd om de beoogde dorpen nauwkeuriger te 
selecteren. Deze contextanalyses lijken van ongelijke kwaliteit te zijn geweest, zoals in de 
landenrapporten wordt benadrukt. Niettemin heeft de systematische toepassing van hetzelfde 
proces van participatieve programmaformulering de coherentie van het BFVZ in zijn 
multidimensionele en multisectorale aanpak versterkt en de toe-eigening door de lokale 
partnerorganisaties versterkt. 

                                           
28 Republiek Benin - Ministerie van Landbouw, Veehouderij en Visserij (2017) - Strategisch plan voor de ontwikkeling 

van de landbouwsector, blz. 20. 
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Figuur 3 Volgorde van de programmavoorbereiding 

 

Om zijn multi-actorenaanpak te ontwikkelen, heeft het BFVZ de visies en bijdragen 
van de verschillende deelnemende organisaties samengebracht en geharmoniseerd. 
Ter voorbereiding van de BFVZ-wet is in oktober 2008 een bijeenkomst georganiseerd over de 
aanpak van het toekomstige Fonds gehouden, waar de actoren het eens zijn geworden over een 
aantal prioriteiten: een holistische aanpak, coherentie met het nationale beleid en de 
strategieën van het maatschappelijk middenveld, een flexibele multi-actorendimensie die 
rekening houdt met het specifieke karakter van elke actor, en een aan de lokale context 
aangepaste coördinatie.29 Deze bijeenkomst heeft het mogelijk gemaakt om een brede palet 
potentiële partneractoren (25 organisaties) te betrekken en om op een meer participatieve 
wijze een strategische aanpak van het BFVZ uit te bouwen, zoals weerspiegeld in de wet. Deze 
participatieve benadering van de voorbereidingsfase heeft de eigen inbreng en toe-eigening 
door de actoren versterkt, die reeds actief waren in een proces van co-constructie van 
programma's, zoals blijkt uit de analyse van de uitvoeringsfase van het programma. De 
bereidheid van DGD om een globale strategische aanpak te volgen, die op een participatieve 
manier is opgebouwd, heeft geleid tot een voorbereidingsfase van het BFVZ die gekenmerkt 
wordt door de goede relaties tussen DGD en de actoren, in het bijzonder de Belgische ngo’s, 
meer dan de VN-organisaties. Deze mogelijkheid om het programma mede vorm te geven werd 
door de meeste betrokken actoren over het algemeen gewaardeerd, zoals in de interviews werd 
bevestigd. De resultaten van het online onderzoek illustreren dit gevoel dat in de ontwerpfase 
van het BFVZ-programma nationale en lokale actoren in een raadplegingsproces zijn 
geïntegreerd (zie Fig. 4). Twee derde van de respondenten was hierover positief. Notie hierbij is 

                                           
29 Notulen van de bijeenkomst van het Belgisch Overlevingsfonds - 7 en 8 oktober 2008. 
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echter dat het BFVZ voornamelijk heeft samengewerkt met partnerorganisaties die reeds 
betrokken waren bij eerdere fondsen.  

Figuur 4 Raadpleging van nationale en lokale betrokken actoren - Overzicht van de 

antwoorden van de online-enquête 

 

De mate van betrokkenheid bij de multi-actorenaanpak van het BFVZ was 
ongelijkmatig, met over het algemeen een minder intensieve betrokkenheid van VN-
organisaties. Ondanks het participatieve proces van voorbereiding van het programma is het 
evaluatieteam tot de bevinding gekomen dat de aanpak niet heeft geleid tot een gelijke 
betrokkenheid van alle actoren bij de verschillende programma's. In Mozambique bijvoorbeeld 
kozen de agentschappen van de Verenigde Naties ervoor om een gezamenlijk voorstel voor 
interventie via One-UN in te dienen, dat tweemaal door DGD werd afgewezen, wat leidde tot 
vertragingen in de formulering, maar ook tot minder samenwerking tussen de partners. In dit 
land werd de multi-actorenaanpak volgens de meeste geïnterviewden lange tijd als onvoldoende 
beschouwd. Hoewel er verbeteringen zijn aangebracht, met name als reactie op de 
aanbevelingen van de tussentijdse evaluatie, heeft het programma een lager niveau van 
coherentie gekend, waarbij elke organisatie meer in overeenstemming met haar eigen visie, 
mandaat en aanpak heeft gehandeld.  

Het BFVZ heeft rekening gehouden met de lessen die zijn geleerd tijdens de 
uitvoering van de vorige fondsen. De tussentijdse evaluatie van het BOF30 heeft de 
toegevoegde waarde van de specifieke kenmerken van dit Fonds benadrukt: gericht op de 
meest kwetsbare groepen, een geïntegreerde of multidimensionele aanpak, een 
partnerschapsbenadering en capaciteitsversterking voor institutionele actoren en het 
maatschappelijk middenveld. De evaluatie was kritischer wat betreft de onderontwikkelde 
multidimensionele aanpak en stelde voor deze te versterken. Zoals aangegeven in de 
geraadpleegde documenten, heeft het BFVZ de opgedane kennis van de vroegere acties 
geïntegreerd in zijn aanpak en de multidimensionele aanpak gesystematiseerd door deze te 
structureren rond een duidelijke en homogene definitie van voedselzekerheid, door de 
ontwikkeling van geïntegreerde programma's en niet langer een aanvulling van projecten. 
Bovendien heeft het programma van het BFVZ consequent een coördinerende functie 
toegewezen aan een van de deelnemende organisaties, waarmee het tegemoet kwam aan een 
andere zorg die reeds tot uiting kwam in de looptijd van het BOF: hoewel de wet tot oprichting 
van het BOF in 1999 geen specifieke coördinatiemethode tussen de uitvoerende partners 

                                           
30 ADE-HIVA (2008) Tussentijdse evaluatie van het Belgisch Overlevingsfonds. 
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vermeldt, reguleerde een Ministerieel Besluit in 2004 voor het eerst de noodzaak van 
coördinatie binnen het BOF.  

De interne coherentie van het BFVZ werd versterkt door de ontwikkeling van een 
gedetailleerd wettelijk, regelgevend en strategisch kader en de consistente 
tenuitvoerlegging van dit kader. Rekening houdend met de conclusies van de 
startbijeenkomst in 2008 en de conclusies van de evaluaties van de vorige fondsen, heeft DGD 
in de wet tot oprichting van het BFVZ expliciet verwezen naar de vierpijlerdefinitie van 
voedselzekerheid van de FAO en door aanvullende dimensies te integreren. Dit is met inbegrip 
van de strijd tegen de structurele oorzaken van voedselonzekerheid, de verbetering van de 
sociale basisvoorzieningen (gezondheid, water, onderwijs), de verbetering van de defensieve 
capaciteiten van de mensen (veerkracht tijdens het droogteseizoen) en de verbetering van de 
institutionele capaciteiten van de actoren (regeringen, gedecentraliseerde entiteiten, 
boerenorganisaties of het maatschappelijk middenveld). In de wet tot vaststelling van de 
maatregelen voor de uitvoering van het BFVZ is de noodzaak van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen elke potentiële partnerorganisatie en DGD vastgelegd. 
Parallel met de goedkeuring van deze twee wetten keurde de minister twee strategienota's goed 
die het handelingskader van het BFVZ op een meer globale manier bepalen. De Strategienota 
voor de landbouw- en voedselzekerheidssector (2010) stelt dat "België zijn 
landbouwontwikkelingssamenwerking ter ondersteuning van de kleinschalige landbouw opzet 
om bij te dragen aan de voedselzekerheid van de bevolking en aanzet tot een duurzame 
economische groei die fatsoenlijke banen creëert31". De Strategienota van het BFVZ (2014) 
benadrukt "het grote verschil met de twee vorige fondsen ligt in de invoering van 
landenprogramma's". Dit wetgevend en strategisch kader werd in 2011 aangevuld met een 
procedurehandboek dat door DGD in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties is 
opgesteld. Het definieert een aantal concrete handvatten: procedures om een 
partnerorganisatie te worden, keuze van het land en de interventiezones, 
coördinatiemodaliteiten, proces voor opvolging en evaluatie. Dit wetgevings-, regelgevings- en 
strategisch pakket bood de partnerorganisaties een duidelijker en meer gestructureerd kader 
voor de uitvoering van projecten dan in voorgaande fondsen. 

De multi-actorenaanpak heeft het mogelijk gemaakt deze coherente strategische 

aanpak geleidelijk toe te passen, waarbij de complementariteit van de actoren in hun 
dienstverlening aan de begunstigden werd gestimuleerd. Door alleen landenprogramma's 
te financieren en niet langer ad hoc projecten, vereiste het BFVZ dat de partners samenwerken 
in welomschreven gebieden (enkele dorpen of gemeenten binnen een beperkt gebied) om 
dezelfde doelgroep (meestal tot ongeveer 10.000 huishoudens) te bereiken. De verdeling van 
de verantwoordelijkheden tussen de actoren op basis van de multi-actorenaanpak versterkt de 
noodzakelijke kruisbestuiving tussen de verschillende actoren. Hoewel dit proces slechts 
geleidelijk werd geconsolideerd tijdens de tenuitvoerlegging, blijkt uit de evaluatie dat zowel het 
bestaande regelgevingskader als de keuze van deze multi-actorenaanpak tot een meer coherent 
resultaat voor de lokale bevolking heeft geleid.  

Subcategorie 1.2: Begrotingsallocaties 

Het budget van het BFVZ werd ingezet ter ondersteuning van het geheel van pijlers 
van voedselzekerheid, maar een belangrijk deel bleef toch gewijd aan 
voedselproductie en de pijlers beschikbaarheid en toegang. De verdeling van de 
begrotingsallocaties over de verschillende programma's was niet gelijkmatig, zowel wat betreft 
de aard van de projecten als de sector. Het is daarom niet eenvoudig een vergelijking te maken 
met een hoog niveau van detail. In de evaluatie kon echter een ruwe schatting worden gemaakt 
van de verdeling van de begrotingsallocaties naar gelang van de verschillende pijlers van 
voedselzekerheid. Er kan worden vastgesteld dat meer dan 40% van de begrotingsallocatie ging 

                                           
31 Volgens deze strategienota wordt kleinschalige landbouw gekenmerkt door enerzijds het werk van de gezinsleden en 

een familieorganisatie van het productieproces en anderzijds door het bestaan van een nauwe band tussen productie, 

gezinsconsumptie en reproductie. 
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naar de pijlers beschikbaarheid en toegang (hoewel deze twee pijlers niet altijd duidelijk te 
scheiden zijn), ongeveer 10-20% naar de pijler gebruik (voeding) en ongeveer 35% naar de 
pijler stabiliteit en/of coördinatie. Door analyse van de BFVZ-financiering van de vijf 
programma's, waarbij de vier pijlers en PRISMA-specifieke sectoren buiten beschouwing zijn 
gelaten, kon het evaluatieteam aan de hand van resultaten en doelstellingen in de 
kostenberekening van alle programma's zes gemeenschappelijke en vergelijkbare factoren 
vaststellen, namelijk: coördinatie, bestuur, productie en landbouwontwikkeling, voeding, water 
en inkomensdiversificatie. Op basis van deze analyse toont de verdeling een lichtjes ander 
beeld, maar bevestigt dat een aanzienlijk deel van het budget bestemd was voor de 
bevordering van voedselproductie, met een minstens gedeeltelijke bijdrage aan de 
beschikbaarheid van voedsel (35%), met een deel bestemd voor toegang (dat percentage is 
hier lager (11%) omdat het strikt beperkt is tot de inkomensdiversificatie en de 
watervoorziening), met een deel bestemd voor gebruik (16%) en met een deel van bijna 28% 
bestemd voor stabiliteit, dat waarschijnlijk bij uitbreiding ook andere elementen omvat zoals 
capaciteitsversterking en institutionele ondersteuning.  

Figuur 5 Verdeling van het budget van BFVZ per sector (in procent) 

 

Bron: Particip, gebaseerd op PRISMA-extracten. 

Ondanks de verschillen in lokale context en de samenstelling van de betrokken organisaties, 
blijkt uit de begrotingsallocaties over het algemeen dat de middelen daadwerkelijk verdeeld zijn 
over de verschillende pijlers van voedselzekerheid. Deze toewijzing van de begrotingsmiddelen 
van het BFVZ ondersteunt de strategische aanpak.  

De budgetten van het BFVZ zijn voornamelijk uitgevoerd door ngo’s (behalve in 

Mozambique), maar het kleine aantal betrokken multilaterale organisaties put over 
het algemeen uit grotere budgetten dan de ngo’s. Met uitzondering van Mozambique werd 
een groot deel van het budget (59 tot 75%) van de BFVZ-programma's uitgevoerd door 
Belgische ngo’s, zoals geschetst in de begrotingsdocumenten. Mozambique onderscheidt zich op 
dit gebied, aangezien 80% van de begroting wordt uitgevoerd door agentschappen van de 
Verenigde Naties32. In het algemeen werden de BFVZ-programma’s voornamelijk uitgevoerd 
door Belgische ngo's. De meeste van die ngo's waren in het kader van het BFVZ-programma 
actief ter plaatse. VN-organisaties (FAO, UNCDF, WFP) zijn in de interviews die we kregen vaak 
van mening dat de budgetten van het BFVZ relatief klein waren in vergelijking met hun 
gebruikelijke projectfinanciering. Bij alle nationale programma's waarbij deze VN-
agentschappen betrokken waren, waren de toegewezen budgetten echter gemiddeld twee maal 
hoger (behalve in Tanzania) dan die van elk van de ngo’s afzonderlijk. In Mozambique 
bijvoorbeeld was slechts één organisatie (UNCDF) verantwoordelijk voor de uitvoering van 43% 
van het totale programmabudget. De verdeling van de budgetten per ngo varieerde in de eerste 

                                           
32 Bovendien ontving één VN-organisatie (UNCDF) tegelijkertijd van andere Belgische financiering, in het kader van een 

gedelegeerde samenwerking, om in gelijkwaardige projecten te interveniëren. 
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plaats naar gelang van het aantal deelnemende organisaties, maar weerspiegelde over het 
algemeen een relatief evenwicht tussen deze organisaties in een bandbreedte die, afhankelijk 
van hun aantal, schommelt tussen 8 en 27% van het totale budget. Dit relatieve evenwicht van 
de budgetten die door elke niet-gouvernementele partnerorganisatie werd gedekt, maakte het 
mogelijk van elk van hen een vergelijkbare deelname en betrokkenheid bij de multi-
actorenaanpak te verwachten. 

Figuur 6 Verdeling van de BFVZ-betaling tussen 2010 en 2018 per type partnerorganisatie 

(in procent) 

 

Bron: Particip, gebaseerd op PRISMA-extracten. 

Het deel van de begroting dat aan coördinatie werd besteed, bedroeg gemiddeld iets 
meer dan 5%, maar leek onvoldoende om alle verantwoordelijkheden die de multi-
actorenaanpak vereiste, volledig te dekken33. Het BFVZ wijdde een duidelijk afgebakend 
deel van zijn begroting aan de coördinatie door voor elk programma een organisatie (Enabel of 
een multilaterale organisatie) te financieren die verantwoordelijk was voor de uitvoering van 
deze coördinerende werkzaamheden. Bij het formuleren van de doelstellingen van het BFVZ 
werd beoogd 1% van het totale bedrag van het programma te reserveren voor de financiering 
van de activiteiten van een ambassadeattaché in elk partnerland om deze 
coördinatiewerkzaamheden te waarborgen. Deze optie werd uiteindelijk gewijzigd ten gunste 
van de financiering van een coördinerende partnerorganisatie. Deze eerste optie was 
geïnspireerd op de wijze waarop de BOF na 2004 is gecoördineerd. Deze 1%-begroting dekte 
slechts gedeeltelijk de coördinatiekosten (operationele kosten die zelden specifiek in de 
ambassadebegrotingen worden genoemd, bijvoorbeeld). De totale kosten van de coördinatie 
waren dan ook slecht in kaart te brengen. De wens was om met het BFVZ meer transparantie te 
bekomen in wat deze coördinatiekosten behelsden. Uit de evaluatie van de budgetten van het 
BFVZ is gebleken dat in vier van de vijf programma's strikt genomen tussen de 3,8% en 4,8% 
van de programma's aan de coördinatie en coherentie van de programma's werd besteed, wat 
minder is dan het maximum van 5% dat in de Uitvoeringswet van het BFVZ uit 2011 was 
toegestaan (artikel 13). Alleen voor het programma in Tanzania is een veel groter deel van het 
budget (14%) besteed aan coördinatie.34 Enabel, dat verantwoordelijk was voor de coördinatie, 
was voorheen niet aanwezig in deze interventiezone en moest meer investeren om haar 
aanwezigheid daar te organiseren. Gemiddeld liggen de coördinatiekosten voor alle vijf 
programma's gezamenlijk iets boven de wettelijke verplichting, zoals blijkt uit de bovenstaande 

                                           
33 De meeste vertegenwoordigers van de coördinerende organisaties zijn van mening dat de kosten van deze 

coördinerende taken onderschat zijn, gezien de omvang, intensiteit en diversiteit van de te coördineren aspecten. 
34 Volgens de technische en financiële documenten merken de evaluatoren op dat de begroting van Enabel in dit 

programma de volgende drie kostenposten omvat: operationele kosten, steun voor de coördinatie van het programma 

en beheerskosten waarop de algemene kosten (overhead) forfaitair worden toegepast. Deze verschillende posten vallen 

in wezen onder de verantwoordelijkheid van de coördinator (huur van een kantoor, uitrusting, voertuig, vergaderkosten, 

basislijn, opvolging en evaluatie). Dit moedigt de evaluatoren aan om de bovengenoemde hoge raming te handhaven. 
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figuur (zie Fig. 5). Volgens de meeste van de geïnterviewde coördinerende organisaties blijft dit 
bedrag te laag om al hun taken en verantwoordelijkheden naar behoren te kunnen uitvoeren. 
Verscheidene factoren liggen hieraan ten grondslag. Uit de evaluatie bleek dat wat onder het 
concept van coördinatie viel, aanvankelijk niet of slecht gedefinieerd was.35 Uit de interviews 
bleek dat in sommige gevallen de nadruk lag op het verlenen van steun voor 
capaciteitsversterking aan de lokale autoriteiten, die volgens het principe van toe-eigening de 
uiteindelijke coördinatie van het programma zouden overnemen. Anderen legden meer nadruk 
op de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke en algemene resultaten van het gehele 
programma, terwijl zij niet over de middelen beschikten om de voorwaarden of eisen op te 
leggen die zij essentieel achtten om die resultaten te bereiken. Zoals later in de analyse van de 
uitvoering zal blijken, hebben de meeste coördinerende organisaties zich gericht op het bieden 
van coherentie in gemeenschappelijke verandering en opvolging van projecten. De te 
onduidelijke definitie van deze dimensie is een van de oorzaken dat de coördinerende 
organisaties stelden niet genoeg middelen te hebben om de hun toevertrouwde 
verantwoordelijkheden op zich te nemen. Om deze leemte op te vullen, voorziet het laatste 
programma in Benin dat Enabel, naast de coördinatie, ook een budget voor de 
capaciteitsversterking van de lokale autoriteiten belast met voedselzekerheid. De 
overheadkosten van Enabel worden dus gedeeld door deze twee resultaatgebieden, waardoor 
de coördinatiekosten konden worden gehandhaafd op 4,1%.  

De multi-actorenaanpak leidde niet tot grotere flexibiliteit in de toewijzing van de 
begrotingsallocaties. Dit doel werd vastgesteld ten tijde van de formulering van het 
programma en vastgelegd in financieringsbesluiten in afzonderlijke contracten tussen DGD en 
elk van de deelnemende organisaties. De multi-actorenaanpak heeft zeker geleid tot een 
sterkere focus van de uitgaven op de specifieke pijlers van de voedselzekerheid van elke actor, 
wat op zich een indirecte factor is voor de versterking van de coherentie van het programma 
met de prioritaire doelstellingen ervan. Bovendien maakte de multi-actorenaanpak 
uitwisselingen tussen uitvoerders over de activiteiten mogelijk, op het moment dat deze werden 
uitgevoerd, wat het indirect ook mogelijk maakte om de uitgaven activiteiten beter te 
coördineren en efficiënter te maken.  

Uit gesprekken met verschillende partners (met name in Benin en Burundi) bleek echter dat 

"het feit dat elk van hen over een afzonderlijk budget beschikte waarover zij rechtstreeks aan 
DGD moest rapporteren, beperkte de capaciteit om de uitgaven te integreren en de focussen 
tijdens de uitvoering van het project op meer specifieke gebieden die gerelateerd waren aan 
voedselzekerheid36". De multi-actorenaanpak, zoals ontwikkeld door het BFVZ, leidde niet tot 
gemeenschappelijke budgetten, elke partnerorganisatie van het programma bleef 
verantwoording verschuldigd aan DGD voor haar specifieke budget. Dit was een rem op een 
echte aanpak van de financiële integratie en meer flexibiliteit tussen de soorten uitgaven. Zo 
was het bijvoorbeeld niet mogelijk om een begrotingsoverschrijving van het ene project naar 
het andere uit te voeren ter compensatie van een activiteit die onmogelijk kon worden 
uitgevoerd door een van de actoren, zoals het geval was in Benin.  

Bovendien bleef elke partnerorganisatie in alle programma's zijn eigen 
begrotingsmodaliteiten toepassen. Uit interviews in het kader van de landengevalstudies is 
gebleken dat elke partner zijn eigen begrotingsmodaliteiten bleef toepassen, zoals gedefinieerd 
in de respectievelijke technische en financiële dossiers (salarissen van het personeel, 
dagvergoedingen). Deze ongelijkheden en verschillen in uitgaven hebben soms geleid tot enkele 
moeilijkheden bij de dagelijkse uitvoering van de programma's (in Burundi en Benin), ook al 
hebben de coördinerende organisaties meestal getracht hun procedures zoveel mogelijk te 
harmoniseren, binnen de grenzen van hun middelen. Maar deze coördinerende organisaties 
konden op dat vlak geen enkele dwang uitoefenen op de partners en hadden slechts zelden de 
mogelijkheid om hun eigen modaliteiten aan te passen.  

                                           
35 Bijvoorbeeld in de ministeriële besluiten voor de financiering van deze coördinatie. 
36 Rapport gevalstudie Burundi. 
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Subcategorie 1.3: Transversale thema’s (gender, milieu en 

mensenrechten) 

Sinds 2010 heeft de Belgische Ontwikkelingssamenwerking haar prioritaire 
transversale thema’s herhaaldelijk gewijzigd, wat ertoe heeft geleid dat het BFVZ 
deze thema’s niet gelijkmatig geïntegreerd heeft. Tijdens de uitvoering van de 
programma's van het BFVZ is de keuze van de transversale thema’s verschillende keren 
geëvolueerd en de beschrijving ervan is opgenomen in de verschillende gepubliceerde wettelijke 
en reglementaire documenten. Deze wijziging is een van de oorzaken van de ongelijke 
toepassing van deze thema’s binnen de vijf programma's van het BFVZ. Naast de transversale 
thema’s die in het kader van de evaluatie zijn opgenomen in het bestek (gender, milieu en 
mensenrechten), zijn in sommige van deze programma's van het BFVZ ook andere thema’s aan 
bod gekomen. In de Wet inzake internationale samenwerking uit 1999, die van toepassing was 
ten tijde van de oprichting van het Fonds, waren drie "sector overschrijdende" thema's 
vastgesteld: (i) herstel van het evenwicht tussen de rechten en kansen van vrouwen en 
mannen; (ii) respect voor het milieu; en (iii) de sociale economie. De Wet tot oprichting van het 
BFVZ bepaalt dat het Fonds "de transversale thema’s van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, zoals gedefinieerd in de Wet inzake internationale samenwerking 
van 1999, moet integreren" en dat bijzondere aandacht moest worden besteed aan vrouwen en 
kinderen jonger dan 5 jaar, alsook aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Tegelijkertijd 
werd in de Strategienota van het BFVZ bepaald dat het Fonds bijzondere aandacht moest 
besteden aan de volgende prioritaire thema's en doelgroepen: (i) gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen; (ii) veerkracht en kwetsbare bevolkingsgroepen; (iii) jonge 
kinderen, moeders en het recht op gezondheidszorg; (iv) milieu en natuurlijke hulpbronnen; en 
(v) kleinschalige en duurzame landbouw. Tijdens de oprichting van het BFVZ-programma37 
herdefinieert de Wet op de Ontwikkelingssamenwerking twee transversale thema’s: (i) de 
genderdimensie, die gericht is op de empowerment van vrouwen en gelijkheid van mannen en 
vrouwen in de samenleving; en (ii) de bescherming van het milieu en natuurlijke hulpbronnen, 
met inbegrip van de strijd tegen klimaatverandering, droogte en ontbossing van de planeet. 
Zoals in de casestudies werd benadrukt, heeft deze wijziging in het Belgische 
Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid ertoe geleid dat de transversale thema’s binnen de 
verschillende programma's van het BFVZ en soms ook in de opvolging van hetzelfde 
programma gedeeltelijk zijn opgenomen.  

Kader 3 Voorbeelden van opvolging van transversale thema’s 

In Mali werden in de tussentijdse evaluatie van het programma vier transversale thema’s 
geanalyseerd: capaciteitsontwikkeling, gender, kinderrechten en milieu/klimaatverandering. 
In de eindevaluatie van hetzelfde programma werd daarentegen uitsluitend gekeken naar 
gender, het milieu (in het algemeen) en institutionele capaciteitsversterking.  

In Tanzania zal de tussentijdse evaluatie een aantal horizontale thema's analyseren (gender 

en integratie, gericht op de armste bevolking, milieu, vermindering van het droogterisico), 
terwijl de projectactiviteitenverslagen van de partnerorganisaties (TRIAS, DZG-B, IDP en 
WFP) alle drie dezelfde thema's behandelen (gender, milieu, klimaatverandering). Dit is in 
overeenstemming met de vereisten van het handboek met procedures van het BFVZ, waarin 
deze drie thema's, die niet overeenkomen met die van de Strategienota van het BFVZ, 
specifiek worden vermeld. 

 

Ondanks de veranderingen in het Belgische Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid bleven gender- 
en milieubeschermingsthema’s overheersen. Deze thema’s worden vermeld in alle strategische 
documenten en werden ze in de praktijk meegenomen bij de uitvoering van de programma's, 

                                           
37 De algemene Wet die van toepassing is op de algehele Belgische Ontwikkelingssamenwerking, en die bij haar 

oprichting in 1999 de titel "Wet op de internationale samenwerking" kreeg, werd in 2013 en 2016 herzien en 

omgedoopt tot "Wet op de ontwikkelingssamenwerking". 
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met verschillende modaliteiten en intensiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat deze twee 
transversale thema’s in de documentatie van al deze programma's relatief consequent 
terugkomen, ook al is dit soms gebeurd door middel van verschillende benaderingen, 
afhankelijk van de ongelijke belangen en vaardigheden van de actoren, de beschikbaarheid van 
instrumenten en de noden die door de lokale bevolking zijn geïdentificeerd of door de context 
zijn ingegeven.  

In het algemeen werd in de vijf programma's van het BFVZ rekening gehouden met 
gender, maar slechts in vier van die programma's op consistente wijze. De vier 
programma's van BFVZ in Mali, Burundi, Tanzania en Benin hebben bijzondere aandacht 
besteed aan genderproblematiek: sommige actoren in deze programma’s hebben deze dimensie 
op alle interventieniveaus ("mainstreaming") geïntegreerd. Daarnaast werd in alle programma’s 
een grotere aanwezigheid van vrouwen in de beheersorganen van de projecten gestimuleerd en 
werden in bepaalde gevallen genderspecifieke indicatoren gebruikt (Mozambique, Tanzania, 
Benin). De ervaring van de actoren met dit transversale thema heeft er zeker aangezet tot de 
ervaring ervan in de programma's. Er was voortdurend oog voor de gelijkheid van mannen en 
vrouwen, zij het soms onder verschillende namen, in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 
De Belgische ngo’s die aan het BFVZ deelnamen, hadden reeds ervaring met dit thema, in die 
zin dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking vereiste dat het geïncorporeerd moest worden 
in praktisch alle projecten die door DGD werden gefinancierd. Multilaterale organisaties (met 
name de FAO en het UNCDF) van hun kant hebben in hun eigen activiteiten al jarenlang 
bijzondere aandacht aan dit thema besteed en beschikten vaak over specifieke controle- of 
uitvoeringsinstrumenten om dit te bereiken.  

De vijf programma's van BFVZ waren gericht op milieubescherming en duurzame 

ontwikkeling, met name binnen de strategieën om de beschikbaarheid van voedsel te 
vergroten. Milieubescherming is immers een centraal aandachtspunt binnen de 
voedselproductiecomponent in het geheel van de programma's: dit wordt steeds meer gezien 
als een factor die een bevredigende voedselproductie en voedselzekerheid op lange termijn voor 
de bevolking garandeert. In alle programma's werd in belangrijke mate rekening gehouden met 
dit thema, waarbij in Burundi, Tanzania en Benin vooral oog was voor de risico's van 
klimaatverandering. In Tanzania bijvoorbeeld wordt in de verslagen de nadruk gelegd op de 
uitvoering van meer expliciete milieubeschermingsmaatregelen, de integratie van "duurzame 
intensivering" met synergie tussen de maatregelen en de integratie van het thema milieu in alle 
onderdelen van het programma (vee, water, landbouwondernemerschap). In Burundi deelde de 
FAO haar documentatie over dit thema met haar partners (internationale code voor de 
distributie van pesticiden, classificatie van pesticiden door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO), nationale gids voor gemeentelijke planning aangepast aan de klimaatverandering). 

Andere transversale thema’s, waaronder mensenrechten, werden nauwelijks of zelfs 
niet opgenomen in de programma's van het BFVZ. Het derde transversale thema 
mensenrechten is veel minder expliciet opgenomen in de programma’s. Mensenrechten worden 
niet formeel vermeld in de oprichtingsdocumenten van het BFVZ en werden overigens pas vanaf 
2016 opgenomen in de Belgische Ontwikkelingssamenwerkingswet. Aangezien er weinig 
instructies waren over hoe om te gaan met dit nieuwe thema, waren niet alle BFVZ-actoren zich 
bewust van de noodzaak om op te nemen en kwamen ze daardoor in de meeste 
projectformuleringsdocumenten niet expliciet voor. Er was ook een gebrek aan een alomvattend 
perspectief op de mogelijke verbanden tussen mensenrechten en voedselzekerheid, of zelfs 
gezond voedsel, binnen de verschillende programma's. Dit gezegd hebbende, werden 
mensenrechten soms indirect aangestipt, zoals in het Burundese programma, met name door 
middel van opleiding en fatsoenlijk werk. Het Mali-programma gebruikte specifieke indicatoren 
met betrekking tot de rechten van het kind. In Tanzania heeft het programma de kwestie van 
de landbeveiliging verdiept. Ook moet worden opgemerkt dat in situaties waarin de 
mensenrechten ernstig worden ondermijnd, deze vervolgens indirect worden geadresseerd, 
bijvoorbeeld in Burundi, via rechtvaardige verdeling van land, verantwoordelijkheid en rechten 
van boeren bij het beheer van hun hulpbronnen. Daarnaast werden er componenten uitgevoerd 
gericht op alfabetisering, waarbij het leesmateriaal naast voedselzekerheid ook betrekking had 
op gendervraagstukken, ontwikkeling en mensenrechtenkwesties. De andere transversale 
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thema’s die in sommige programma’s zijn genoemd zijn de rechten van het kind en de reductie 
van risico’s op droogte. Dit illustreert de geregelde wijziging van prioritaire thema's binnen de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking en is symptomatisch voor de uitdagingen van een 
bepaald programma binnen de lokale context. Deze thema’s werden vaak vermeld of behandeld 
op ad hoc-basis zonder dat er sprake was van een echte transversale toepassing. 

De toegevoegde waarde van de multi-actorenaanpak is zeer beperkt bij de 
behandeling van de prioritaire thema’s en er was geen sprake van een collectieve 
aanpak. Met betrekking tot gender en milieubescherming – de twee thema’s die in alle 
programma's systematischer aan bod kwamen – stelt de evaluatie een slechts beperkte 
toegevoegde waarde vast van de multi-actorenaanpak. Deze aanpak heeft inderdaad niet geleid 
tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie om deze thematische aspecten, 
waaraan elke actor zijn specifieke bijdrage leverde, te stimuleren en zo tot een meer 
systematische en transversale aanpak te komen. Hoewel de genderproblematiek in alle 
programma's aan de orde komt en de actoren in hun respectievelijke activiteitenverslagen hun 
bijdragen aan de behandeling van dit prioritaire thema – elk op basis van hun specifieke 
deskundigheid – specificeren, zijn er in de evaluaties maar weinig voorbeelden te vinden van 
een echte gemeenschappelijke en gecoördineerde strategie rond dit thema. Ondanks de 
uitwisseling van ervaringen, en van instrumenten en technieken binnen verschillende 
programma's (met name in Burundi, Mozambique en Benin), hebben deze vaker 
plaatsgevonden in het kader van de samenwerking tussen twee partnerorganisaties over een 
specifiek thema. Dit heeft op zich al een toegevoegde waarde, ook al heeft dit slechts zelden 
geleid tot een echte geïntegreerde samenwerkingsstrategie tussen alle actoren. Soortgelijke 
opmerkingen werden gemaakt over het onderwerp milieubescherming. Het programma in Benin 
bijvoorbeeld heeft geprofiteerd van de uitwisseling van ervaringen tussen het Belgische Rode 
Kruis (RKB) en Iles de paix (IDP), in het bijzonder op het vlak van de promotie en de 
organisatie van groentetuinen op scholen. Hierdoor heeft het programma een zekere nivellering 
ondergaan door een of andere actor die meer aandacht besteedt aan gender en/of 
milieuproblemen. Hoewel de tussenkomst van een groep van partnerorganisaties het mogelijk 
maakte om verschillende bijdragen te combineren en een meer transversaal thema te 
incorporeren, bleef dit vaak marginaal en ad hoc, zonder dat er echt sprake was van een 
gestructureerde aanpak.  

3.2 EV 2: Uitvoering van het programma 

In welke mate hebben de gekozen aanpak en de gehanteerde mechanismen de 
uitvoering van het strategisch kader van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
op het vlak van de voedselzekerheid gefaciliteerd? 

Samenvattend antwoord op de evaluatievraag 

Tijdens de ontwerpfase werden de strategie en de interventielogica van de programma’s van 

het BFVZ ontwikkeld in nauwe samenwerking met de deelnemende organisaties, waarbij 
nadrukkelijk aandacht werd besteed aan de mechanismen en instrumenten om de efficiëntie 
van de programma’s te verzekeren. Desondanks was de efficiëntie in het algemeen zwak 
tijdens de eerste maanden van de oprichting. Hiervoor zijn, afhankelijk van de programma’s, 
verschillende redenen aan te geven: een aanvankelijk gebrekkige coördinatie, ongelijke 
uitvoeringssnelheden tussen de partners, of project-specifieke modaliteiten voor opvolging en 
evaluatie. Niettemin is de efficiëntie van alle programma's geleidelijk toegenomen dankzij een 
intensivering van de multi-actorenaanpak, vaak op basis van aanbevelingen uit de 
tussentijdse evaluaties. De multi-actorenaanpak is ook geleidelijk geïntensifieerd in de loop 
van de uitvoering en heeft zo gedeeltelijk ook geleid tot een hogere efficiëntie. Vooral de 
gemeenschappelijke locatie van de technische teams en een coördinatie zo dicht mogelijk 
gesitueerd bij de interventiezones hadden een bijzonder positief effect op de efficiëntie, met 
name voor drie programma's (Burundi, Benin en Tanzania). De coördinatiekosten werden 
meestal binnen de voorziene grenzen gehouden (5% van de totale programmabegroting). Dit 
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heeft vooral de efficiëntie van het opvolging van het programma verbeterd, veeleer dan de 
operationele organisatie van de uitvoering. Bovendien hebben de flexibiliteit van de 
procedures en de regelmaat in de toewijzing van de financiële middelen van het BFVZ de 
efficiëntie van het programma verbeterd, aldus de partnerorganisaties. Anderzijds heeft de 
opheffing van het BFVZ een bijzonder negatief effect gehad op de efficiëntie van alle 
programma's, doordat langetermijninvesteringen werden ingekort, de projectteams werden 
ontmanteld en de resultaten van de lopende projecten werden ondermijnd. 

Uit de realisatie van de BFVZ-programma's blijkt een lerend karakter op verschillende 
niveaus. Ten eerste zorgde de formulering van het BFVZ voor continuïteit, in lijn met eerdere 
fondsen, doordat er rekening werd gehouden met de lessen uit het verleden. Ten tweede, op 
het niveau van opvolging en evaluatie: bij gebrek aan een gemeenschappelijk systeem 
hiervoor bij aanvang, werd een dergelijk systeem gradueel opgebouwd. Ten derde, op het 
niveau van uitvoering van activiteiten: de multi-actorenaanpak van het BFVZ heeft de 
kennisuitwisseling tussen de actoren bevorderd en heeft de goede coördinatie de omvang en 
de kwaliteit van deze kennisuitwisseling verbeterd. Evenwel heeft de vroegtijdige opheffing 
van het BFVZ de processen voor opvolging en evaluatie ernstig verstoord en de 
kapitaliseringsmogelijkheden ingeperkt. 

Op het niveau van institutionele organisatie, bleek de parlementaire BFVZ-werkgroep vooral 

actief tijdens de voorbereiding en het opstarten van het BFVZ. Dit was beduidend minder het 
geval nadien. Pas bij de opheffing ervan nam de activiteit opnieuw toe, toen de werkgroep de 
parlementaire resolutie indiende. Als parlementair initiatief profiteerde het BFVZ van een 
bijkomende bijdrage van de Nationale Loterij (17,5 miljoen euro per jaar), die de Staat kon 
besteden voor ontwikkelingssamenwerking. Op het meer concrete niveau van de uitvoering 
van de BFVZ-programma's heeft het Fonds gebruik gemaakt van de traditionele institutionele 
ontwikkelingssamenwerkingsinstrumenten, evenwel aangevuld met een gemeenschappelijk 
partnerschapskader. Bovendien heeft de multi-actorenaanpak de ontwikkeling van meer 
informele en permanente overlegfora omtrent de uitvoering en/of opvolging van de 
maatregelen van het BFVZ gefaciliteerd. Sommige van deze overlegvormen worden na afloop 
van de programma's voortgezet. 

 

Subcategorie 2.1: Efficiëntie 

Tijdens de voorbereiding van de BFVZ-strategie hebben de betrokkenen er zorgvuldig 
op toegezien dat mechanismen en instrumenten werden ingesteld om de 
doeltreffendheid en efficiëntie te waarborgen. In de conclusies van de bijeenkomst ter 
voorbereiding van de goedkeuring van de Wet inzake het BFVZ werd de noodzaak benadrukt 
om de geografische doelgebieden en de kwetsbare groepen aan te pakken38. Het participatieve 
proces voor de formulering van het programma heeft bijgedragen aan een gedeeld inzicht rond 
de efficiëntie van de projecten. Volgens het procedurehandboek bood artikel 10 van de Wet van 
19 juni 2011 een kader voor de beoordeling van de voorgestelde projecten op basis van hun 
efficiëntie en doeltreffendheid. De goedkeuring van de multi-actorenaanpak en multisectorale 
aanpak was eveneens bedoeld om de doeltreffendheid en efficiëntie van voedselzekerheid te 
verbeteren door aanvullende deskundigheid te leveren die elkaar wederzijds zou versterken. De 
uitvoering van het BFVZ had een "pilootproject"-functie om de toegevoegde waarde van deze 
modaliteit na te gaan. 

Aangezien deze nieuwe aanpak geleidelijk werd ontwikkeld, was de efficiëntie van de 

BFVZ-programma’s bij aanvang en in de eerste maanden na invoering over het 
algemeen zwak. Dit ondanks dat een meerderheid van de betrokken partijen deelgenomen 
aan het vorige BOF en/of aan de voorbereiding van het BFVZ. Evenwel heeft de uitvoering van 
het BFVZ geleid tot een nieuwe interventiemethodologie met een multi-actorenaanpak die de 

                                           
38 Verslag van de bijeenkomst van het Belgisch Overlevingsfonds gehouden op 7 en 8 oktober 2008. 
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betrokkenheid van een diversiteit aan organisaties binnen hetzelfde programma vereiste. 
Sommige partijen hadden weinig ervaring met een dergelijke aanpak: in het kader van het BOF 
werden projecten op een meer autonome manier aangestuurd, samenwerking tussen ngo’s en 
overheids- of VN-agentschappen kwam niet vaak voor. Deze nieuwe aanpak leidde tot vaak 
tijdrovende opstartfasen. Alle programma's zijn dus relatief langzaam van start gegaan. In 
sommige gevallen leidden aarzelingen bij de keuze van de coördinatiemodaliteiten en/of het 
frequente verloop binnen het coördinatiepersoneel tot extra vertragingen in de eerste maanden 
van de uitvoering van het programma (in Mali, Mozambique en Burundi). In Mozambique 
bijvoorbeeld zouden BTC en SETSAN de programmacoördinatie gezamenlijk oppakken, maar de 
rollen, verantwoordelijkheden en middelen waren niet duidelijk gedefinieerd. Tijdens de eerste 
jaren heeft BTC een in Europa gevestigd adviesbureau ingehuurd om het programma op afstand 
te beheren middels periodieke bezoeken, dit bleek geen succesformule. De coördinatie is 
verbeterd door de aanwerving van een Mozambikaanse lokale coördinator gebaseerd in de 
doelgebieden. Deze opstartproblemen maakten aanpassingen, veranderingen en heroriëntaties 
noodzakelijk die het initieel vooropgestelde niveau van efficiëntie van de programma's hebben 
beïnvloed.  

Kader 4 Voorbeelden van zwakke coördinatie bij aanvang 

In Mali was het gebrek aan personeelsmiddelen om de rol van PLIAM-coördinator ten volle te 

kunnen vervullen een grote belemmering voor een efficiënte start van de activiteiten. Dit 
tekort werd gedeeltelijk gecompenseerd door tijdelijke steun van de Belgische attaché voor 
ontwikkelingssamenwerking op de ambassade in Bamako vóór de hervatting van de 
coördinatie door de FAO, die vervolgens een halftijdse post toekende. 

In Burundi speelden problemen bij de toewijzing van de personeelsmiddelen voor 
coördinatiedoelen en de verschillende regels voor projecten in onveilige gebieden. Dit leidde 
volgens de organisaties ertoe dat de FAO bij de start van het programma in het veld een 
zekere mate afwezig was, terwijl de ngo’s al betrokken waren bij de projecten ter plaatse. Dit 
leidde in het begin tot een aarzelende coördinatie, die tijdens de verdere uitvoering van het 
programma aanzienlijk is verbeterd. 

In Mozambique worden de eerste jaren van het programma gekenmerkt door een beperkte 
samenwerking tussen de verschillende partners. De gekozen coördinatiemethode was niet 
toereikend. BTC koos voor een consultant op afstand, die het programma in deeltijd 
coördineerde door regelmatig naar Mozambique te komen, alvorens begin 2016 een lokaal 
aangestelde coördinator te werven. Bij gebrek aan een sterke coördinatie in het begin zijn 
veel van de ontwikkelde synergieën gebaseerd op de persoonlijke relaties tussen de 
verschillende organisaties. 

Uit de online-enquête blijkt een over het algemeen positieve beoordeling van de interne 

coördinatie (ongeveer 2/3 van de positieve antwoorden), maar met een duidelijke verandering 
in de tijd: moeilijker in het begin voor de eerste programma’s en duidelijkere en beter 
uitgevoerde regels en procedures voor de laatste twee programma's (Tanzania en Benin)39. 

 

De efficiëntie van alle programma's is gradueel toegenomen door een geleidelijke 
intensivering van de multi-actorenaanpak. Deze aanpak heeft de kruisbestuiving tussen en 
gezamenlijk optreden van de partijen bevorderd en versterkt naarmate de programma's werden 
uitgevoerd. Deze verbetering van de efficiëntie is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de 
coördinatie en communicatie tussen de partnerorganisaties. Het was vooral het verzamelen van 
informatie, de uitwisseling van technische expertise en in sommige gevallen de opvolging en de 
evaluatie (in Tanzania en Benin) die reële schaalvoordelen opleverden, waardoor de efficiëntie 
aanzienlijk kon worden verbeterd. In enkele programma’s was het een bewuste keuze van 
sommige deelnemende organisaties om de operationele middelen te bundelen, hun teams op 

                                           
39 Zie bijlage B (Rapport van de online-enquête ), sectie B.3.2.1, analyse van vraag 3. 
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dezelfde plaats te concentreren of hun technische vaardigheden zo dicht mogelijk bij het 
doelgebied (in Mali, Burundi, Tanzania en Benin) te vestigen. Dit verklaart veel van de 
efficiëntieverbeteringen en contrasteert met programma’s waarbij de technische vaardigheden 
in de hoofdstad ver van het doelgebied (in Mozambique) gesitueerd waren. Deze verschillende 
elementen hebben dus geleidelijk de algemene efficiëntie van de programma's verbeterd, die 
tijdens de uitvoering door de geïnterviewden als redelijk (in Tanzania) of zelfs goed tot zeer 
goed (in Mali, Burundi en Benin) wordt beschouwd. In Mozambique wordt deze echter als 
ontoereikend wordt beschouwd, aangezien elke partnerorganisatie daar op een te geïsoleerde 
wijze handelde.  

Kader 5 Voorbeelden van toegenomen efficiëntie door de multi-actorenaanpak  

In Mali is na de tussentijdse evaluatie gesproken over de ontwikkeling van een gezamenlijke 

planning en het creëren van positieve synergieën. De aanpak werd verfijnder naarmate de 
actoren elkaar ontmoetten. De partners hebben meer samengewerkt, vooral als ze in dezelfde 
dorpen aanwezig waren. 

In Burundi werd in het kader van het BFVZ/Moso-programma van meet af aan gekozen voor 
een concentratie van personeelsmiddelen op lokaal niveau in de provincie Ruyigi. De lokale 
partners van de CRB en Caritas International Belgium hadden al hun eigen kantoren, de 
andere partners huurden een gemeenschappelijk gebouw in de buurt. Deze lokale 
aanwezigheid en de clustering op één locatie vergemakkelijkte de coördinatie, waardoor de 
efficiëntie van het programma aanzienlijk werd verbeterd. 

In Tanzania deelden vier van Maisha Bora's partneragentschappen een kantoor in Arusha. 
Een sterke lokale aanwezigheid en een gezamenlijke planning die goed was afgestemd op de 
lokale context leidden tot aanzienlijke efficiëntiewinsten. 

In Benin was elke partner al vóór de lancering van AMSANA aanwezig in het doelgebied, met 

een eigen systeem en logistiek. Schaalvoordelen waren op dit niveau zeldzaam. De lokale 
aanwezigheid op hun locaties, die alle in Natitingou liggen, had echter een doeltreffende 
coördinatie mogelijk gemaakt, wat mogelijkheden heeft gecreëerd om de efficiëntie van het 
programma te vergroten.  

In Mozambique, waar het engagement van een lokale coördinator een nieuwe dynamiek 
begon te creëren en de partners dichter bij elkaar bracht, zette de opheffing van het BFVZ het 
programma ertoe aan om zich te concentreren op het afronden van de activiteiten in plaats 
van op het effectief consolideren van de synergieën. Tegen het einde van het programma was 
de coördinatie slechts gedeeltelijk verbeterd. 

 

Deze verdeling van middelen en inzet op het creëren van synergie zijn een indicator voor een 

verbeterde efficiëntie van de programma’s. Zoals uit verschillende studies is gebleken40, 
vereisten de geïntegreerde en multi-actorenaanpakken over het algemeen echter aanvullende 
investeringen om de coördinatie te waarborgen, de uitwisseling van kennis en expertise te 
intensiveren en een gezamenlijke opvolging te organiseren. De toepassing van een dergelijke 
aanpak levert niet onmiddellijk schaalvoordelen op; de voordelen van deze aanvullende 
investeringen zijn in wezen op langere termijn merkbaar door de ontwikkeling van structureel 
gedeelde expertise, middelen en procedures. 

Zowel technische teams als een coördinatie zo dicht mogelijk gesitueerd bij de 
interventiezones hebben duidelijk een positief effect gehad op de efficiëntie van het 
programma. De programma's die hun teams, of zelfs de coördinatiecomponent, dichter naar 
de doelgebieden hebben gebracht, zijn immers efficiënter: de communicatie tussen de teams 
werd dan gestimuleerd, de coördinatie was meer structureel en de lokale bevolking kunnen de 

                                           
40 In het bijzonder: ACROPOLIS G4D, Evidence Paper on An Integrated Country Policy for Belgian Development 

Cooperation, februari 2018. 
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coherentie en de complementariteit van de projecten van elke partnerorganisatie beter 
identificeren. Bovendien kan deze nabijheid een stimulans zijn voor een consistente 
gezamenlijke aanpak van de partnerorganisaties: gezamenlijke bezoeken ter plaatse, sneller 
contact tussen de lokale partners van deze organisaties, het delen van logistieke middelen, en 
het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Zo wijzen de betrokkenen van het Mozambique-
programma, dat over het algemeen als minder efficiënt wordt beschouwd, op de verbetering die 
is opgetreden bij de werving van een voltijdse lokale coördinator in de provincie Gaza. 

De uitvoering van de begroting is gedurende de levensloop van het BFVZ versneld: 
zwakke uitbetalingen bij aanvang maar hogere uitbetalingsritmes aan het eind. Uit een 
onderzoek naar de budgettaire ontwikkelingen van het BFVZ blijkt dat de uitvoeringsgraad in de 
eerste jaren relatief laag is. Hoewel het Fonds in 2010 werd opgericht, werd de Uitvoeringswet 
pas medio 2011 goedgekeurd. Hierdoor kon het eerste programma in Mali pas eind 2011 
worden goedgekeurd en dus pas vanaf 2012 de eerste tranches van de programma's van BFVZ 
worden uitbetaald. Vóór die tijd en tot 2014 werden de uitbetalingen van het Fonds 
voornamelijk gebruikt voor de financiering van de laatste fasen van de lopende BOF-projecten: 
ongeveer 80 miljoen EUR van 2010 tot 201441. 

Bovendien werden twee van de eerste drie programma's (in Mali en Burundi) uitgevoerd in een 

context die snel onstabiel werd, hetgeen van invloed was op het ritme van uitbetalingen. Zo 
werd er bijvoorbeeld geen enkele financiële uitgave gedaan voor het BFVZ-programma in 
Burundi in 2014. Dat jaar kende hoge spanningen in verband met omstreden 
presidentsverkiezingen, die volgens de geïnterviewden de uitvoering van het programma in de 
weg stonden.42 Alle programma's, behalve Mozambique, hebben in het tweede jaar na de start 
zeer weinig uitbetaald gekregen: een indicator die de moeilijkheden en vertragingen bij de start 
van de meeste van de bovengenoemde programma's bevestigt. In de eerste maanden werd dus 
over het algemeen een lage uitvoeringsgraad waargenomen, aangezien het gemiddeld bijna 24 
maanden duurde om de uitbetaling in het eerste jaar te ontvangen. In alle programma's waren 
de uitvoeringsgraden in de daaropvolgende jaren regelmatiger en meer in overeenstemming 
met de budgettering, waardoor hogere uitvoeringsgraden konden worden bereikt. De 
verschillende verzamelde gegevens bevestigen een versnelling van de toekenning van 
budgetten naar meer dan 90% in landen waar het programma is voltooid.  

Tabel 7 Uitvoeringsgraad van de BFVZ-programma’s eind 2018 

Land Programma Uitvoeringsgraad 
eind 2018 

Opmerkingen 

Benin Amsana  46% Voor het gehele programma, 
halverwege de looptijd 

Burundi Moso 101% Voor de totale duur van het 
programma (behalve UNCDF niet 
beschikbaar) 

Mali PLIAM  86% Voor de totale duur van het 
programma 

Mozambique Gerealiseerde projecten 
(DISOP, FOS, WFP) 

Uitgebreide projecten (FAO en 
UNCDF) 

100% 

70% 

Alleen al voor het jaar 2018 

Tanzania Maisha Bora 70% Voor de totale duur van het 

programma één jaar voor het 
einde van het programma. 

 

  

                                           
41 Zie bijlage A, tabel 5: Verdeling van de jaarlijkse BFVZ-uitbetaling tussen 2010 en 2018 per type interventie. 
42 Zie bijlage A, tabel 7: Verdeling van de BFVZ-uitbetaling tussen 2010 en 2018 naar de BFVZ-programma's. 



37 

 

Kader 6 Uitvoeringsgraad van de BFVZ-programma’s eind 2018 

In Mali blijkt uit het eindevaluatieverslag dat van het totale budget van dit programma 86% 

werd besteed, met percentages van meer dan 90% voor landbouw, vee en drinkwater. Het 
thema coördinatie heeft het laagste bestedingspercentage (73%). 

In Mozambique is de algemene uitvoeringsgraad minder hoog in deze hybride fase (het 
programma is afgerond maar twee projecten zijn verlengd) van het programma. Bij de 
afronding hadden de projecten WFP, DISOP en FOS een uitvoeringsgraad van 100% van het 
toegewezen bedrag bereikt. Voor de andere twee partners, de FAO en het UNCDF, waren de 
uitbetalingspercentages in 2018 op het vereiste niveau (meer dan 70%) om de laatste 
tranche te kunnen aanvragen. Aan de andere kant hadden deze twee multilaterale 
agentschappen in het verleden aanzienlijke vertraging opgelopen bij de uitvoering, waardoor 
deze twee projecten tot augustus 2019 werden verlengd. Daarnaast hebben ngo’s, met 
relatief kleine budgetten (FOS en DISOP), gezocht naar aanvullende manieren om hun 
activiteiten te ondersteunen.  

Aangezien er in Burundi geen eindevaluatie heeft plaatsgevonden, blijkt uit de analyse van 
de activiteitenverslagen van de verschillende projecten van elke partnerorganisatie dat de 
totale uitvoeringsgraad tussen 98 en 104% ligt (behalve voor UNCDF, waarvoor geen 
gegevens beschikbaar zijn). 

In Tanzania loopt het programma nog steeds en is de uitvoeringsgraad iets lager dan 

verwacht: eind 2018 was slechts iets meer dan 70% van de totale begroting een jaar voor het 
einde van het programma uitbetaald en in 2018 was er zeer weinig uitbetaald.  

In Benin, waar het programma het derde jaar van het programma afrondt, bedraagt de 
uitvoeringsgraad volgens de tussentijdse evaluatie gemiddeld 46,3% en komt het overeen 
met een relatief homogene ontwikkeling van alle projecten, aangezien de uitvoeringsgraad 
voor elke partner variëren tussen 41 en 54%. 

 

De kosten van de coördinatie zijn in de meeste gevallen binnen de toegelaten grenzen 

gebleven. Zoals eerder gemeld, zijn de budgetten voor de organisaties die verantwoordelijk 
zijn voor de coördinatie van deze programma’s vastgesteld op minder dan 5% voor vier van de 
vijf programma's, zoals vereist door de Wet inzake het BFVZ uit 2011 (Art. 13). Het programma 
in Tanzania kende aanzienlijk hogere coördinatiekosten, aangezien de coördinerende organisatie 
Enabel werd verzocht in het gebied een fulltime technisch assistent voor de coördinatie aan te 
stellen. In dit gebied werkte het agentschap voorheen niet en er konden dus geen 
schaalvoordelen worden gerealiseerd. Boekhoudkundig gezien kan uit de evaluatie dus worden 
geconcludeerd dat de kosten van de coördinatie over het geheel genomen onder controle zijn 
gehouden, ondanks het hogere percentage in Tanzania, aangezien de totale coördinatiekosten 
voor het gehele BFVZ gemiddeld 6% bedroegen. De coördinatie had echter een hoger 
financieringsniveau vereist om alle taken te kunnen uitvoeren die er a priori aan zijn 
toegewezen. Zo heeft Enabel in Benin niet alleen de coördinatie op zich genomen, maar ook een 
ander resultaat van het programma (resultaat 4: institutionele versterking van de lokale 
overheden), waardoor Enabel de exploitatiekosten kon delen en zo schaalvoordelen kon 
realiseren en de coördinatiekosten onder de 5% konden worden gehouden. In Burundi heeft de 
coördinerende partij FAO haar activiteiten herhaaldelijk beperkt om de kosten op een 
aanvaardbaar niveau te houden. Naast de noodzakelijke investeringen van de coördinerende 
organisatie vereist de multi-actorenaanpak ook extra investeringen van de verschillende 
partnerorganisaties in coördinatie, vergaderingen, overleg en uitwisselingen. Deze investeringen 
zijn op zich extra kosten die moeilijk te kwantificeren zijn. De geïnterviewde actoren wijzen er 
meestal op dat deze extra kosten weinig directe kosten met zich meebrengen, maar vooral 
indirecte kosten (tijdrovend effect op de personeelsmiddelen) en waarvan de effecten vaak 
slecht worden gewaardeerd door de donoren. 
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De coördinatie heeft nochtans bijgedragen aan een verhoogde efficiëntie van het 
programma, vooral wat betreft de opvolging veeleer dan wat betreft de operationele 
uitvoering. Bij de start van het programma was de coördinatie voornamelijk de 
verantwoordelijkheid van de ambassade en DGD. Hoewel de bijdrage van de coördinatie in dit 
stadium nog beperkt was, onderstrepen de meeste actoren wel de belangrijke bijdrage ervan 
tijdens de uitvoering. De coördinerende organisatie was de ruggengraat in termen van (i) het 
verzamelen van gegevens rond de globale indicatoren van het programma, (ii) opvolging en 
evaluatie, (iii) het verstrekken van documenten of analyses die gedeeld moeten worden, (iv) 
het leggen van contacten met de lokale autoriteiten, (v) het stimuleren van de samenwerking 
tussen actoren, en (vi) bijkomende voordelen en leerprocessen (in Mali, Burundi, Tanzania en 
Benin). Anderzijds lijkt de efficiëntie van deze coördinatie op operationeel niveau meer 
gemiddeld te zijn, althans tijdens de eerste jaren van verschillende programma's (Mali, 
Mozambique, Burundi). Verscheidene geïnterviewde betrokken actoren wezen op bepaalde 
zwakke punten, met name de moeilijkheid om voldoende personeel te krijgen, het frequente 
verloop van personeel en de slecht gecoördineerde en weinig consistente regels en 
interventiemodaliteiten. Bovendien legt Enabel uit dat het door DGD voorgestelde 
coördinatiemechanisme bij de start om verschillende redenen moeilijk uitvoerbaar is gebleken:  

- het oorspronkelijke verzoek van DGD was niet concreet genoeg: in het verzoek werd 
verzocht "de coördinatie te ondersteunen" en niet te coördineren (d.w.z. de nationale 
instellingen te ondersteunen om een gecoördineerde uitvoering te faciliteren);  

- de verschillende partners sloten voor hun projecten contracten af met DGD, zodat Enabel 

noch de algemene verantwoordelijkheid voor het programma, noch enige 
verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten binnen het programma op zich kon 
nemen;  

- de coördinatie had geen hiërarchische of bindende relatie met andere partnerorganisaties. 
De rol van het agentschap was om de dialoog en de uitwisseling te faciliteren en niet om 
ervoor te zorgen dat het programma in zijn geheel werd bewaakt.  

Voor deze coördinerende organisaties was het doel een standpunt in te nemen dat de 
samenwerking zou bespoedigen tussen actoren die hun volledige autonomie behielden, ook al 
hebben sommigen verantwoordelijkheden toegewezen of willen toekennen die zij niet hadden 
(zoals het waarborgen van de doeltreffendheid van het programma als geheel). Als gevolg 
hiervan was de toegevoegde waarde van de coördinerende rol, zoals hierboven aangegeven, 
nog steeds zeer ongelijk verdeeld over de verschillende programma’s. Dit was in hoge mate 
afhankelijk van de kwaliteit van het personeel dat aan de programma's was toegewezen en de 
kwaliteit van de communicatie tussen de partnerorganisaties.  

Kader 7 Voorbeelden van uitdagingen op het vlak van coördinatie  

In Mozambique was er de eerste jaren om verschillende redenen sprake van een beperkte 
samenwerking tussen de verschillende partners: de ontwikkeling van de coördinerende rol 
duurde lang en de gekozen coördinatiewijze was niet voldoende. BTC had gekozen voor een 
consultant op afstand die het project parttime coördineerde en die regelmatig naar 
Mozambique kwam. Zonder een sterke coördinatie tijdens deze periodes, was het de kwaliteit 
van de relaties tussen de verschillende organisaties die de synergieën van dit programma 
mogelijk heeft gemaakt. De samenwerking tussen de actoren verbeterde in het tweede deel 
van het programma, na de tussentijdse evaluatie, met name toen de parttime coördinator op 
afstand werd vervangen door een voltijdse lokale coördinator in de provincie Gaza. De lokale 
coördinator heeft een nieuwe dynamiek gecreëerd en de partners dichter bij elkaar gebracht, 
maar dit viel samen met het besluit om het BFVZ op te heffen, waardoor een tweede fase van 
vijf jaar voor het FSNP niet doorging. 

In Burundi wordt de efficiëntie van de coördinatie tijdens de eerste jaren van het project op 
operationeel niveau minder positief beoordeeld. De problemen bij de toewijzing van 
personeelsmiddelen en de verschillende regels voor ingrijpen in onveilige gebieden hebben 
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ertoe geleid dat de FAO niet altijd ter plaatse kon zijn terwijl de ngo’s wel ter plaatse waren. 
Dit leidde in het begin tot meer oponthoud in de coördinatie, wat tijdens de uitvoering van het 
programma aanzienlijk is verbeterd. 

 

De flexibiliteit van de procedures en de consistentie in de toewijzing van financiële 

middelen van het BFVZ zijn factoren die er volgens de niet-gouvernementele 
partnerorganisaties voor gezorgd hebben dat het programma doeltreffender was. 
Hoewel zij kritiek hebben geuit op een aantal specifieke punten, zoals dat het niet mogelijk was 
om de beschikbare financiële middelen van niet-uitgevoerde activiteiten tussen organisaties te 
verdelen, erkent de overgrote meerderheid van de partner-ngo’s dat de procedures die in het 
kader van het BFVZ zijn opgezet, over het geheel genomen veel sterker op operationeel vlak 
zijn dan de procedures voor hun traditionele financiering. Zo is het BFVZ bijvoorbeeld het enige 
Belgische samenwerkingsinstrument dat de actoren financiering verleent voor de 
formuleringsfase. Deze flexibiliteit, die ten dele ook het resultaat is van de eerste bijeenkomst 
ter voorbereiding van het Fonds, wordt door de betrokken actoren gewaardeerd en door hen 
beschouwd als een factor die de algemene doeltreffendheid van het programma heeft 
bevorderd. De online-enquête illustreert deze beoordeling in zoverre dat de overgrote 
meerderheid van de respondenten van mening is dat de flexibiliteit van de BFVZ-procedures het 
mogelijk heeft gemaakt de uitvoering van de activiteiten van het Fonds te garanderen. Het 
aandeel van de positieve reacties, alle BFVZ-partnerlanden samen, is 77%. 

De multi-actorenaanpak is in de loop van de uitvoering van de BFVZ-programma's 
geleidelijk aan geïntensiveerd, maar kent nog enkele beperkingen. De gedachte achter 
deze aanpak was om een werkverdeling mogelijk te maken die de specifieke vaardigheden en 
specialisaties van elke actor mobiliseerde, waardoor hun toegevoegde waarde groter werd. In 
programma’s waar geen sprake was van de multi-actorenaanpak (bv. BOF-projecten, ngo’s), 
voelden sommige actoren zich genoodzaakt andere taken op zich te nemen waar zij niet bekend 
mee waren. In de BFVZ-programma’s handelde alle partijen min of meer binnen zijn eigen 
vakgebied, wat de ontwikkeling van synergieën aanmoedigt of soms vereist. In dit opzicht was 
de formuleringsfase van cruciaal belang. Over een lange periode (vaak meer dan een jaar) 
heeft deze fase allen in staat gesteld om de gestelde verwachtingen van de programma's te 
vatten en zich de wijze eigne te maken om complementariteit en synergieën op te bouwen (in 
Mali, Burundi en Benin). Deze positieve uitwerking van de formuleringsfase was minder expliciet 
in Tanzania en in het bijzonder in Mozambique, zoals in de respectievelijke rapporten van deze 
twee landen wordt onderschreven. Volgens de geïnterviewden varieerde de kwaliteit van de 
formulering van programma tot programma, afhankelijk van: (i) de betrokkenheid van de 
betrokken actoren (nabijheid van ngo’s versus afstand tot VN-agentschappen die vaak 
verwijzen naar het hoofdkantoor); (ii) de manier waarop deze actoren betrokken waren (minder 
participatieve formulering in Mozambique); maar ook (iii) de "volwassenheid" van het 
formuleringsmechanisme, dat in de loop van de tijd is geëvolueerd. De eerste programma's 
werden geformuleerd zonder dat iemand was aangewezen om de formulering te coördineren, 
wat bij de laatste programma's wel het geval was. Ondanks de aanpassing bij de meest recente 
programma’s, was volgens sommige actoren deze formuleringsfase nog niet doeltreffend 
genoeg om een versterkte synergie te waarborgen. Dit had tot gevolg dat sommige partners bij 
de aanvang van de uitvoering van bepaalde programma’s niet altijd een duidelijk beeld hadden 
van de inhoud van de andere projecten of niet direct een zicht hadden op hoe de activiteiten 
onderling te harmoniseren en te coördineren (in Mozambique en Burundi), hetgeen een impact 
had op de doeltreffendheid en efficiëntie van deze programma's. De partners waren niet altijd in 
staat de activiteiten van de andere actoren te coördineren (in Mozambique en Burundi). 
Bovendien heeft de multi-actorenaanpak tijdens de uitvoering geleidelijk aan de samenwerking 
en synergieën in alle programma's met verschillende intensiteiten, maar met verschillende 
uitdagingen, gestimuleerd. De analyse hiervan brengt de volgende punten naar voren: i) de 
synergieën tussen multilaterale organisaties en ngo’s waren over het algemeen minder sterk 
door een gebrek aan ervaring en door zeer verschillende procedures (bijv. vertraging bij de 
uitvoering van het UNCDF in Mali, Mozambique en Burundi, met gevolgen voor het werk van 
andere partners); ii) de door de partners geïndividualiseerde financieringscontracten met DGD 



40 

 

beperkten de flexibiliteit/aanpasbaarheid van het programma en verhoogden de beheerskosten; 
iii) de grenzen van de coördinerende rol, die geen hiërarchische relatie met andere actoren 
omvat en dus geen bijkomende synergie of complementariteit kon opleggen om de efficiëntie 
van de programma's te bevorderen (in Benin en Tanzania); iv) de doelgroepen en/of 
deelgebieden van de projecten verschilden van partner tot partner (in Mozambique, Burundi, 
Benin en Mozambique), hetgeen de efficiëntie van het BFVZ en het imago van het programma 
als geïntegreerd programma niet versterkte. 

Kader 8 Voorbeelden van beperkingen van de multi-actorenaanpak  

In Mozambique hebben de agentschappen van de Verenigde Naties  bij gebrek aan een 

werkelijk gecoördineerde aanpak bij aanvang, op basis van een initiële gezamenlijke analyse  
een gezamenlijk interventievoorstel voor het programma ingediend op basis van hun eigen 
aanpak, die onvoldoende geïntegreerd was in een gezamenlijke aanpak met andere actoren. 
Hoewel dit voorstel is herzien, heeft de multi-actorenaanpak te lijden gehad onder dit verschil 
in aanpak tussen multilaterale en niet-gouvernementele organisaties gedurende de hele 
looptijd.  

In Burundi heeft de multi-actorenaanpak de negatieve gevolgen van de vertraging bij de 
inrichting van de infrastructuur voor opleidingsactiviteiten van een van de niet-
gouvernementele organisaties door een multilateraal agentschap in de sector niet volledig 
weggenomen. 

In Tanzania is de uitvoering, ondanks de nadruk op synergieën en complementariteit tussen 
de verschillende componenten en betrokken actoren vanaf de formuleringsfase van het 
programma, soms moeilijk geweest. Naarmate de start van het programma vertraging 
opliep43, waren de meeste partners in de eerste jaren van het programma geneigd zich te 
concentreren op het inhalen van hun eigen activiteiten in plaats van te zoeken naar 
mogelijkheden voor onderlinge synergie, waardoor de efficiëntie die van de multi-
actorenaanpak kon worden verwacht, werd verzwakt, hoewel het effect van deze aanpak 
geleidelijk verbeterde naarmate de uitvoering vorderde. 

 

De opheffing van het BFVZ heeft een bijzonder negatief effect gehad op de efficiëntie 
van alle programma's. De investeringen in een fonds met een looptijd van tien jaar waren 
belangrijk in termen van analyse, formulering van modaliteiten en procedures, het leren kennen 
van deze innovatieve multi-actorenaanpak, uitwisselingen en coördinatie tussen actoren om 
deze gemeenschappelijke aanpak op te bouwen. Deze initiële en wereldwijde investeringen zijn 
grotendeels onbenut gebleven door de vroegtijdige opheffing van dit programma. Bovendien 
had de ontmanteling van de DGD-diensten verantwoordelijk voor het Fonds, ruim voor de 
officiële opheffing ervan (eind 2015) en het vrijwel volledig ontbreken van opvolging van de 
lopende programma's door de overheid nadat de opheffing was bevestigd, een desastreus effect 
op de efficiëntie: terugkerende onzekerheden, verzwakking van de coördinatie, gebrek aan 
kapitalisatie van de verwezenlijkingen, en een ongelijke ontwikkeling van opvolging en evaluatie 
in elk programma. Gezien de ervaring die in het verleden met het BOF is opgedaan, waarbij 
bijna de helft van de projecten (34/72) twee fasen van vijf jaar kende, was voor veel actoren 
een mogelijke tweede fase van het programma een waarschijnlijk vooruitzicht waarop velen 
rekenden. Veel meer concrete investeringen die op het niveau van elk project door de partners 
zijn gedaan (logistieke steun, personeelsmiddelen) hadden over een langere periode kunnen 
worden benut om de efficiëntie van deze programma's verder te vergroten. De opheffing van 
het Fonds heeft deze mogelijkheid om deze efficiëntie te consolideren op harde wijze 
tenietgedaan. Ten slotte hebben de voorwaarden voor deze opheffing (vroegtijdige 
ontmanteling van de dienst, gebrek aan opvolging) de meeste mogelijkheden om te profiteren 

                                           
43 Het programma ging officieel van start in januari 2015 (ondertekening van de Subsidiebesluiten in België eind 2014), 

maar het Memorandum of Understanding werd pas in december 2015 met de Tanzaniaanse regering ondertekend. 
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van de geleerde lessen en positieve ervaringen onmogelijk gemaakt. De online-enquête 
illustreert duidelijk het negatieve effect van de opheffing op de uitvoering van het programma:  

Figuur 7 Beoordeling van het negatieve effect van de opheffing  Overzicht van de 

antwoorden van de online-enquête 

 

Het aandeel van de positieve reacties, alle BFVZ-landen samen, is 52%. 

Subcategorie 2.2: Lerend karakter 

Het BFVZ heeft bij zijn formulering gezorgd voor continuïteit door het trekken van 
lessen uit de ervaringen van eerdere fondsen. De tussentijdse evaluatie van het BOF in 
2008 vormde de basis voor de startbijeenkomst die in datzelfde jaar werd gehouden ter 
voorbereiding van het BFVZ. In deze sessie is gekeken naar de meeste lessen die zijn getrokken 
ten behoeve van het uitwerken van de strategie voor het nieuwe Fonds. De evaluatie achtte het 
dan ook van essentieel belang het begrip voedselonzekerheid beter te verduidelijken: in de 
Strategienota van het BFVZ is uitdrukkelijk de FAO-definitie van voedselzekerheid 
overgenomen, die de elementen ter bestrijding van voedselonzekerheid verduidelijkt. De 
evaluatie benadrukte het belang van de ontwikkeling van een multidimensionele aanpak en van 
een betere onderlinge afstemming en coherentie tussen de projecten in hetzelfde land: het 
BFVZ heeft met andere woorden formeel een multi-actorenaanpak geïntegreerd. De evaluatie 
gaf aan dat de toegevoegde waarde van het BOF eruit bestond zich te richten op de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen, een prioriteit die tijdens de contextstudies voor het BFVZ werd 
gehandhaafd en versterkt. De evaluatie waardeerde de flexibiliteitsvoorwaarden van het vorige 
Fonds, die innovatie mogelijk maakten. Deze grotere flexibiliteit werd gehandhaafd en 
gewaardeerd, zoals hierboven aangegeven, in de uitvoering van het BFVZ. Het belang van een 
regelmatige gezamenlijke evaluatie van de verschillende projecten, waarop ook in de evaluatie 
werd aangedrongen, is in het BFVZ echter minder goed in rekening gebracht, met name 
vanwege de opheffing ervan.  

De meeste BFVZ-partnerorganisaties heeft geleerd van vroegere ervaringen met 

projecten onder eerdere fondsen. De vijf programma's van het BFVZ zijn over het algemeen 
uitgevoerd met een meerderheid van de partners die al in het kader van het BOF-projecten in 
deze landen hadden. Dit maakte het mogelijk om samen te werken met organisaties die het 
terrein kenden en ervaring hadden met hun lokale partners, ook al betekende dit voor sommige 
organisaties een verandering van het doelgebied of een aanpassing van hun partnerschap. 
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Bovendien konden deze ervaren partnerorganisaties rechtstreeks eerdere ervaringen 
meenemen in hun strategie: het belang van het werk van de ngo’s in relatie tot de lokale 
overheden, de incorporatie van de voedingscomponent (die voorheen onvoldoende aanwezig 
was in Mozambique). Het BFVZ heeft dus de participatieve en inclusieve relatie met haar 
partnerorganisaties versterkt. Deze aanpak heeft haar relevantie (betrokkenheid, dynamiek van 
uitvoerende actoren) aangetoond door de formulering ervan op een zeer participatieve manier 
voor te bereiden door middel van de startbijeenkomst in 2008. Deze sessie had als doel had de 
bijdragen van alle partnerorganisaties te incorporeren, door modaliteiten vast te stellen voor de 
bijdragen voor de opbouw van de programma’s en door de parlementaire werkgroep te belasten 
met de verantwoordelijkheid om voorstellen te doen voor de selectie van interventielanden.  

Bij gebrek aan een gemeenschappelijk systeem van opvolging en evaluatie bij 
aanvang, werd dergelijk systeem geleidelijk toch opgebouwd en verbeterd, zij het op 
ongelijkmatige wijze over de verschillende programma’s. De formuleringslogica van het 
BFVZ, waarbij beroep wordt gedaan op oproepen tot parallelle voorstellen door de verschillende 
partnerorganisaties, heeft ertoe geleid dat elke partner verschillende opvolgings- en 
evaluatieprocessen heeft ingevoerd, met logische kaders en indicatoren eigen aan elk project. 
Ondanks een algemene interventielogica die goed is omschreven in de regelgevingsteksten 
(strategienota's, oproepen tot het indienen van voorstellen, handleiding voor procedures), was 
er op het niveau van het programma als geheel geen kader ontwikkeld op het vlak van 
opvolging en evaluatie. Alle coördinerende organisaties hebben nadien een zeer belangrijk deel 
van hun energie en tijd besteed aan de homogenisering van deze procedures voor opvolging en 
evaluatie door het opstellen van een gemeenschappelijke matrix (in Tanzania), het 
herstructureren van de opvolgingsaanpak rond gemeenschappelijke indicatoren (in Mali en 
Burundi) en het opzetten van een permanente rond opvolging en evaluatie (in Benin). Dit werk 
van "a posteriori" herstructurering van werkgroep de modaliteiten voor opvolging en evaluatie 
biedt de mogelijkheid een aanvullende les te trekken uit het BFVZ: het belang om de 
interventielogica nog beter uit te bouwen met de ontwikkeling van een meer concrete theory of 
change (in Tanzania). 

Kader 9 Voorbeelden van het kader van opvolging en evaluatie 

In Mali beschikte PLIAM aanvankelijk niet over een gemeenschappelijke strategie voor de 
opvolging van de resultaten: elke partner had zijn eigen kader en specifieke indicatoren. In 
navolging van de tussentijdse evaluatie heeft de FAO een alomvattend kader ontwikkeld, met 
indicatoren op programmaniveau en indicatoren op het niveau van elk subproject/partner. De 
waarderingen voor dit instrument zijn ongelijk gebleven, met name bij de lokale partners. Dit 
kader is echter zeer nuttig en waardevol gebleken voor een betere analyse van de resultaten 
aan het einde van het programma. 

In Burundi heeft de tussentijdse evaluatie het mogelijk gemaakt indicatoren bij te stellen en de 
activiteiten op een meer coherente wijze voor het hele programma te heroriënteren: de 
opleiding is geheroriënteerd naar nieuwe, veelbelovende sectoren op basis van beter 
geïdentificeerde noden, en de verbetering van de inkomens van kwetsbare groepen is het 
onderwerp van meer geschikte maatregelen. In deze tussentijdse evaluatie werd dan ook 
gewezen op de wederzijdse effecten van sommige interventies op de resultaten van andere 
uitvoerende actoren en op de lessen die moeten worden getrokken. Uit de geraadpleegde 
documenten en de gesprekken is echter niet gebleken dat er na deze eerste gezamenlijke 
tussentijdse evaluatie een echte opvolgings- en evaluatiestructuur is opgezet, ook al hielden de 
ngo-partners op eigen initiatief elk kwartaal een afstemmingsoverleg. 

In Mozambique werd het programma, bestaande uit vijf afzonderlijke projecten, goedgekeurd 

zonder een gemeenschappelijke uitgangspositie, met elk project een eigen kader voor 
opvolging. Na de tussentijdse evaluatie zijn de indicatoren van de verschillende projecten met 
de hulp van een externe consultant herzien en beter gecoördineerd om een gemeenschappelijk 
opvolgingskader te ontwikkelen. Dit kader is in de praktijk echter nooit volledig uitgevoerd, 
aangezien elke partner tot het einde van het programma zijn eigen opvolgingskader is blijven 
gebruiken. 
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In Tanzania gaf de tussentijdse evaluatie van het Maisha Bora-programma de mogelijkheid 
lessen te trekken met betrekking tot opvolging en evaluatie. Op basis van de indicatoren en 
kaders die specifiek voor de verschillende projecten door de partners zijn ingediend, zijn 
aanzienlijke inspanningen geleverd om op programmaniveau een alomvattende 
opvolgingsmatrix, waarin de indicatoren van de verschillende partners zijn geïntegreerd, te 
ontwikkelen. Dit is echter te ingewikkeld gebleken, met te veel indicatoren voor activiteiten, 
output en resultaten. Vanaf het eerste jaar heeft Enabel, als coördinerende structuur, gezorgd 
voor een consolidatie van deze matrix, die te exhaustief bleek, ook al was elke indicator aan 
een specifiek niveau in het logische kader van het programma gekoppeld, wat het a priori 
eenvoudig maakte om de indicatoren op de hogere niveaus te identificeren. Vanaf 2018 werd de 
indicatorenmatrix van het programma, in overeenstemming met de aanbevelingen van de 
tussentijdse evaluatie, fundamenteel geherformuleerd en vereenvoudigd door deze te 
structureren volgens de veranderingstheorie van het programma, waarbij alleen de indicatoren 
(resultaten) op een hoger niveau werden gehandhaafd. Het biedt nu een solide basis voor de 
eindevaluatie van het programma. 

In Benin is de aanpak formeler en uitgebreider geweest. Een werkgroep heeft een mandaat 

gekregen om te zorgen voor opvolging en evaluatie. In de loop van de tijd is een 
gemeenschappelijk systeem voor alle partners opgezet, met de steun van een externe 
consultant. Dit systeem vergde uitgebreide en collectieve bijdragen met de steun van een 
Enabel technisch assistent die zich specifiek toelegde op de coördinatie van de opvolging. Deze 
werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit de gecoördineerde vaststelling van 
gemeenschappelijke mechanismen: (i) een gemeenschappelijke definitie van indicatoren, (ii) 
een coherente methode voor de integratie van de gegevens en metingen die door de 
verschillende actoren voor elke indicator worden verzameld, en (iii) de bepaling van een 
gemeenschappelijke aanpak voor de analyse van de voortgang van de verschillende projecten 
van het programma. Deze complexe oefening werd vrijwel uitsluitend intern, door een 
vertegenwoordiger van elke partner, uitgevoerd en resulteerde in een samenhangend en 
geïntegreerd systeem, dat een getrouw beeld geeft van de algemene voortgang van het 
programma, dat de specifieke voortgang van elk van de deelprojecten overstijgt. De 
verschillende partners zien in deze aanpak een toegevoegde waarde van de multi-
actorenaanpak in termen van kennisuitwisseling. 

 

De multi-actorenaanpak van het BFVZ heeft wederzijds leren tussen actoren 
bevorderd, wat heeft geleid tot een grotere efficiëntie en de overdracht van expertise 
naar andere programma’s van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking44. De 
gedachte achter de multi-actorenaanpak is dat elke partnerorganisatie projecten uitvoert binnen 
diens eigen expertisegebied. Deze aanpak heeft de uitwisseling van technieken, strategieën of 
methoden tussen partnerorganisaties binnen hetzelfde BFVZ-programma of tussen verschillende 
BFVZ-programma's gestimuleerd. Bijvoorbeeld (i) de toename van de kruisbestuiving en 
samenwerking tussen organisaties in Mali, zoals beschreven in het rapport van de 
evaluatieworkshop in 2017, en (ii) de modaliteit voor de coördinatie door de FAO in 
samenwerking met het ministerie van Burundi, die mogelijk als voorbeeld gaat dienen voor 
andere programma’s dan het BFVZ, iii) de ervaring van het Belgische Rode Kruis op het vlak 
van voeding in een multi-actorencontext in Mali heeft hen in staat gesteld om het project in 
Burundi te verbeteren, iv) in Mozambique heeft de multi-actorenaanpak in de 
partnerorganisaties in staat gesteld om de autoriteiten een beter inzicht te laten krijgen in de 
toegevoegde waarde van een multidimensionele aanpak ten behoeve van voedselzekerheid. Er 
zijn instrumenten gedeeld of gezamenlijk gecreëerd, zoals trainingsinstrumenten over gender 
en microkrediet in Benin. Deze wederzijdse leerprocessen en de uitwisseling van ervaringen 
hebben een concrete bijdrage geleverd aan de versterking van de doeltreffendheid van de 
programma's van het BFVZ. Bovendien werden de coördinatiemethoden die werden ontwikkeld 
en geleidelijk aan versterkt zijn door de toepassing van de multi-actorenaanpak, overgenomen 

                                           
44 Meer concrete voorbeelden van kennisuitwisseling worden beschreven in de landenrapporten. 
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in de nieuwe projecten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van landbouw 
en voedselzekerheid in Mali; "Bestrijding van de voedselonzekerheid en ondervoeding in de 
regio’s van Nara, Kolokani en Banamba" (LCIANK). 

De kwaliteit van de coördinerende activiteiten hebben een sterke invloed gehad op de 
omvang van en het vermogen tot leren binnen de BFVZ-programma's. In deze multi-
actorenaanpak is het door de geleidelijk opgebouwde synergie dat de 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn vergroot. Coördinatie heeft op dit niveau een zeer belangrijke 
rol gespeeld. Door wederzijdse communicatie te stimuleren, ontmoetingen aan te moedigen en 
gebieden voor gezamenlijke samenwerking voor te stellen, werd automatisch een grotere 
capaciteit voor wederzijdse kennisuitwisseling tussen de partnerorganisaties bevorderd. In 
programma's die in het begin een minder sterke coördinatie kenden, blijkt dat ook de 
kennisuitwisseling tussen de partners is toegenomen, zoals in Mozambique. Dit gebeurde op 
een moment dat echte coördinatie op een meer lokaal niveau mogelijk was via Enabel: 
samenwerking tussen UNCDF en Enabel in de watersector, bijdrage van de FAO-expertise op 
het vlak van dierlijke productie in het DISOP-project. 

De vroegtijdige beëindiging van het programma heeft de processen voor opvolging en 

evaluatie ernstig verstoord en de kapitalisatiemogelijkheden beperkt. De BFVZ-unit van 
DGD, die vóór het formele besluit tot opheffing van het Fonds al werd ontmanteld, bestond niet 
langer het grootste deel van de uitvoering van het BFVZ op te volgen, en evenmin om enige 
vorm van kapitalisatie te organiseren. De vergaderingen in Brussel tussen de actoren van het 
BFVZ en DGD hebben het mogelijk gemaakt om een meer gecoördineerde opvolging bij de 
aanvang van de BFVZ te verzekeren. Met de opheffing van het Fonds verdwenen deze 
bijeenkomsten, die gedeeltelijk werden vervangen door overleg tussen de ngo’s (in Burundi). 
Ook de mogelijkheden tot het delen van kennis en expertise tussen de overheid en betrokken 
actoren zijn verdwenen. Deze opheffing had een direct effect op de evaluatie van de 
programma's van het BFVZ. Hoewel alle programma's tussentijds zijn geëvalueerd, had alleen 
het programma in Mali een eindevaluatie, maar deze evaluatie had ook plaats moeten vinden 
voor de lopende programma’s in Tanzania en Benin. De andere programma's die sindsdien zijn 
afgerond, hebben in het beste geval specifieke evaluaties gehad voor de afzonderlijke, 
samenstellende projecten, evenwel zonder de mogelijkheid om een eindanalyse te laten 
uitvoeren waarbij algemene lessen hadden kunnen worden getrokken uit de multi-
actorenaanpak (zoals bijvoorbeeld in Mozambique) of een kapitalisatieoefening op initiatief van 
de coördinerende organisatie (zoals het geval was in Burundi). Zoals zal blijken uit het 
antwoord op evaluatievraag 4, is er op het niveau van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
geen mechanisme voorzien om de resultaten van deze kapitalisatieoefening te benutten. 

Subcategorie 2.3: Specifieke institutionele regelingen 

De activiteit van de parlementaire werkgroep was vooral merkbaar tijdens de 
voorbereiding en de lancering van het BFVZ. Vervolgens daalde de activiteit, tot het 
moment dat het Fonds opgeheven werd en de werkgroep de resolutie naar aanleiding 
van deze opheffing indiende. De Wet inzake het BFVZ uit 2010 heeft deze BFVZ-werkgroep 
geformaliseerd door haar samenstelling (vertegenwoordigers van het Parlement – één per 
partij; de minister; de deelnemende multilaterale organisaties; BTC; federaties namens de 
deelnemende ngo’s) en verantwoordelijkheden te bepalen. Voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van deze wet, in 2011, maakte het bestaan van deze werkgroep het mogelijk 
het Parlement te stimuleren om de uitvoeringsmaatregelen van de BFVZ-Wet aan te nemen – 
wat niet via een koninklijk besluit was kunnen gebeuren doordat de regering zich vele maanden 
lang in een situatie van lopende zaken had bevonden. Vervolgens heeft de werkgroep, in 
overeenstemming met de modaliteiten van de BFVZ-wet, de selectie doorgevoerd van 
interventielanden, goedgekeurd door de Minister. De werkgroep voorzag in een regelmatige 
opvolging van het eerste programma (Mali), maar in een minder intensieve opvolging van de 
volgende programma's. Deze werkgroep bood ook een gelegenheid voor Europarlementairen 
om van gedachten te wisselen met ontwikkelingsactoren (overheid, multilaterale agentschappen 
en ngo’s) en om de realiteit van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, die zelden in het 
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Parlement wordt behandeld, concreter te benaderen. DGD bevestigt dat, aangezien het BFVZ 
een initiatief was op vraag van het Parlement, de jaarlijkse rapportering aan het Parlement, de 
discussies en de sturing intensiever waren dan bij de andere projecten of programma's van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De jaarlijkse bijeenkomsten om de voortgang van het 
Fonds te analyseren boden de leden van de parlementaire werkgroep de gelegenheid om 
inhoudelijke kwesties met betrekking tot voedselzekerheid en kleinschalige landbouw aan de 
orde te stellen. Dit gebeurde door middel van hoorzittingen waarbij alle ngo’s die actief zijn in 
de sector en deel uitmaken van het Coalition Against Hunger-platform (en dus niet alleen de 
ngo’s die actief zijn in het BFVZ), werden uitgenodigd om regelmatig hun mening te delen over 
dit onderwerp. De media-aandacht voor deze werksessies was ook een gelegenheid om het 
Belgische publiek over deze thema’s te informeren. In de landen waar het BFVZ actief was, was 
de toegevoegde waarde van deze werkgroep echter weinig of niet zichtbaar. Slechts één 
werkbezoek van leden van deze parlementaire groep vond plaats in Burundi in november 2013 
bij de start van dit programma, wat resulteerde in de toevoeging van een extra project om een 
alfabetiseringscomponent in het programma op te nemen. Bij de opheffing van het BFVZ heeft 
de voorzitter van de werkgroep aanzet gegeven tot de resolutie, waarbij hij met een twaalftal 
punten heeft aangemoedigd om zoveel mogelijk van de verworvenheden van het BFVZ en zijn 
voorgangers te vrijwaren.  

Als parlementair initiatief profiteerde het BFVZ van een bijkomende budget van de 
Nationale Loterij (minstens 17,5 miljoen euro per jaar) die de Staat kon besteden 
voor ontwikkelingssamenwerking. Dit was, samen met de bijdrage uit de DGD-begroting, 
bedoeld om ervoor te zorgen dat 250 miljoen euro voor de totale duur van het Fonds kon 
worden vastgelegd. Het is het parlementaire initiatiefkarakter van het Fonds dat deze extra 
bijdrage van de Loterij aan de staatsbegroting en daarmee aan het eerste fonds in 1983 heeft 
kunnen rechtvaardigen. Volgens DGD-functionaris die destijds verantwoordelijk was voor het 
fonds, werd deze bijdrage voor het BFVZ verlengd in het licht van de positieve evaluatie van het 
vorige fonds en het innovatieve karakter van het BFVZ (door zijn multi-actorenaanpak). Deze 
extra bijdrage was specifiek gericht op het bevorderen van voedselzekerheid. De 
partnerorganisaties hadden weinig kennis van de betrokkenheid van de financiële bijdrage van 
de Nationale Loterij in de BFVZ. Een van de weinige opmerkingen die in het kader van de 
evaluatie over dit onderwerp zijn verzameld, is de reactie van de ngo’s die ten tijde van de 
oprichting van BFVZ een verhoging van de totale begroting wensten, die sinds het eerste fonds 
(1983) niet meer geïndexeerd was. Zij verzochten om een verhoging van 250 miljoen euro tot 
350 miljoen euro voor de totale looptijd van het fonds, maar dit verzoek was niet succesvol, 
aangezien de loterij haar bijdrage voldoende belangrijk achtte in verhouding tot haar andere 
prioriteiten. Vervolgens is besloten om in de wet op te nemen dat de bijdrage aan dit fonds uit 
de begroting voor Ontwikkelingssamenwerking voor de eerste twee jaar wordt vastgesteld op 
18,5 miljoen euro. 

De institutionele regelingen die in het kader van het BFVZ werden toegepast, kwamen 

overeen met de teksten en overeenkomsten die in het algemeen worden gebruikt, met 
evenwel als bijkomend element de introductie van een gemeenschappelijk 
partnerschapskader. Zoals blijkt uit de geraadpleegde documenten, wordt de toewijzing van 
middelen aan actoren geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Belgische 
Staat en Enabel voor de onderdelen die onder de overheidssamenwerking vallen en in 
ministeriële subsidiebesluiten voor de financiering van projecten die door ngo’s of multilaterale 
organisaties worden uitgevoerd. Bovendien wordt de relatie tussen BFVZ en de lokale 
overheden geformaliseerd in een Memorandum of Understanding tussen België en het 
partnerland, waarin het algemene kader voor de uitvoering van het programma wordt 
vastgelegd, met in het algemeen een centrale rol voor het partnerland, die wordt vervuld door 
het nationale orgaan belast met voedselzekerheid. Het specifieke karakter van de multi-
actorenaanpak kwam vooral tot uiting in de ondertekening, door de partnerorganisaties van het 
programma, met de autoriteiten van het land en het BFVZ van een gezamenlijk 
partnerschapskader, met als doel hun engagement te benadrukken ten aanzien van het 
gezamenlijke programma, de doelstellingen en fundamentele principes, de financiële 
verplichtingen en de opvolgings- en evaluatiebepalingen. Deze institutionele regelingen werden 
goedgekeurd na een over het algemeen vrij lange voorbereidingsperiode (meer dan een jaar); 
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de afronding en goedkeuring ervan was met name lang en omgeven door onzekerheid voor de 
programma’s voor Tanzania en Benin, aan de vooravond van de formele opheffing van het 
Fonds. Andere programma's die in voorbereiding zijn of bijna voltooid zijn, werden stopgezet (in 
Niger en de DRC), zoals bevestigd tijdens de gesprekken. 

De opvolgingsorganen van de uitvoering van verschillende BFVZ-programma's werden 
gedecentraliseerd, waardoor hun effectiviteit toenam. De organen voor de opvolging van 
de uitvoering die traditioneel door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking worden toegepast, 
werden ook opgericht om de BFVZ-programma’s op te volgen. De globale en strategische 
opvolging werd uitgevoerd door een stuurgroep die jaarlijks bijeenkwam, voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de lokale overheden (meestal het nationale of regionale ministerie dat 
verantwoordelijk is voor de voedselzekerheid) en onder het gezamenlijke voorzitterschap van 
een vertegenwoordiger van de Belgische ambassade. Een opvolgingscomité was 
verantwoordelijk voor het technisch beheer op kwartaalbasis, waarin vertegenwoordigers van 
de verschillende partnerorganisaties, lokale partners en Belgische en lokale overheden zitting 
hadden. De coördinerende organisaties van het BFVZ waren verantwoordelijk voor het effectief 
houden van de vergaderingen van deze opvolgingsorganen. In verscheidene programma's zijn 
de technische opvolgingscomités gedecentraliseerd en hebben zij eerder op provinciaal of 
prefectoraal niveau dan op nationaal niveau plaatsgevonden (in Burundi, Benin en Tanzania). 
Deze decentralisatie werd vooral gewaardeerd om haar doeltreffendheid in vergelijking met het 
programma, dat, met de opvolgingscomités op nationaal niveau, voorziet in gezamenlijke 
werkbezoeken die in de praktijk te vaak niet werden georganiseerd (in Mozambique). In het 
algemeen hebben deze officiële beheersorganen goed gefunctioneerd tijdens de uitvoering van 
de programma's, ondanks perioden van onveiligheid (in Mali) of diplomatieke spanningen (in 
Burundi). In het laatste geval kan het feit dat de FAO (en niet een Belgische 
overheidsorganisatie) verantwoordelijk was voor de coördinatie van het programma er mede 
voor gezorgd hebben dat deze organen normaal konden functioneren tijdens een diplomatiek 
zeer gespannen periode tussen Burundi en België, wat kan worden beschouwd als een indirecte 
toegevoegde waarde van de multi-actorenbenadering.  

De multi-actorenaanpak heeft de oprichting van meer informele en permanente 

overlegfora voor de uitvoering en/of opvolging van de BFVZ-interventies 
gestimuleerd. In verschillende programma's heeft de coördinerende functie soms gezorgd 
voor gemeenschappelijke beheers- of controlemomenten, met name in programma's waarbij 
verschillende organisaties gemeenschappelijke ruimten op het terrein bezetten of zo dicht 
mogelijk bij de doelgebieden aanwezig waren. Op het niveau van het hoofdkantoor in Brussel 
werden de aanvankelijk met DGD georganiseerde vervolgbijeenkomsten tussen de ngo’s na de 
opheffing van het Fonds (in Burundi) op informele wijze voortgezet. Deze ongetwijfeld 
informelere mechanismen hebben echter het aantal momenten van gezamenlijk werk vergroot 
en een reële en meer concrete dynamiek van de multi-actorenaanpak gestimuleerd. Deze 
aanpak vereiste een grote flexibiliteit en coördinatie, vooral in het veld meer dan in Brussel. Het 
is ook belangrijk om het belang te benadrukken van contacten met de overheid op decentraal 
niveau (vaak belangrijker en doeltreffender dan op nationaal niveau). De toegevoegde waarde 
van de capaciteit van de coördinerende organisaties om contacten te leggen en samen te 
werken met regionale en/of nationale autoriteiten wordt vaak benadrukt als een toegevoegde 
waarde (Burundi, Tanzania). In landen met sterke gedecentraliseerde structuren trachtten de 
verschillende projectverantwoordelijken, buiten de contactfunctie van de coördinerende 
organisatie, om zich zo goed mogelijk te integreren in bestaande lokale bestuursstructuren, op 
alle niveaus: met de dorpsraad, de districtsraad en de districtsautoriteiten in Tanzania, of bij 
het ondersteunen van het ontstaan van gemeenschappelijke aanspreekpunten rond 
voedselzekerheid in Benin. Het succes van deze integratie in de lokale overleg-, sturings- en 
uitvoeringsmechanismen (dorpsraden, instanties voor waterbeheer, lokale overheden) hangt af 
van de kwaliteit, de mate van uitvoering en de dynamiek van de programmacoördinatie. 
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3.3 EV 3: Effecten van de steun 

In welke mate hebben de uitvoering van het BFVZ en de toegewezen middelen een 

verhoogde bijdrage van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van 
voedselzekerheid in de hand gewerkt? 

Samenvattend antwoord op de evaluatievraag 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat de strategische keuze van het BFVZ om (i) zich te 
concentreren op afgelegen geografische gebieden met aanhoudende 
voedselzekerheidsproblemen als gevolg van terugkerende droogte en/of specifieke politieke 
en veiligheidscontexten, en ii) zich te richten op de meest kwetsbare huishoudens, impliceert 
dat pogingen tot veranderingen noodzakelijk beperkingen kenden, mede door de beperkte 
capaciteit van de lokale autoriteiten en openbare voorzieningen in deze gebieden.  

Productie en opslag van landbouw- en veeteeltproducten: Het verbeteren van de 

voedselbeschikbaarheid en -stabiliteit is een van de belangrijkste aandachtspunten van het 
BFVZ via een reeks relevante activiteiten, rekening houdend met de lokale agro-ecologische 
situatie. De programma's hebben bijgedragen aan een verhoging van productie voor eigen 
gebruik of de verkoop van overschotten op lokale markten, in het bijzonder voor de meest 
kwetsbare huishoudens en de vrouwen. De programma's die een landbouwwaardeketen 
instelden met het oog op diversificatie van de inkomensbronnen zijn succesvol gebleken. De 
versterking van lokale landbouworganisaties heeft de kansen op duurzaamheid na afloop van 
de programma's aanzienlijk vergroot.  

Commerciële activiteiten en bevordering van sociale ontwikkeling: Steun voor de oprichting 
van lokale spaar- en kredietinitiatieven en de ontwikkeling van kleinschalige bedrijven, met 
name voor vrouwen en jongeren, is een gemeenschappelijk kenmerk van alle programma's 
van het BFVZ. Dit heeft aanzienlijk bijgedragen aan de emancipatie van vrouwen. De omvang 
van dit element is echter vaak te beperkt om een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
versterking van de pijlers toegang en stabiliteit. De duurzaamheid van het programma is niet 
altijd verzekerd. 

Verbetering van de toegang tot water: In vier van de vijf landen is het BFVZ erin geslaagd de 
toegang tot water voor consumptie en/of vee te verbeteren. Er is ook een positief effect op de 
gelijkheid van mannen en vrouwen, doordat de tijd die nodig is om water te halen, een taak 
die gewoonlijk aan vrouwen wordt toegeschreven, werd verkort. Voortzetting wordt 
ondersteund door de oprichting en inwerkingtreding van watercommissies. 

Verbetering van de kennis, attitudes en gebruiken op voedingsgebied: De communautaire 

sensibiliseringsgroepen hebben effectief bijgedragen aan voorlichting over voedselgebruik. Er 
werd ingezet op directe samenwerking met gezondheidscentra om de coherentie van de 
sensibiliseringscampagnes en de duurzaamheid van de impact te waarborgen. De integratie 
van sensibiliseringsprogramma’s over voeding in boerenorganisaties en schoolprogramma's 
(inclusief de aanleg van schooltuinen) zijn andere kanalen die met succes werden bewandeld 
om voeding in andere sectoren dan de gezondheidszorg te integreren.  

Toegevoegde waarde van de multisectorale aanpak: De toegevoegde waarde van de 
multisectorale en multi-actorenaanpak is wisselend en hangt af van de mate van synergie en 
complementariteit tussen de actoren. De parallelle uitvoering van meerdere onderdelen door 
verschillende agentschappen vereist aanzienlijke extra middelen voor het coördinerende 
agentschap. De multi-actorenaanpak biedt echter perspectieven voor duurzame en 
langetermijnresultaten wanneer één of meer overheidssectoren erbij betrokken zijn, door 
middel van capaciteitsversterking op sectoraal en lokaal niveau voor het geheel van 
overheidsagentschappen en -actoren. 

 



48 

 

Subcategorie 3.1: Bereikte resultaten en succesfactoren 

Resultaten en lessen omtrent de verbetering van de productie en de opslag 

van landbouwproducten en veehouderij  

Met van land tot land wisselende resultaten hebben de BFVZ-programma's, in 
overeenstemming met de gereconstrueerde theory of change, een relevante en 
belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de beschikbaarheid, toegang en 
stabiliteit van voedsel, vooral voor de meest kwetsbare huishoudens en de vrouwen. Gezien 
de moeilijke omstandigheden waaronder bijna alle programma's werden uitgevoerd, is dit 
resultaat bijzonder belangrijk en in overeenstemming met de doelstellingen van BFVZ. Het is 
met name belangrijk de bijdrage te benadrukken van de programma's aan de bevordering van 
meer gediversifieerde landbouwproductiesystemen voor huishoudens. Overeenkomstig de 
doelstellingen van het BFVZ hebben alle programma’s zich geconcentreerd op afgelegen 
geografische gebieden, en werden ze vervolgens uitgevoerd in zones gekenmerkt door sterk 
verspreide plattelandsgemeenschappen en grote voedselonzekerheid. Deze geografische 
omstandigheden hebben zeker negatieve gevolgen gehad voor de bereikte resultaten. 
Bovendien zal het voor de lokale overheden een operationele uitdaging zijn om de activiteiten 
voort te zetten na beëindiging van de door het BFVZ gefinancierde programma's.  

Hoewel sommige activiteiten gericht waren op de ontwikkeling van 
landbouwwaardeketens, waren de BFVZ-programma's vooral gericht op de verhoging 
van de landbouwproductie voor eigen gebruik (pijler toegang) en, in mindere mate, op 
de verkoop van overschotten op de lokale markten. Op het niveau van de resultaten zijn de 
verhoging van de landbouwproductie en de consolidatie van de waardeketens belangrijke 
elementen in de theory of change. Het BFVZ bood een breed scala aan steun voor de 
verbetering van de landbouwproductie. In lijn met de agrosystemen die in de betrokken 
geografische gebieden gangbaar zijn, zijn deze resultaten bereikt door middel van een breed 
palet aan activiteiten, variërend van steun voor de verbetering van de productiviteit van 
basisgewassen tot tuinbouwactiviteiten, de ontwikkeling van visvijvers en de verbetering van 
kweekmethoden. Elk programma bevatte een reeks activiteiten die specifiek waren voor de 
lokale context waarvoor het was ontworpen, maar de meeste activiteiten omvatten elementen 
op het vlak van input (zaaigoed, gereedschap, uitrusting, veehouderij) en gemeenschappelijke 
landbouwvoorlichting (met inbegrip van technieken en benaderingen die de productiviteit en 
winstgevendheid konden verhogen). Sommige programma’s profiteerden ook van andere 
vormen van steun, zoals de opslag van gewassen, de verwerking van levensmiddelen en de 
afzet van levensmiddelen. Tot slot hadden sommige programma's effect op de ontwikkeling van 
de waardeketens, zoals de verbetering van de bananensector in Burundi, de afzet van vee in 
Tanzania en de fonioverwerking in Benin. Bovendien kon de beschikbaarheid van een grotere 
verscheidenheid aan levensmiddelen zorgen voor een meer gediversifieerd en voedzaam dieet 
voor lokale huishoudens en gemeenschappen.  

Kader 10 Voorbeelden van verbeterde productie en opslag van landbouw- en 

veeteeltproducten 

In PLIAM in Mali werd de nadruk gelegd op de productie van organische mest voor de 

tuinbouw, de productie van sorghum en steun voor de kleinschalige veeteelt. Deze activiteiten 

hebben bijgedragen aan de diversificatie van de landbouw en tot verbetering van de lokale 

opslag van basisgraan bij dorpsgraanbanken door middel van warrantagesystemen45. Het 

programma heeft de toegang tot voedsel vergroot, zowel in financiële termen als in termen 

van fysieke toegang tot basisvoedselreserves. Door een betere toegang tot voedsel werd de 

periode waarin huishoudens genoodzaakt zijn hun graanconsumptie te verminderen door een 

beperkt aanbod en hoge marktprijzen, verkort. Het programma was niet gericht op de 

                                           
45 Warrantage is een kredietsysteem dat wordt gewaarborgd door een landbouwproductvoorraad waarvan de waarde in 

een bepaalde periode waarschijnlijk zal stijgen. Het is een belofte van een voorraad producten die beheerd wordt door 

producentenorganisaties in samenwerking met financiële instellingen, meestal microkredietinstellingen. 
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ontwikkeling van de waardeketen. 

In het Moso-programma in Burundi waren de resultaten van de landbouwproductie 

bevredigend, ondanks de moeilijke omstandigheden in het land en de vertragingen bij de 

inwerkingtreding van het programma. Bijzondere aandacht werd besteed aan de ontwikkeling 

van de bananenwaardeketen. Ook werd de nadruk gelegd op de verbetering van de 

maïsproductie en de verbetering van kleinschalige veestapels. De verbetering van de 

landbouw omvatte onder meer (i) de verbetering van milieuvriendelijke landbouwtechnieken, 

zaaigoed- en plantenvermeerderingsinstallaties, (ii) de verbetering van het beheer van 

landbouwzaden en (iii) de bouw van faciliteiten voor de lokale opslag van geoogste gewassen, 

met name maïs. In het kader van het programma was er een aanpak die onderscheid maakte 

tussen de armste huishoudens en huishoudens met meer productiemiddelen. Een ander 

belangrijk kenmerk was de combinatie van groepsonderwijs en -opleiding, gericht op toe-

eigening door de gemeenschap.  

In het Maisha Bora-programma in Tanzania richtte de landbouwcomponent zich op het 

vergroten en diversifiëren van de Masai-veeproductie in vijftien dorpen. DZG-B (Dierenartsen 

Zonder Grenzen België) en lokale partners leverden pluimvee en geiten aan vrouwengroepen. 

Dit initiatief was niet erg succesvol door ziekte en gebrek aan veevoeder, ondanks 

ondersteuning door veterinaire diensten. Het lijkt veelbelovender om ieder dorp te voorzien 

van fokstieren en ondersteuning bij het beheer van de weidegronden en de opmaak van 

plannen voor grondgebruik, maar er zijn nog geen concrete resultaten geboekt in termen van 

voortplanting en grotere beschikbaarheid van weidegronden en veevoer. Een belangrijk 

element waarmee hier rekening moet worden gehouden, is de capaciteit van de districten en 

de regio’s om milieuschade te voorkomen, teneinde het evenwicht te bewaken tussen 

commerciële veeteelt en traditionele veehouderij door Masai. 

 

De BFVZ-programma's zijn afgestemd op lokale agro-ecologische omstandigheden, 
maar worden beïnvloed door negatieve klimaatveranderingen, waaronder droogte. De 
terugkerende droogteperiodes waren een belangrijke contextfactor waarmee rekening moet 
worden gehouden wanneer men de resultaten analyseert van landbouwproductie in de 
verschillende BFVZ-programma's. Over het algemeen wordt gedacht dat een grotere 
verscheidenheid aan voedingsmiddelen de kwetsbaarheid van huishoudens voor terugkerende 
droogte en andere vormen van klimaatveranderingen op lokaal niveau zal doen afnemen. Bij 
sommige BFVZ-programma's werd de progressie van activiteiten echter vertraagd door grote, 
steeds terugkerende droogteperiodes in de regio's. Hoewel de formulering en analyse van de 
agro-ecologische omstandigheden in het programma van hoge kwaliteit waren, was het moeilijk 
om de verwachte resultaten op het vlak van gediversifieerde voedselproductie te bereiken. In 
Mali bijvoorbeeld is het verschil tussen twee geïdentificeerde gebieden, ondanks de toename 
van de productie van sorgo en de daling van de chronische ondervoeding en het ondergewicht, 
aanzienlijk. In de doelgebieden in Mozambique zijn er twee opeenvolgende jaren van droogte 
en overstromingen geweest in reactie waarop het WFP (World Food Programme) een aantal 
noodhulpactiviteiten heeft gesteund (voedselhulp, voedsel voor werk en inkomensgenererende 
projecten). In Tanzania zijn de doelgebieden getroffen door enkele jaren van droogte, waardoor 
de Masai gedwongen waren hun kuddes naar andere weidegronden te leiden. De lange 
afwezigheid van grote aantallen mannen in de dorpen heeft ook de vooruitgang op het vlak van 
de landbewerking vertraagd.  

Andere factoren, zoals politieke en veiligheidskwesties, hebben de resultaten van 

sommige BFVZ-programma's rechtstreeks beïnvloed. Dit is met name het geval bij PLIAM 
in Mali, waar de activiteiten zich voornamelijk op dorpsniveau hebben geconcentreerd, vanwege 
grote conflicten in de regio. In Mozambique heeft het FSNP-programma ook met deze 
veiligheidsproblematiek te maken gehad. De mensen in de provincie Gaza vreesden dat het 
gewapende conflict in het centrale deel van het land ook andere delen van het land zou treffen, 
waardoor hun actieve deelname aan het programma in gevaar kwam. Ook moet worden 
opgemerkt dat de staatsschuldcrisis vanaf 2017 grote gevolgen heeft gehad voor de levering 
van elektriciteit, water en andere essentiële openbare voorzieningen. In Burundi heeft de 
onzekere sociaal-politieke context van het land tijdens de opstartfase geleid tot vertragingen 
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gedurende de hele projectperiode en een verbod op de uitvoering van infrastructuur-
gerelateerde elementen. Ondanks deze contextgebonden uitdagingen zijn BFVZ-programma's 
succesvol geweest in het versterken van de capaciteit van plattelandsorganisaties.  

De vroegtijdige beëindiging van de programma's na de opheffing van het BFVZ in 
2016 roept twijfel op over de duurzaamheid van de voorziene veranderingen in de 
landbouwproductiesystemen. De duurzaamheid van de veranderingen in de 
landbouwproductiesystemen is immers niet altijd volledig gewaarborgd. Voor complexere 
landbouwproductiemethoden moet worden erkend dat voortdurende technische ondersteuning 
en controle over langere perioden noodzakelijk is. In sommige gevallen bleek de looptijd van 
het vijfjarenprogramma te kort om ervoor te zorgen dat huishoudens goede toegang hadden tot 
de noodzakelijke productiemiddelen op lokale of regionale markten. Dit had vooral gevolgen 
voor de programma's die net van start waren gegaan toen het besluit om BFVZ te beëindigen 
werd genomen. De betrokken actoren van het BFVZ-programma in Mozambique, Burundi, 
Tanzania en Benin, evenals verschillende geïnterviewden bij DGD en Enabel, hebben er 
herhaaldelijk op gewezen dat de opheffing van de BFVZ een negatieve invloed heeft gehad op 
de resultaten van de programma's. De investeringen waren a priori bedoeld voor maatregelen 
op langere termijn: het oorspronkelijke idee was om een programma uit te voeren over een 
eerste fase van vijf jaar, daarna een tweede fase van dezelfde duur. Door de 
beleidsverschuiving van DGD naar een meer marktgerichte landbouwproductie en een andere 
uitvoeringsaanpak heeft de tweede fase niet plaatsgevonden. Bovendien hebben het abrupte 
karakter van de opheffing en de onzekerheid die eraan voorafging de verschillende interventies 
gedestabiliseerd en de eindresultaten van de programma's in deze vier landen verzwakt: 
voortijdige personeelsbewegingen, onduidelijkheid over investeringen, voorrang voor het 
behoud van de voedselzekerheid of heroriëntatie op het ondernemerschap en gebrek aan 
directe DGD-opvolging door een specifieke dienst van BFVZ. 

In de meeste programma's was het versterken van plattelandsorganisaties een 

sleutelelement om de duurzaamheid van de resultaten binnen instellingen te 
waarborgen. Lokale plattelandsorganisaties faciliteerden een betere samenwerking tussen de 
lokale bevolking om de landbouwproductie en de gezamenlijke afzet en/of verwerking van 
gewassen te verbeteren. Uit de online-enquête die in het kader van deze evaluatie is 
uitgevoerd, is gebleken dat bij de opzet van het programma de tussenfasen van de steun aan 
de landbouworganisaties beter hadden moeten worden vastgesteld en dat de resultaten voor dit 
element verder hadden moeten worden geconsolideerd. In het kader van het Moso-
programma46 in Burundi zijn drie landbouwcoöperaties opgericht en er zijn goede resultaten 
geboekt bij de capaciteitsversterking van openbare dienstverleners in de landbouwsector. Deze 
ontwerpkeuzes, evenals inspanningen om landbouwproductiegroepen op te zetten, de productie 
en gebruik van kwaliteitszaad en het bouwen van opslagloodsen, hebben aanzienlijk 
bijgedragen aan het algehele succes van het programma en de duurzaamheid van de 
veranderingen die zijn doorgevoerd. Institutionele versterking van de lokale overheden is een 
element dat in de meeste BFVZ-programma's en in alle sectoren terug te vinden is. De meeste 
programma's die door het BFVZ worden gefinancierd, worden ook gekenmerkt door steun aan 
lokale organisaties om de dienstverlening te verbeteren.  

Om de institutionele duurzaamheid van de landbouwontwikkelingscomponenten te 
versterken, is de nadruk gelegd op samenwerking met en technische ondersteuning 
van het lokale overheidspersoneel, voorlichters en boerenorganisaties, en in sommige 
programma's via sectorale agentschappen op nationaal niveau. In de theory of change is 
dit element terug te vinden op het resultaatniveau, zowel onder de elementen 
"capaciteitsversterking" als “versterking van bestuur". In Mali onderhield PLIAM goede 
betrekkingen met de lokale autoriteiten, hoewel het project als "extern" werd beschouwd en 
geen deel uitmaakte van het portfolio van de Malinese regering omdat het voornamelijk door 
lokale partnerorganisaties werd uitgevoerd. In Tanzania werd de nadruk gelegd op de 
ondersteuning van lokale dierenartsen en de opleiding van de lokale doelgroepen via pastorale 

                                           
46 Duurzaamheid wordt gewaarborgd door de keuze om samen te werken met CAPAD, de nationale confederatie van 

boerenorganisaties in Burundi. 
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scholen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met verantwoordelijken voor de lokale veeteelt 
en met de reguliere veterinaire diensten in de districten. In het kader van het AMSANA-
programma in Benin zijn zeer goede resultaten geboekt op het vlak van sensibilisering onder de 
lokale autoriteiten op het vlak van voedsel- en voedselzekerheid. Het programma heeft ook 
bijgedragen aan de invoering van een multi-actorenaanpak binnen het Ministerie van 
Landbouw. De resultaten van de capaciteitsversterking voor het personeel van het Regionaal 
Centrum voor Plattelandsontwikkeling zijn beïnvloed door de herstructurering van de regionale 
regering.  

Kader 11 Voorbeelden van landbouwproductie en institutionele versterking van de lokale 

administratie 

In Mozambique heeft het BFVZ-programma een sterke nadruk gelegd op institutionele 

ontwikkeling. Enabel heeft het Voedselzekerheids- en Voedingssecretariaat (SETSAN) 

ondersteund bij de coördinatie, planning en uitvoering van M&E-mechanismen. Het UNCDF 

heeft provinciale en districtsteams ondersteund bij de voorbereiding van lokale 

ontwikkelingsplannen en beheerssystemen voor de overheidsuitgaven (invoering van op 

resultaten gebaseerde mechanismen voor de toewijzing van begrotingsmiddelen). Daarnaast 

financierde het UNCDF infrastructuurinvesteringen voor voedselzekerheid en voeding in 

districts- en provinciale plannings- en begrotingskaders. De structuren zijn bestemd voor de 

landbouwproductie (irrigatie, veeteeltfaciliteiten, visvijvers), de verwerking en opslag van 

levensmiddelen (slagerij, silo's) en de afzet van producten (wegen, marktplaatsen). Het WFP 

hielp nationale, provinciale en districtsplanningsbureaus bij het in kaart brengen van risico's 

en het leveren van instrumenten voor rampenbeheersing. FOS heeft samengewerkt met 

boerenorganisaties en hun vakbonden47 om managementopleidingen te geven. DISOP 

ondersteunde de inrichting van twee beroepsopleidingen in de landbouw48 en de opleiding van 

gezinnen en gemeenschappen op het vlak van voedselproductie en voedingstechnieken.  

 

Resultaten en lessen omtrent de toename van activiteiten rond agro-business 

en bevordering van sociale ontwikkeling 

Hoewel de programma's van het BFVZ een relevante aanvulling vormden op de 
landbouwproductie, hebben zij slechts op kleine schaal bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de agro-industrie, met een beperkt effect op de versterking van de 
toegang tot de pijlers “toegang” en “stabiliteit” van voedselzekerheid. In alle BFVZ-
programma's zijn lokale spaar- en kredietgroepen opgericht om kleinschalige bedrijven te 
ontwikkelen, vooral onder vrouwen en jongeren. In de theory of change maakt dit resultaat deel 
uit van de "versterking van de empowerment van vrouwen" en draagt het bij aan een 
verbeterde toegang tot voedsel. Hoewel er inderdaad bevredigende resultaten zijn geboekt, zijn 
er weinig aanwijzingen dat de nieuwe activiteiten voldoende inkomen genereren om de 
levensomstandigheden van de huishoudens aanzienlijk te verbeteren. Er moet echter rekening 
worden gehouden met de relatief ongunstige commerciële omstandigheden op lokaal en 
districtsniveau in de gebieden waar BFVZ-programma's werden uitgevoerd. 

Sociale ontwikkeling door middel van alfabetiseringsvormingen en 
leiderschapsvaardigheden heeft gunstige voorwaarden geschapen voor het bereiken 
van resultaten op andere gebieden. In de meeste gevallen ging de ontwikkeling van het 
bedrijfsleven gepaard met sociale ontwikkelingsactiviteiten zoals cursussen voor alfabetisering 
en de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, met name voor vrouwen, maar ook voor 
mannen. Hoewel de toegevoegde waarde van deze activiteiten onbetwistbaar is, met name 
gezien de focus op afgelegen en onderontwikkelde gebieden, is het moeilijk om op basis van de 

                                           
47 Na afloop van het FSNP-programma zal DGD de Unie van Landbouworganisaties (UNAC) blijven steunen. 
48 Het werk was niet volledig afgerond omdat de organisatie zich plotseling uit Mozambique moest terugtrekken. Een 

ander probleem is dat de toekomst van scholen niet volledig is gegarandeerd door enkele recente veranderingen in het 

onderwijssysteem van de overheid. 
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beschikbare informatie de veranderingen die het gevolg zijn van sociale 
ontwikkelingsactiviteiten te beoordelen en de duurzaamheid ervan te bepalen. Deze activiteiten 
hebben echter wel een positieve rol gespeeld bij het versterken van de voorbereiding op de 
betrokkenheid bij lokale spaargroepen en inkomensgenererende activiteiten en bij het 
stimuleren van actieve deelname aan lokale comités en activiteiten op het vlak van 
gezondheids- en voedingseducatie. 

Kader 12 Voorbeelden van toename van activiteiten rond agro-business en bevordering 

van sociale ontwikkeling 

Voor PLIAM in Mali was de ontwikkeling van de agro-business geen doel op zich, maar werd 
deze opgenomen in de component betreffende het verbeteren van de markttoegang. De 
componenten inkomensgeneratie en microfinanciering ondersteunden de oprichting van 
gemeenschappelijke graanbanken met een garantiesysteem onder auspiciën van 
boerenorganisaties. Volgens de online-enquête die in het kader van deze evaluatie is 
uitgevoerd, zijn de versterking van de lokale markten en de consolidatie van de 
landbouwwaardeketens minder succesvol geweest (zie het rapport over de enquête).  

In het Mozambikaanse FSNP-programma is de component ondernemingsontwikkeling 
relatief zwak. De Belgische ngo FOS heeft de capaciteit van de Unie van 
Landbouworganisaties versterkt om voorlichtingsdiensten te verlenen, met inbegrip van de 
oprichting van spaargroepen, met bijzondere aandacht voor de bevordering van de 
diversificatie van landbouw en voeding.  

Het Moso-programma in Burundi heeft zich vooral gericht op de ondersteuning van de 

waardeketens van de bananensector. Door een globale aanpak ter ondersteuning van de 
commercialisering waren de activiteiten gebaseerd op de levering van goed plantmateriaal en 
andere landbouwproductiemiddelen en verwerkingsapparatuur. Andere elementen die hebben 
bijgedragen aan de stijging van de inkomens van de beoogde huishoudens waren een zes 
maanden durende beroepsopleidingsprogramma voor jongeren, steun voor de oprichting van 
micro-ondernemingen en niet-landbouw-inkomensgenererende activiteiten, en de invoering 
van een kredietsysteem. Een gemeenschapsbibliotheek ondersteunt alfabetiseringslessen voor 
volwassenen. Daarnaast heeft het programma waterbronnen hersteld.  

 

De uitvoeringscontext van het programma vereiste een aanzienlijke investering van 
tijd en financiële middelen voor de sociale en commerciële 
ontwikkelingscomponenten. Aangezien de door het BFVZ gefinancierde programma's zich 
richtten op plattelandsdistricten en afgelegen dorpen waar de infrastructuur en de aanwezigheid 
van dienstverleners beperkt was, was het opzetten van nieuwe opleidings- en 
sensibiliseringsmechanismen zeer kostbaar. In de context van het PLIAM-programma in Mali 
bijvoorbeeld was het opzetten van levensvatbare waardeketens een echte uitdaging. Voor 
gewassen en dierlijke producten die verwerkt en/of in de handel gebracht konden worden, 
waren de mogelijkheden beperkt tot enkele gebieden. In het Maisha Bora-programma in 
Tanzania heeft het enkele jaren geduurd om nieuwe lokale aanbieders van microkrediet en 
middelgrote kredietdiensten op te richten, omdat deze diensten in de regio nog niet beschikbaar 
waren. Het is duidelijk dat dit de vooruitgang op individueel en huishoudelijk niveau aanzienlijk 
heeft vertraagd en ook een uitdaging vormt voor de duurzaamheid, vooral omdat de looptijd 
van het programma uiteindelijk tot vijf jaar werd beperkt. 

Kader 13 Voorbeelden van sociale en commerciële ontwikkeling  

In het Maisha Bora-programma in Tanzania was de kern van de component 

bedrijfsontwikkeling microfinanciering en kleinschalige inkomensgenererende activiteiten, 
voornamelijk voor vrouwen en jongeren. Dit heeft veel huishoudens in de beoogde dorpen 
geholpen en goede resultaten opgeleverd, zij het meestal op kleine schaal. De oprichting van 
lokale gemeenschapsbanken (VICOBA), had een hoge participatiegraad met 81% vrouwen, en 
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een bredere dekking van de armste huishoudens. De samenwerking met de regionale Kamers 
van Koophandel in het kader van het Tanzaniaanse programma heeft met succes een solide 
structuur tot stand gebracht voor het verstrekken van middelgrote leningen aan ondernemers 
in stedelijke gebieden, een essentiële dienst om lokale economische ontwikkeling te 
stimuleren. Inkomensgenererende activiteiten hadden succesvoller kunnen zijn als ze 
gebaseerd waren geweest op een adequate marktanalyse van de waardeketens van de 
veestapel en de verkoop van basisvoedingsmiddelen in de districten/regio's.  

Wat het AMSANA-programma in Benin betreft, is het nog te vroeg om de resultaten van het 
inkomensgenererende element, dat ook de oprichting van dorpsgraanbanken met 
groepsverkoop en de invoering van het oorlogssysteem omvat, te beoordelen. Uit de 
tussentijdse evaluatie is gebleken dat de kwalitatieve resultaten van het programma voor 
micro-ondernemingen nog niet erg goed waren als gevolg van vertragingen bij de start. Het 
aantal micro-ondernemingen bleef onder de geplande doelen, maar de 
terugbetalingspercentages van de leningen waren goed. De invoering van fonio-
behandelingseenheden is veelbelovend en biedt vrouwen kansen om inkomsten te genereren, 
maar het aantal eenheden dat wordt geïnstalleerd voldoet niet aan de geplande doelstelling. 
Inkomsten uit verschillende contante gewassen en inkomensgenererende activiteiten dragen 
bij aan de toegang tot sociale voorzieningen voor specifieke huishoudens. 

 

Hoewel positieve en duurzame resultaten kunnen worden waargenomen, is de 
component institutionele versterking binnen het luik ontwikkeling van de agro-
business sterk in omvang beperkt gebleven. Institutionele ontwikkeling en 
capaciteitsversterking hebben zich gericht op het ondersteunen van de oprichting en versterking 
van lokale spaargroepen en het ondersteunen van boerenorganisaties en/of lokale 
kredietfaciliteiten. Deze activiteiten beloven ook na afloop van het programma te worden 
voortgezet. Aan de andere kant hebben de programma's weinig moeite gedaan om met de 
overheid samen te werken op het vlak van de ontwikkeling van de agro-business. 

Kader 14 Voorbeelden van institutionele ontwikkeling en lokale capaciteitsversterking voor 

duurzame ontwikkeling van de agro-business  

In het Moso-programma in Burundi lag de nadruk vooral op boerenorganisaties in hun rol om 
het aanbod van verbeterde landbouwproductiemiddelen te vergroten, de technische opleiding 
van boeren te versterken, productmarketing te ontwikkelen en een kredietsysteem op te 
zetten. Een ander resultaat van het programma was de oprichting van een centrum voor 
beroepsopleiding in de landbouw, waarvan de toekomst onzeker is gezien de recente 
veranderingen in het nationale onderwijsbeleid. Ten slotte is de steun aan de lokale 
autoriteiten, gericht op opleiding rond het systeem voor financiële analyse van de lokale 
autoriteiten, met succes afgerond. 

In het kader van het Maisha Bora-programma in Tanzania zijn lokale spaargroepen (VICOBA) 
opgericht als een sleutelmechanisme in bedrijfsontwikkeling voor handelsbetrekkingen. 
Tegelijkertijd werd een nieuwe microfinancieringsinstelling opgericht met de steun van een 
bestaande lokale ngo in een regio waar een dergelijke dienstverlener ontbrak. Bovendien 
hebben de regionale Kamers van Koophandel een mechanisme in het leven geroepen voor de 
uitbetaling van middelgrote leningen. Op lokaal administratief niveau werd de ontwikkeling 
van bedrijfsstrategieën voor de districten gestimuleerd. 

In het PLIAM-programma in Mali en het AMSANA-programma in Benin waren de 

ondersteunde instellingen voornamelijk lokaal: de nadruk lag op de oprichting van 
dorpsgraanbanken in de gemeenschap. In Benin werd ook de installatie van bepaalde fonio-
productie-eenheden als commerciële ondernemingen overwogen. 
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Resultaten en lessen omtrent het verbeteren van de toegang tot water 

De meeste programma's van het BFVZ, die erop gericht waren de lokale 
levensomstandigheden te verbeteren, waren succesvol in het valoriseren van de 
watervoorraden in de beoogde dorpen. In de theory of change is dit resultaat gekoppeld 
aan "een betere toegang tot sociale basisvoorzieningen". In Mali, Burundi en Benin lag de focus 
op waterpompen en toegang tot veilig drinkwater, hygiëne en sanitaire voorzieningen (WASH) 
in het algemeen om de voeding te verbeteren (pijler toegang), terwijl in Tanzania 
waterbedrijven zich ook richtten op de ondersteuning van de veestapel (pijler beschikbaarheid) 
en op de noden aan menselijke consumptie (pijler toegang). Gezien de relatief hoge kosten van 
de watervoorzieningsinfrastructuur kunnen waterbouwkundige constructies, indien ze worden 
onderhouden, een levensduur hebben die de investering rechtvaardigt.  

Kader 15 Voorbeelden van de ontwikkeling van watervoorraden  

In PLIAM in Mali werd de nadruk gelegd op een gerationaliseerd beheer van de 
watervoorzieningsinfrastructuur, wat resulteerde in handpompen en een beter beheer van de 
reparaties aan moderne waterpunten ten behoeve van 44.000 mensen. De tijd die vrouwen 
investeren in het verzamelen van water is aanzienlijk verminderd en de prevalentie van 
ziekten onder kinderen is verminderd door de toegang tot veilig drinkwater, vooral op scholen.  

In het geval van het Maisha Bora-programma in Tanzania zijn de watervoorraden in 12 van 
de 15 beoogde dorpen verbeterd, hetzij door het herstel van bestaande waterbronnen, hetzij 
door het creëren van nieuwe bronnen. De oprichting van lokale comités voor waterbeheer, 
zoals bepaald in de richtlijnen van het Ministerie van Waterstaat, en de ontwikkeling van 
dorpswaterplannen zijn succesvol verlopen. 

In het kader van het AMSANA-programma in Benin werden waterpunten opgericht en/of 

hersteld in de doelgemeenschappen, met steun voor het herstel van de plaatselijke structuren 
voor het beheer van de waterpunten door de vereniging van drinkwaterverbruikers. Het 
waterbetalingssysteem is gebaseerd op de bijdragen van de huishoudens, wat de betaling 
door mannen bevordert. De aanpak voor waterwerken is gebaseerd op een geïntegreerd 
waterbeheer, met herbebossing van stroomgebieden en sensibilisering rond gebruik van 
pesticiden. 

 

De component water heeft zeker bijgedragen aan de verbetering van de 
voedingstoestand van kinderen onder de vijf jaar (belangrijkste indicatoren: chronische en 
acute ondervoeding). Hoewel de kaders van de BFVZ-programma's niet altijd indicatoren op dit 
onderwerp bevatten, is de toegang tot veilig drinkwater een belangrijke determinant van 
gezondheid. Er zijn ook positieve effecten geweest op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
door de verkorting van de tijd die meisjes en vrouwen nodig hebben om water te verzamelen. 
Alle programma's hebben met succes bijgedragen aan deze aspecten. Een ander resultaat is de 
verbetering van de watervoorziening op scholen en in gezondheidscentra in het kader van 
sommige programma's.  

Droogteperiodes zijn een belangrijke contextfactor bij het verbeteren van de toegang 

tot watervoorraden, wat van invloed is geweest op de prioritering van activiteiten. Zo 
werd in het Maisha Bora-programma in Tanzania geconstateerd dat de eerste prioriteit van de 
dorpsgemeenschappen in de eerste jaren van het programma de aanleg of het herstel van de 
waterinfrastructuur was, aangezien de toegang tot water sterk was verminderd als gevolg van 
een grote droogte die de regio in deze periode had getroffen. De belangstelling voor de 
ontwikkeling van dorpswaterbeheersplannen en operationele mechanismen voor het beheer van 
de watervoorraden is in de daaropvolgende jaren toegenomen. 

Wat de component water betreft, heeft de institutionele ontwikkeling vooral op 
gemeenschapsniveau niveau plaatsgevonden, wat een goede keuze is gebleken. De 
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oprichting en ondersteuning van lokale watercomités heeft gezorgd voor een hoge mate van 
lokale toe-eigening via geïnstitutionaliseerde beheersstructuren, een belangrijke factor om de 
duurzaamheid van de watervoorraden ook na de duur van de programma's van BFVZ te 
waarborgen. In Mali, Burundi en Benin hebben de programma's van het BFVZ goede resultaten 
opgeleverd wat betreft de oprichting van plaatselijke watercomités (met inbegrip van de 
vertegenwoordiging van vrouwen) en hebben ze goede betrekkingen opgebouwd met de 
plaatselijke technici en ambtenaren van het gemeentebestuur. Het Maisha Bora-programma in 
Tanzania heeft een doeltreffende aanpak van het lokale waterbeheer gevolgd, die is 
geïntegreerd in de plannen van de regering en die de oprichting van een lokale 
waterbeheerinstantie (COWSO - Community Owned Water System Organisation) ondersteunt. 
Een ander onderdeel van de institutionele ontwikkeling is de ondersteuning van de oprichting 
van het WASH Service Provider Centre in Simanjiro, dat COWSO's kunnen gebruiken voor 
technische reparatiewerkzaamheden. 

Resultaten en lessen omtrent de verbetering van kennis, attitudes en 

gebruiken op het vlak van voeding 

De resultaten van het BFVZ op het vlak van voeding zijn ernstig beperkt door het 
gebrek aan toegang tot basisgezondheidsdiensten in de doelgebieden. Gezondheid en 
voedingsbevordering gaan hand in hand. De resultaten van de component voeding van de 
BFVZ-programma's werden beïnvloed door hiaten in de beschikbaarheid en kwaliteit van de 
lokale gezondheidsdiensten. Aangezien het BFVZ zich richtte op de meest afgelegen en 
voedselonzekere gebieden, waren er niet altijd gezondheidsdiensten beschikbaar in de beoogde 
dorpen. Het Maisha Bora-programma in Tanzania heeft een systeem van mobiele klinieken 
ondersteund om de meest afgelegen plekken te bereiken, maar deze oplossing was afhankelijk 
van externe middelen. Hun duurzame voortzetting buiten het programma is afhankelijk van 
structurele financiering uit de lokale overheidsbegrotingen, die is besproken in het kader van de 
exit strategie van het programma. 

De bepaling van een aanpak voor de bevordering van gezonde eetgewoonten in 
functie van lokale omstandigheden heeft bijgedragen aan het bereiken van de 
verwachte resultaten in de meeste BFVZ-programma's. Dit hield in dat rekening werd 
gehouden met het al dan niet aanwezig zijn van de capaciteit in de lokale 
basisgezondheidsstructuren om gezonde voedingsgewoonten en meer voedzame en 
gediversifieerde voeding voor het gezin te ondersteunen. Lokale kanalen zijn gekozen om 
moeders en andere leden van het huishouden te bereiken. Sommige programma's hebben een 
directe samenwerking met de publieke gezondheidsdiensten tot stand gebracht. Anderen 
maakten gebruik van verschillende kanalen, zoals de uitvoering van directe projecten op 
gemeenschapsniveau via de betrokken lokale partners. De meest voorkomende vorm van 
sensibilisering die BFVZ-programma's hanteerden is het houden van bijeenkomsten en 
workshops op dorpsniveau, een beproefde en effectieve aanpak om het bewustzijn over 
gezondere eetgewoonten te vergroten. Andere distributiekanalen die in sommige programma's 
worden gebruikt, waren de uitbreiding van het werk van boerenorganisaties en 
sensibiliseringscampagnes voor kinderen via scholen, die dan de aanzet zullen geven tot 
verandering voor hun gezinnen. 

Kader 16 Voorbeelden van verbetering van kennis, attitudes en praktijken op het vlak van 

voeding  

In het kader van PLIAM in Mali gebeurde de bevordering van gezonde voeding door middel 
van workshops op dorpsniveau, die gericht waren op gemeenschapsbeheer van acute 
ondervoeding, de oprichting van lokale ziekenfondsen en steun voor inkomensgenererende 
activiteiten. In dit programma werd gebruik gemaakt van een lokale aanpak, in samenwerking 
met de gemeenschapscentra voor gezondheidszorg in Mali, aangevuld met verschillende 
elementen voor de opleiding van het personeel. De structurele gebreken van de 
eerstelijnsgezondheidszorgstelsels in Mali waren echter groter dan wat het programma kon 
bewerkstelligen. 
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In het kader van het FSNP in Mozambique konden medewerkers van de Unie van 
Boerenorganisaties in Mozambique voorlichtingsdiensten aanbieden, waaronder sessies over 
de voordelen van diversificatie van de voeding, met name voor kwetsbare groepen. In Gaza, 
de Directie van Onderwijs heeft voeding centraler opgenomen in de leerplannen van de 
basisscholen, maar vertrouwde hiervoor wel op externe middelen. De gemeenschapsdebatten 
over voeding leverden praktische adviezen op over de wijze waarop de maaltijden kunnen 
worden verbeterd.  

In het Moso-programma in Burundi werden goede resultaten geboekt wat betreft het 

bevorderen van gezonde eetgewoonten. Drie gezondheidscentra zijn voorzien van apparatuur 
en beschikken over meerdere opslagruimtes. De gezamenlijke voedings- en 
gezondheidscomités hebben duizenden moeders met zuigelingen en jonge kinderen bewust 
gemaakt van de risico’s van ondervoeding, met inbegrip van preventie als de behandeling van 
ondervoeding. 

Het Maisha Bora-programma in Tanzania omvatte een goed ontwikkelde component 
voedingsvoorlichting en voedseldiversificatie. Scholen dienen als toegangspoort tot de 
gemeenschap en schooltuinen bieden demonstratiepercelen voor dorpsbewoners en een 
netwerk van buurtwerkers die huisbezoeken afleggen en verbonden zijn met 
gezondheidscentra in de dorpen. De nadruk werd gelegd op het bevorderen van de 
groenteteelt en -consumptie49, maar ook op een evenwichtige voeding voor het hele 
huishouden. En ook gepaste voeding voor jonge kinderen maakte deel uit van de vorming.  

Voor het AMSANA-programma in Benin wordt de component gemeenschappelijke voeding als 
een succes beschouwd, hoewel deze vooral gericht is op de begunstigde huishoudens en niet 
zozeer op het hele gebied. Voor de begunstigden van het programma is het effect van het 
droge seizoen verminderd: het aantal huishoudens dat in staat is het normale aantal 
maaltijden en voedselhoeveelheden per dag te handhaven is gestegen van 12% in 2016 tot 
56% in 2018. Vrouwen in de begunstigde huishoudens konden meer gediversifieerd voedsel 
eten dan andere vrouwen die niet aan het programma deelnamen, deels door de consumptie 
van lokaal geteelde groenten tijdens het droge seizoen. 

 

BFVZ-programma’s hebben ingezet op het gebrek aan voedseldiversiteit op de lokale 
markten. Deze programma's omvatten activiteiten ter bevordering van de productie van een 
verscheidenheid aan gewassen en dieren voor de productie, niet alleen voor de markt maar ook 
voor eigen gebruik. Het effect van de marktdynamiek is nog groter tijdens het droge seizoen, 
en in het bijzonder tijdens de jaren van grote droogte, wanneer de prijzen zeer hoog zijn en de 
meeste aangekochte levensmiddelen voor veel huishoudens, met name de meest arme, niet 
toegankelijk zijn. In gebieden waar de veestapel de belangrijkste bron van inkomsten is, is het 
effect bijzonder groot tijdens perioden van droogte, aangezien de voorwaarden voor swap 
tussen de aankoop van basisgraan en de verkoop van vee gedurende deze periodes snel 
verslechteren. 

De institutionele duurzaamheid van de component voeding had niet dezelfde aandacht 
binnen de verschillende programma’s. In de gereconstrueerde theory of change maakt 
sensibilisering deel uit van de resultaten gekoppeld aan "verbetering van de toegang tot sociale 
basisvoorzieningen". In de programma's lag de nadruk vooral op een gemeenschapsgerichte 
aanpak voor de verspreiding van gezondheids- en voedingssensibilisering, zoals in PLIAM in 
Mali, Moso in Burundi en AMSANA in Benin. Dit ging gepaard met de opleiding van plaatselijk 
personeel van gezondheidscentra, met verschillende niveaus van scope, schaal en intensiteit, 
om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en de omvang van de diensten die zij verlenen te 
ondersteunen. Deze banden met de gezondheidssector zijn belangrijke manieren om 
duurzaamheid te bevorderen. Zowel het FSNP-programma in Mozambique als het Maisha Bora-
programma in Tanzania ondersteunde voedingsvoorlichting op scholen. Het aanknopen van 

                                           
49 Het was ook de bedoeling om de teelt van fruitbomen te stimuleren, maar dit bleek moeilijker vast te stellen. 
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banden met de onderwijssector is een goed uitgangspunt voor het bereiken van 
gemeenschappen, vooral omdat er een goede kans bestaat dat het voedingsonderwijs ook na 
afloop van de BFVZ-programma's zal worden voortgezet. In Tanzania omvatte de 
voedingscomponent ook de training van districtsvoedingsmanagers over essentiële 
voedingsacties en steun voor multisectorale coördinatie op districtsniveau door middel van 
regelmatige bijeenkomsten van de District Nutrition Steering Committee. Deze aanpak in 
Tanzania maakt nu deel uit van het Multisectorale Nationale Actieplan voor Voeding, dat in 2017 
is aangenomen.  

Toegevoegde waarde van de multi-actorenaanpak binnen het BFVZ 

De mate waarin deze aanpak van toegevoegde waarde was, verschilt van land tot 
land. Via de verschillende BFVZ-programma's heeft de aanpak een aantal voordelen maar ook 
beperkingen opgeleverd. BFVZ-programma's waren gebaseerd op een multi-actorenaanpak, 
geografische concentratie en afstemming op lokale systemen. Hoewel het hebben van 
specialistische organisaties voor elk van de onderdelen voordelen biedt, is het nadeel dat de 
betrokkenheid van meerdere agentschappen de kosten verhoogt, zowel in termen van parallelle 
uitvoering van de activiteiten als van coördinatie. De keuze om tijdens de ontwerpfase 
verschillende actoren bij het project te betrekken, impliceert ook dat er een 
gemeenschappelijke strategie moet worden ontwikkeld die door alle partners moet worden 
goedgekeurd en dat er voortdurend moet worden toegezien op synergieën en 
complementariteit, waarbij ook de lokale partners moeten worden betrokken. Dit vertraagt 
natuurlijk de formulering en uitvoering van het programma vanwege de tijd die nodig is om 
overeenstemming te bereiken en gezamenlijke beslissingen te nemen.  

Meer in het bijzonder is de duurzaamheid van de resultaten en de impact na de 

programmaduur onzeker, met name wat betreft de sensibilisering van de 
gemeenschappen via elke afzonderlijke component. Het probleem is dat de publieke 
diensten over het algemeen over beperkte financiële en technische middelen beschikken en 
daarom niet in staat zijn om (de meeste) outreach-activiteiten te verrichten. Om huishoudens 
te bereiken, zijn maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties onontbeerlijk. Deze 
inspanningen kunnen worden versterkt door externe steun in de vorm van projecten (gericht op 
één sector of multisectoraal), maar de intensiteit van de maatregelen neemt over het algemeen 
af na afloop van het programma. Deze inspanningen kunnen op dorpsniveau worden 
gegenereerd door middel van gemeenschapsagenten (bv. Maisha Bora in Tanzania, Moso in 
Burundi, AMSANA in Benin), en door middel van de landbouwscholen en technische 
ondersteuning en sensibilisering van landbouworganisaties (FSNP in Mozambique, Moso in 
Burundi). De kans op het voortzetten van deze activiteiten op het vlak van voedingsadvies en -
educatie is groter wanneer deze worden uitgevoerd door lokale instellingen, zoals het geval was 
in het Maisha Bora-programma in Tanzania, waar scholen het belangrijkste ankerpunt op 
gemeenschapsniveau waren, of in lokale gezondheidscentra zoals PLIAM in Mali. In het FSNP in 
Mozambique hebben sommige van de publieke diensten bewezen van hoge kwaliteit en effectief 
te zijn, maar zeer duur, dus schaalvergroting zou het vinden van oplossingen vereisen om de 
kosten te drukken. 

Kader 17 Voorbeelden van toegevoegde waarde van de multi-actorenaanpak en de 

daaraan verbonden kosten  

In PLIAM in Mali wordt de multi-actorenaanpak gezien als een belangrijk element bij het 

bereiken van een hogere mate van duurzaamheid. Elke organisatie heeft haar eigen gebied 
van technische expertise ter beschikking gesteld als onderdeel van een holistische benadering 
ter bevordering van voedselzekerheid. Er werd echter geconstateerd dat de vier pijlers van de 
voedselzekerheid niet volledig in coherentie met elkaar werden aangepakt. De 
programmaonderdelen werden geïmplementeerd in dezelfde geografische gebieden, maar elke 
partnerorganisatie had een ander onderdeel, bijvoorbeeld het Rode Kruis richtte zich op de 
pijlers gebruik en stabiliteit, terwijl SOS Hunger zich richtte op beschikbaarheid en toegang.  
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In het FSNP-programma in Mozambique zijn de activiteiten van de verschillende 

partneractoren gebaseerd op de ervaringen van deze organisaties voorafgaand aan het 
programma. In het algemeen waren de projecten thematisch en operationeel met elkaar 
verbonden, maar de verschillende activiteiten waren niet altijd op elkaar afgestemd, ten dele 
als gevolg van vertragingen bij de uitbetaling van het budget, waardoor sommige 
agentschappen werden afgeremd, terwijl andere reeds in staat waren hun eigen middelen te 
gebruiken. Het ontbreken van een gezamenlijk doelgerichtheidsproces heeft geleid tot 
aanzienlijke geografische verschillen. Enabel en SETSAN zouden de coördinatie van het 
programma delen, maar de rollen, verantwoordelijkheden en middelen waren niet duidelijk 
omschreven. Zo heeft BTC (Enabel) de eerste jaren een in Europa gevestigd adviesbureau 
ingehuurd om het programma op afstand en via periodieke bezoeken te coördineren. Dit 
probleem werd opgelost met de aanstelling van een Mozambikaanse lokale coördinator in het 
interventiegebied.  

Voor het Moso-project in Burundi, waarbij geen terreinzending plaatsvond, was het moeilijk 
solide conclusies te trekken over het transversale karakter van het programma, omdat de 
eindevaluatie van het programma voor de verschillende onderdelen afzonderlijk en niet voor 
het programma in zijn geheel is uitgevoerd. In het algemeen werd de multi-actorenaanpak 
beschouwd als een van de belangrijkste factoren voor de resultaten van het programma. De 
gezamenlijke formulering van het programma heeft het mogelijk gemaakt om te profiteren 
van de ervaring van de lokale partners in de moeilijke context van het land. De multi-
actorenaanpak heeft geleid tot een positieve dynamiek en kennisuitwisseling die in de loop 
van het programma is geïntensiveerd. Sommige agentschappen zijn na de afsluiting van het 
Moso-programma blijven samenwerken. In het nieuwe door de EU gefinancierde 
plattelandsontwikkelings- en voedingsprogramma van de FAO wordt nog steeds een aanpak 
met meerdere betrokken actoren gevolgd die vergelijkbaar is met die van het Moso-
programma.  

Het Maisha Bora-programma in Tanzania was gebaseerd op een coherente multi-
actorenaanpak, waarbij Enabel een belangrijke rol speelde bij het begeleiden van andere 
partnerorganisaties bij de planning, rapportage, opvolging en evaluatie. Het ontwerp van "één 
programma - meerdere partners" maakte het voor elke partner mogelijk om een grote mate 
van autonomie te hebben. Ondanks regelmatige gezamenlijke uitvoeringsvergaderingen bleef 
het moeilijk om de verwachte synergieën te benutten en een optimale complementariteit te 
waarborgen. De coördinatie en samenwerking is aanzienlijk verbeterd na een SWOT-workshop 
eind 2016 en de workshop over de theory of change begin 2018. Een van de belangrijkste 
bevindingen is dat een aanbestedingsmodel met individuele contracten tussen internationale 
partners en de BFVZ-unit, in combinatie met de medefinancieringsovereenkomst, de 
flexibiliteit en aanpasbaarheid van het programma heeft verminderd en de beheerskosten kan 
verhogen.  

Voor het AMSANA-programma in Benin benadrukten de partners het belang van een reeks 

potentieel wederzijds versterkende activiteiten ter verbetering van de voedselzekerheid . Er 
werd echter weinig volledige geografische convergentie van de activiteiten waargenomen en 
uitwisselingen tussen de partners waren minder belangrijk dan verwacht. De partners zijn van 
mening dat de meeste activiteiten nog succesvoller hadden kunnen zijn als ze onafhankelijk 
en zonder veel coördinatie tussen de betrokken instanties waren uitgevoerd. Niettemin werd 
erop gewezen dat de multi-actorenaanpak tot betere prestaties heeft geleid, zoals met name 
blijkt uit het gemeenschappelijke opvolgings- en evaluatiesysteem. De aanpak die is gekozen 
voor de formulering van het AMSANA-programma (tien dagen) heeft de capaciteit voor 
intersectorale samenwerking vergroot, ondanks het feit dat elke instelling gebonden blijft aan 
haar eigen procedures, methoden en tradities, met name wat betreft de wijze waarop zij 
samenwerkt met de openbare instellingen. In dit verband werd als leerpunt genoemd dat het 
de voorkeur had verdiend dat DGD ook aan de formulering had kunnen deelnemen. Tot slot 
werd de multi-actorenaanpak mogelijk gemaakt door de kwaliteit van de coördinatie, de 
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sectorale ervaringen van elke partner, de aanwezigheid van alle organisaties in het 
uitvoeringsgebied en de motivatie die de initiële planning van een tienjarig programma 
opleverde.  

 

Subcategorie 3.2: Potentieel bereikte impact  

Op basis van het impactniveau van de gereconstrueerde theory of change geven de 
landenrapporten aan dat de tot nu toe uitgevoerde programma's over het algemeen 
tastbare effecten hebben gehad op de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik 
van voedsel, maar dat de effecten sterker en duurzamer hadden kunnen zijn als het 
oorspronkelijke plan van een tienjarenprogramma was gehandhaafd. Tijdens de 
terreinzendingen wezen de gesprekspartners erop dat als de programma’s van het BFVZ over 
een periode van tien jaar waren uitgevoerd, de resultaten sterker hadden kunnen zijn, de 
landbouwgewassen gevarieerder en de voedselconsumptie gezonder, evenwichtiger en dieper 
geworteld. Ook hadden in dat geval de nieuw ontwikkelde of verbeterde elementen van de 
dienstverlening beter in de overheids- en gemeenschapskaders kunnen worden geïntegreerd. 
De resultaten en impact van de programma's hadden dus meer duurzaam kunnen zijn. In deze 
evaluatie wordt de beoordeling van de verwachte resultaten en impact beperkt tot die welke 
voor de eerste fase zijn vastgesteld. 

Overeenkomstig de doelstellingen van het BFVZ hebben alle programma's waarop 
deze evaluatie betrekking heeft, bijgedragen aan de verbetering van de 
voedselzekerheidsvoorwaarden van de lokale bevolking, onder meer door een combinatie 
van activiteiten die gebaseerd zijn op de vier pijlers van voedselzekerheid, in overeenstemming 
met de mate van impact en de resultaten in de theory of change. De programma's waren met 
name gericht op het verhogen van de productiviteit en de winstgevendheid van de 
voedselproductie op het niveau van huishoudens, met als doel de beschikbaarheid en stabiliteit 
van voedsel te verbeteren, over het algemeen met goede resultaten. Ook al is voor sommige 
gewassen of vee de verwachte intensivering van de productie niet voldoende gerealiseerd als 
gevolg van agro-technische of organisatorische problemen. Voor de pijler toegang daarentegen 
laten de meeste programma's een bescheidener niveau van resultaten zien. Voor de pijler 
gebruik lijkt de verandering in het voedingsgedrag te zijn bereikt, maar de duurzaamheid van 
de resultaten op lange termijn is niet gegarandeerd.  

Kader 18 Voorbeelden van resultaten binnen de pijler beschikbaarheid  

Binnen het AMSANA-programma in Benin, zo blijkt uit de jaarverslagen, is de 
beschikbaarheid van voedsel in de doelgebieden met succes toegenomen. De productie en het 
gebruik van huishoudelijk compost is met succes gepromoot als een duurzame aanpak om de 
productiviteit van de landbouw te verbeteren. Aangenomen wordt dat het productieniveau van 
maïs (voedings- en handelsgewassen) en fonio (handelsgewassen) en kleinschalige tuinbouw 
geïntegreerd in de visserij (eigen verbruik) als gevolg van het programma is gestegen.50 Voor 
fonio zijn er commerciële groepen gevormd, maar lokale markten en waardeketens moeten 
worden geconsolideerd. Een dergelijke ontwikkeling van de agrosector heeft meer tijd nodig 
gezien de kwetsbaarheid van de beoogde huishoudens. Helaas is de schaalvergroting van de 
professionele groenteteelt (cash crops) moeilijk geweest. De milieuaspecten zijn geïntegreerd 
in de door de Coopération de Louvain ontwikkelde instrumenten voor capaciteitsversterking 
met betrekking tot microprojecten voor vrouwen en jongeren.  

In het kader van het Maisha Bora-programma in Tanzania zal het algemene effect op de 

voedselzekerheid naar verwachting bevredigend zijn (wat door de eindstudie moet worden 
bevestigd) en de meeste activiteiten zullen naar verwachting met succes worden afgerond. 

                                           
50 Het programma omvatte een onderzoekscomponent over fonio, waarin de steun voor de productie, de opslag en de 

afzet werd vastgelegd, onder meer door de oprichting van coöperaties en contracten tussen producenten en vrouwen. 
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Verbetering van de productiviteit van de veestapel is een doelstelling voor de langere termijn, 
maar dit aspect werd zeker versterkt door betere veesoorten, betere watervoorraden, 
voortdurende vooruitgang wat betreft een betere ontwikkeling van weidegronden en een 
betere ruimtelijke ordening in de dorpen. De verdeling van kleinvee onder vrouwen (pluimvee, 
geiten) en sommige activiteiten van de bedrijfsontwikkelingscomponent hadden slechts een 
beperkt effect op de voedselzekerheid in het algemeen. De tuinbouwcomponent heeft 
bijgedragen aan de diversificatie van de voedselvoorziening, veeleer dan op het verhogen van 
de landbouwproductie.  

 

In de doelgebieden hebben de BFVZ-programma's een belangrijke bijdrage geleverd 

aan de verhoging van de voedingsgevoelige landbouwproductie. In elk programma had 
dit verschillende vormen, waarbij elke partnerorganisatie zijn eigen structuur en projectaanpak 
had. Dit heeft ertoe bijgedragen dat het BFVZ een rijke ervaringsbasis is geworden voor het 
promoten van betere voeding door een combinatie van activiteiten die ter verbetering van 
voedselzekerheid. Het evaluatieteam verwacht dat deze inspanningen zullen leiden tot een 
grotere voedseldiversiteit, een vermindering van de frequentie en de duur van de droge 
perioden waarin huishoudens hun voedselconsumptie moeten verminderen en, uiteindelijk, een 
verbetering van de voedselsituatie in de beoogde dorpen.  

BFVZ-programma's hebben bijgedragen aan het verbeteren van de weerbaarheid van 
huishoudens en gemeenschappen bij droogte en andere negatieve vormen van 
klimaatverandering. Tot op zekere hoogte hebben alle programma's die door het BFVZ 
werden gefinancierd, rekening gehouden met de bestaande klimaatuitdagingen om duurzame 
ontwikkeling te ondersteunen. Door hun multidimensionele aanpak hebben de programma's de 
aanpassing van de landbouw en de bestaansmiddelen bevorderd die ertoe bijdragen het hoofd 
te bieden aan de toegenomen onvoorspelbaarheid van de weersomstandigheden, de grotere 
seizoenschommelingen en andere aspecten van klimaatverandering. De programma's van het 
BFVZ hebben waterleidingbedrijven en irrigatieprogramma's ondersteund, het gebruik van meer 
droogtebestendige zaden en gewassen bevorderd, de capaciteit voor lokale ruimtelijke ordening 
en agro-ecologisch verantwoord beheer van het weideland versterkt, dorpsgraanbanken 
opgericht om de beschikbaarheid van voedsel tijdens het droge seizoen te verbeteren en de 
gemeenschappen te beschermen tegen grote seizoensgebonden prijsschommelingen. 

Kader 19 Voorbeelden van impact op de voedselzekerheid van huishoudens en 

gemeenschappen  

Voor PLIAM in Mali vond het evaluatieteam goede resultaten bij de vermindering van 
chronische ondervoeding en ondergewicht in de regio Nioro, deels als gevolg van voldoende 
regen. In Nara was de situatie heel anders, met beperkte resultaten, mede door de 
onveiligheid. Hydraulische werken en irrigatiesystemen voor de tuinbouw, de bevordering van 
composteertechnieken en het gebruik van verbeterd zaaigoed, en de oprichting van 
dorpsgraanbanken zijn van essentieel belang geweest om de uitdagingen van de 
klimaatverandering in de doelgebieden duurzaam aan te pakken, maar het was expliciet de 
particuliere sector die de belangrijkste kracht was om de lokale dynamiek bij de aankoop van 
input en de marketing van producten te beïnvloeden. 

Het FSNP in Mozambique heeft bijgedragen aan de verbetering van de 
levensomstandigheden van gemeenschappen die hun productiecapaciteit en duurzaamheid 
tegen klimaatverandering hebben versterkt en het bewustzijn van goede voedingspraktijken 
hebben vergroot. In de tussentijdse evaluatie van het programma werd echter gesteld dat de 
steun voor zelfvoorzieningslandbouw niet voldoende inkomsten kon genereren om 
irrigatiesystemen te ondersteunen, hetgeen de duurzaamheidsaspecten ter discussie stelt. 
Soortgelijke opmerkingen werden gemaakt over de hulpactiviteiten van het WFP, aangezien 
het om korte termijnactiviteiten ging (voedseldistributie, cash-for-work) terwijl er behoefte 
was aan lange termijnopvolging. 
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In Burundi richtte het Moso-programma zich vooral op de meest kwetsbare huishoudens en 
op de ondersteuning van zelfvoorzienende landbouw, met inbegrip van de bevordering van 
droogtebestendige variëteiten. De structurele transformatie van de bananenwaardeketens is 
met succes gerealiseerd door installaties voor de verwerking van bananensap en bananenbier. 
Het effect op voedselzekerheid en de voeding is opmerkelijk: terwijl de meeste landbouwers 
waarop het programma was gericht, tijdens het droge seizoen over het algemeen slechts één 
maaltijd per dag hadden, kan nu meer dan de helft van de begunstigde huishoudens zich drie 
maaltijden veroorloven. Een ander gevolg is de stijging van het huishoudbudget voor andere 
gezinsuitgaven dan voedsel (woningbouw, onderwijs, gezondheid). Bovendien heeft de 
toegenomen beschikbaarheid van voedsel op de lokale markten de voedselzekerheid in het 
doelgebied in het algemeen verbeterd.  

Voor het AMSANA-programma in Benin kan de potentiële impact op de voedselzekerheid en 

de voedingsomstandigheden in dit stadium nog niet worden beoordeeld, aangezien het 
programma halverwege de looptijd is. Door middel van de online-enquête in het kader van 
deze evaluatie merken de respondenten op dat het effect op de voedselzekerheid groter had 
kunnen zijn als voor de rijstwaardeketen was gekozen. Het evaluatieteam stelde vast dat 
sommige van de nieuwe landbouwpraktijken al zijn toegeëigend door de dorpsbevolking en 
dat het aandeel van de voedselonzekere huishoudens aanzienlijk is afgenomen, met een 
vermindering van het droge seizoen, minder variatie in de prijzen van basisvoedsel in de loop 
van de seizoenen en de beschikbaarheid van een breder scala aan voedsel. Ook zijn er 
positieve veranderingen in de eetgewoonten van zuigelingen en jonge kinderen 
geconstateerd. 

 

Ondanks de focus op gender, die vanaf het ontwerp tot aan de uitvoering van elk 
onderdeel van de BFVZ-programma's wordt gehandhaafd, wordt de impact van dit 
thema beschouwd als "gematigd” tot "beperkt". Binnen de component ontwikkeling van 
ondernemingen vormen spaargroepen de belangrijkste activiteit ter bevordering van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen. Hoewel dit een positief effect heeft op het zelfrespect van 
de deelnemers (voornamelijk vrouwen) en hun vermogen om zich te engageren binnen 
kleinschalige bedrijven of om bepaalde huishoudelijke uitgaven (kleding, gezondheidszorg, 
onderwijs) te dekken, kunnen geen grote gevolgen voor de verbetering van de positie van 
vrouwen in het huishouden worden verwacht, vanwege de over het algemeen lage 
spaarbedragen. Hetzelfde geldt voor activiteiten op het vlak van voedingsvoorlichting, waar 
vrouwen de belangrijkste doelgroep waren, met inbegrip van activiteiten om een meer 
gediversifieerde productie van voedsel voor eigen gebruik te stimuleren. Een positief resultaat 
dat de evaluatoren hebben vastgesteld, is dat er in het kader van een aantal programma’s van 
het BFVZ op uniforme wijze dorpswatercomités en andere lokale organisaties bij de 
programma's zijn betrokken, waardoor hun positie op het niveau van de gemeenschap wordt 
versterkt. Op het niveau van de afzonderlijke programma's moet worden opgemerkt dat PLIAM 
in Mali de nadruk legde op de deelname van vrouwen op sleutelposities in beheerscomités. 
Binnen het Moso-programma in Burundi bleek uit de online-enquête dat de genderproblematiek 
in alle onderdelen van het programma aan de orde komt, maar niet altijd even expliciet. Bij de 
alfabetiseringscursussen, gericht op betere toegang tot informatie en ontwikkeling van 
leiderschapsvaardigheden, was 80% van de deelnemers vrouw. Wat de landbouwvoorlichting 
betreft, werd door de evaluatie vastgesteld dat het programma zowel mannen als vrouwen 
responsabiliseerde omtrent het bereiken van een goed niveau van voedselzekerheid. Vrouwen 
waren actief in weverijen van manden die in de kinderdagverblijven werden gebruikt en die 
inkomsten genereerden. In het Maisha Bora-programma in Tanzania bleek uit de tussentijdse 
evaluatie dat microkredietactiviteiten en VICOBA's een hoge participatiegraad van vrouwen 
hadden, maar ontoegankelijk bleven voor de armste huishoudens. Om deze situatie te 
verhelpen, zijn voor deze huishoudens inkomensgenererende activiteiten en speciale 
spaargroepen opgezet. In de traditionele Masai-cultuur kunnen vrouwen geen land bezitten en 
zijn ze niet betrokken bij de veeteelt, maar heeft het programma zich op hen gericht door 
middel van microprojecten voor pluimvee en geiten, hen in staat stellend om inkomsten te 
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genereren en voedzaam voedsel te produceren voor binnenlandse consumptie. Binnen de 
watercomponent, VICOBA-groepen en voedingsbewustzijn werd door de evaluatie vastgesteld 
dat werd gestreefd naar de actieve participatie van vrouwen en een adequate 
vertegenwoordiging. In het AMSANA-programma in Benin was gendergelijkheid een specifiek 
actieterrein van de voedingscomponent, naast tuinbouw en steun aan micro-ondernemingen. 

Er worden langetermijneffecten waargenomen wat betreft institutionele versterking. 
Zelfs in landen waar de synergieën en de complementariteit tussen de onderdelen van de BFVZ-
programma's beperkt was, hebben de programma's bijgedragen tot een beter begrip van de 
verschillende elementen van voedselzekerheid en hoe dit vanuit een multidimensioneel 
perspectief aan te pakken. In PLIAM in Mali was de versterking van de voedsel- en 
voedselzekerheidsplanning op gemeentelijk niveau een van de specifieke doelstellingen, die 
daadwerkelijk bijdroeg tot de verhoging van de financiële toewijzingen voor de desbetreffende 
maatregelen, hoewel het niet duidelijk was of dit in de komende jaren zou worden gehandhaafd 
gezien de conflictcontext van het land. In het kader van het Maisha Bora-programma in 
Tanzania werden de evaluatoren geïnformeerd over de regelmatige organisatie van 
multisectorale planningsvergaderingen op districtsniveau om de voeding te verbeteren. Dit 
maakt deel uit van het nieuwe beleidskader van de regering inzake voeding, dat externe steun 
vereist voor de uitvoering ervan.  

Alle programma's van het BFVZ zijn uitgevoerd in nauwe coördinatie en 

samenwerking met de lokale autoriteiten, volledig in overeenstemming met de nadruk 
die DGD legt op de ondersteuning van administratieve decentralisatie. In de theory of 
change is "versterking van het bestuur" een belangrijk element op het resultaatniveau. De 
evaluatoren zijn echter over het algemeen van mening dat het vermogen om in het kader van 
de BFVZ-programma's opgezette projecten te ondersteunen en op zich te nemen, beperkt is, 
om redenen waarop de BFVZ-partners geen vat hebben. Tot de uitdagingen op het vlak van 
capaciteit behoren een groot verloop van overheidspersoneel, onder meer na nationale of lokale 
verkiezingen, lage begrotingsallocaties van de overheid voor activiteiten op het vlak van 
voedsel- en voedingszekerheid, en onregelmatige betaling van de salarissen van ambtenaren. 
In Tanzania, Mozambique en Benin is de capaciteit van de lokale autoriteiten naar schatting ook 
aangetast door de lopende herstructureringsprocessen van de regering. In Mali en Burundi zal 
het vermogen van de regering om zich te engageren en het over te nemen in grote mate 
afhangen van de vooruitgang bij het oplossen van de conflicten in deze landen. In het 
Mozambikaanse FSNP werd de samenwerking met de overheid op nationaal, provinciaal en 
districtsniveau sterk benadrukt, maar de evaluatoren betwijfelen of de overheidsinstellingen 
over voldoende capaciteit beschikken om de uitvoering en controle voort te zetten vanwege de 
specifieke financiële beperkingen waarmee de Mozambikaanse overheid wordt geconfronteerd.  

3.4 EV 4: Nieuwe programma’s 

In welke mate hebben de nieuwe strategie en programma’s het thema 
voedselzekerheid en de geleerde lessen uit het BFVZ geïntegreerd?  

Samenvattend antwoord op de evaluatievraag 

Op het niveau van het conceptueel kader stelt de evaluatie vast dat, in tegenstelling tot de 
wens van de Belgische parlementairen in hun resolutie51, de Strategienota Landbouw en 
Voedselzekerheid: “Van overleven naar ondernemen” van 2017 zeer weinig rekening houdt 
met de centrale elementen waarop de strategie van BFVZ-strategie is gebaseerd, waaronder 
met name de vier pijlers van voedselzekerheid, de familiale landbouw of de multi-
actorenaanpak. In deze nieuwe strategienota wordt afgestapt van de vorige visie op de 
noodzakelijke diversiteit in de aanpak van voedselzekerheidskwesties en wordt de nadruk 
gelegd op de ondersteuning van duurzame waardeketens ontwikkeld via 

                                           
51 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (2017) - Resolutie over het BFVZ van 20 april 2017. 
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landbouwondernemerschap.  

Na de goedkeuring van de strategienota van 2017 werden eind 2018 drie nieuwe 
samenwerkingsportfolio’s aangenomen in het kader van het nieuwe Enabel-beheerscontract 
met het oog op een geïntegreerd samenwerkingsbeleid. Bij de voorbereiding van deze nieuwe 
portfolio’s, die elk een landbouwcomponent hebben, ontbrak wil om de geleerde lessen uit het 
BFVZ-programma te integreren, of het nu gaat om steun voor voedselzekerheid, de 
multisectorale dimensie van het programma of de multi-actorenaanpak. Dit vloeit voort uit 
een politieke wil tot verandering die indruist tegen de wensen die in de door het Parlement in 
2017 aangenomen resolutie worden geuit. De integratie van de expertise en de lessen die uit 
het BFVZ zijn getrokken, was echter haalbaar en nuttig om in een proces van continuïteit bij 
te dragen aan de efficiëntie en duurzaamheid van de nieuwe programma's.  

De opheffing van het BFVZ heeft geleid tot de onderbreking van de bijkomende financiering 

die de Nationale Loterij op basis van de wet tot oprichting van het BFVZ aan de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking toewees, tot een dalende trend in de uitgaven voor landbouw en 
voedselzekerheid en tot minder transparantie bij de identificatie van de fondsen voor 
voedselzekerheid. 

In de nieuwe portfolio’s zijn de methoden om rekening te houden met transversale thema’s 
slecht gedefinieerd. Met name het thema voeding, dat met de strategienota werd 
geïntroduceerd, komt zelden aan bod in de drie nieuwe portfolio’s, en bijna nooit in de 
component landbouwondernemerschap ervan. 

Deze nieuwe portfolio’s hielden rekening noch met de lessen en verworvenheden van het 
BFVZ in Benin, waar een dergelijk programma loopt, noch met andere eerdere 
verwezenlijkingen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van 
voedselzekerheid (BOF of pilootprogramma’s) in de landen waar het BFVZ niet actief was 
(Burkina Faso en Guinee). 

 

Het antwoord op evaluatievraag 4 is gebaseerd op een vergelijkende analyse van de 
strategische oriëntaties en uitvoeringsmodaliteiten van de vijf programma’s van het BFVZ in 
vergelijking met de inhoud van de portfoliodocumenten die toekomstige bilaterale 
samenwerkingsprogramma’s in Benin, Burkina Faso en Guinee beschrijven.52 Om deze analyse 
te vervolledigen, heeft het evaluatieteam ook gekeken naar twee programma's die na de 
opheffing van het BFVZ, maar vóór de strategienota van 2017 werden uitgevoerd: het DAKMA-
programma in Guinee en het LCIANK-programma in Mali. 

Tabel 8 Gehanteerde vergelijkingselementen voor de evaluatie van de integratie van het 

thema voedselzekerheid en de lessen die uit het BFVZ zijn getrokken 

 Specifiek programma ter ondersteuning 
van de voedselzekerheid 

Nieuw geïntegreerd 
beleid 

Belangrijkste vergelijkingselementen, 

rekening houdend met de scope van 
de evaluatie  

BFVZ-programma's in Mali, Burundi, 

Mozambique, Mozambique, Tanzania en 
Benin 

Nieuwe portfolio’s die 

eind 2018 zijn 
goedgekeurd: 

 Benin,  

 Burkina Faso  

 Guinee 

Bijkomende elementen, aanvullend in 
rekening genomen 

Belgisch Overlevingsfonds -projecten in 
Guinee 

DAKMA-programma in Guinee 

LCIANK programma 
in Mali 

De drie nieuwe programma's zijn op dezelfde manier gestructureerd: 

                                           
52 Alleen nieuwe programma's die eind 2018 formeel zijn goedgekeurd en waarvan de uitvoering op het moment van de 

evaluatie nog niet van start was gegaan. 
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Het portfolio van Benin omvat drie hoofdpijlers: (i) de ontwikkeling van inclusief en duurzaam 
landbouwondernemerschap; (ii) de verbetering van de vaardigheden van havenarbeiders; en 
(iii) de verbetering van de toegang tot seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. In de 
eerste pijler zal het portfolio één enkele toegevoegde waardeketen ondersteunen, de 
ananassector. 

Het portfolio van Burkina Faso omvat vier hoofdpijlers: (i) ondernemerschap; (ii) veiligheid; (iii) 
bevordering van seksuele en reproductieve rechten; en (iv) capaciteitsversterking. De eerste 
pijler is gericht op het ondersteunen van bedrijven in veelbelovende sectoren, met name de 
agrovoedingssector. De aanpak is gericht op het verbeteren van het concurrentievermogen van 
specifieke waardeketens en duidelijk geïdentificeerde operatoren. Het portfoliodocument 
beschrijft de vooraf geïdentificeerde potentiële sectoren: cassave, aardnoten, sesam, andere 
bosproducten dan hout, maïs, soja, rijst, sorghum en tomaat, zonder dat er in dit stadium een 
precieze keuze wordt gemaakt. 

Het portfolio van Guinee omvat drie hoofdpijlers: (i) de ontwikkeling van het ondernemerschap 

in de landbouw, in urbane omgeving en door vrouwen op de as Conakry-Kindia-Mamou; (ii) de 
bevordering van seksuele en reproductieve rechten; en (iii) opleidings- en expertiseprojecten. 
In de eerste pijler zal het portfolio drie ketens met toegevoegde waarde ondersteunen, de 
ananas-, aardappel- en mangosector. 

Subcategorie 4.1: Continuïteit tussen nieuwe en BFVZ programma's 

In de strategienota van 201753 wordt zeer weinig rekening gehouden met de centrale 
elementen waarop de BFVZ-strategie was gebaseerd, waaronder met name de vier 
pijlers van voedselzekerheid, de familiale landbouw of de multi-actorenaanpak. Terwijl 
het Parlement in zijn resolutie oproept om "de Strategienota voor de landbouw- en 
voedselzekerheidssector (2010) en de Strategienota van het BFVZ (2014) in één project te 
integreren en ervoor te zorgen dat deze met ambitie en voldoende diepgang worden ontwikkeld 
[...] Het ambitieniveau van de Strategienota van het BFVZ kan in dit geval niet worden 
verlaagd", wordt in de strategienota uit 2017 weinig nadruk gelegd op wat de basis vormt voor 
de uitvoering van het BFVZ, met name:  

i. Het ontbreken van een expliciete verwijzing naar de vier pijlers van 
voedselzekerheid van de FAO, het concept wordt alleen in de bijlagen voor de 
definitie genoemd;  

ii. De aanpak is centraal gestructureerd rond de ontwikkeling van waardeketens 

(productie, verwerking en markttoegang), de pijlers stabiliteit en gebruik van 
voedsel zijn aspecten die op een secundaire manier naar voren komen;  

iii. Twee centrale concepten van het BFVZ, familiale en zelfvoorzieningslandbouw, 
worden in het geheel niet behandeld54;  

iv. Er is weinig gelegenheid om een multi-actorenaanpak te stimuleren, de 
betrokkenheid van verschillende actoren wordt in wezen overwogen bij de bepaling 
van de doelgebieden en bij de ondersteuning van onderzoek en innovatie, zonder 
precieze modaliteiten;  

v. De heroriëntatie op het niveau van de multi-actorenaanpak komt tot uiting in de 

afwezigheid van de belangrijkste groep actoren betrokken bij de uitvoering van het 
BFVZ, de Belgische ngo's, in de strategienota van 2017: die neemt enkel het 
beheer en de operationalisering van de projecten van de Belgische 

                                           
53 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (2017) - Resolutie over het BFVZ van 20 april 2017. 
54 Behalve de vermelding dat "de Belgische Ontwikkelingssamenwerking zich moet richten op waardeketens die kleine 

boeren en achtergestelde boeren met commerciële mogelijkheden integreren". 
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Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van landbouw en voedselzekerheid door 
het gouvernementele agentschap in beschouwing. 

In de strategienota van 2017 wordt de visie van uiteenlopende benaderingen van 
voedselzekerheidsvraagstukken losgelaten en wordt vooral aandacht besteed aan de 
ondersteuning van duurzame waardeketens ontwikkeld via 
landbouwondernemerschap. Onderstaande tabel (zie Tabel 9) toont een vergelijking van de 
strategienota van 2010, waarop de BFVZ-strategie en de strategienota van 2017 gebaseerd 
zijn. Terwijl de aanpak in de strategienota van 2010 drie soorten benaderingen benadrukt, 
voorziet de strategienota 2017 in een uniforme aanpak die een overgang naar een model voor 
de afzet van landbouwproducten vereist. Als gevolg daarvan verschuiven de belangrijkste 
begunstigden van landbouw- en voedselzekerheidsmaatregelen van kwetsbare 
bevolkingsgroepen naar ondernemende landbouwers. Wat de steun voor de landbouwproductie 
betreft, die in het verleden werd beschouwd als een essentiële hefboom om de 
voedselzekerheid te verbeteren, wordt in de strategienota van 2017 erkend dat er op dit niveau 
geen universele oplossing bestaat die kan worden toegepast op alle gediversifieerde landbouw- 
en voedselsystemen. Het bepaalt echter dat de Belgische projecten vooral gericht moeten zijn 
op de ontwikkeling van waardeketens.  

Tabel 9 Vergelijking van de strategieën voor landbouw en voedselzekerheid van 2010 en 

2017 

 Strategie 201055 2017 Strategie56 

Aanpak (i) de aanpak van de lokale economische 
ontwikkeling;  

(ii) de waardeketenbenadering; en  

iii) de aanpak van voedselzekerheid en 
voedselhulp 

Een essentiële overgang van een model 
van zelfvoorzienende landbouw naar een 
model van landbouwondernemerschap  

Doelstellingen Familiale landbouw met het oog op 
bijdrage aan de voedselzekerheid van de 
bevolking en aan duurzame economische 
groei die fatsoenlijke banen schept 

De boer gezien als sociaal ondernemer 
wiens capaciteiten moeten worden 
versterkt 

Middelen Ondersteuning van het overgangsproces 
van een zelfvoorzienende landbouw naar 

een menselijke, professionele en 

economisch rendabele familiale landbouw 

Stimuleren van landbouwbedrijven met 
commerciële mogelijkheden in 

tussenliggende gebieden met lokale, 

regionale of internationale waardeketens 
door (i) de landbouwproductiviteit te 
verbeteren en (ii) landbouwers te 
betrekken bij andere activiteiten in de 
keten, zoals verwerking, opslag, afzet en 
distributie. 

Volgens de strategienota van 2017 ondersteunt de bijdrage aan goed bestuur (handhaving van 
een klimaat dat ondernemerschap en de bescherming van de rechten van landbouwers 
bevordert) en onderzoek en innovatie (bevordering van een symbiose tussen noordelijke en 
zuidelijke expertise) de ondersteuning van de productie en de deelname van landbouwers aan 
markten en waardeketens. 

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft een kans gemist om de zorg voor 

voedselzekerheid te integreren en de lessen uit het BFVZ te kapitaliseren, zoals blijkt 
uit de nieuwe portfolio’s. In de instructiebrieven van DGD aan Enabel om de nieuwe 
portfolio’s voor te bereiden, die de gewenste toekomstige strategische assen bevatten, wordt 
geen bijzondere aandacht gevraagd voor voedselzekerheid, noch wordt er verwezen naar de 
lessen die uit het BOF57 of de holistische en/of multi-actorenaanpak van het BFVZ zijn 

                                           
55 Gebaseerd op de strategienota van 2010 voor de landbouw- en voedselzekerheidssector en de strategienota van 

2014 van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid. 
56 Gebaseerd op de strategienota "Landbouw en Voedselzekerheid" – Van overleven naar ondernemen van 2017. 
57 Voor Burkina Faso of Guinee die niet hebben geprofiteerd van een BFVZ-programma. 
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getrokken58. De gewijzigde voorstellen die Enabel naar aanleiding van DGD-instructies heeft 
gedaan om meer aandacht aan voedselzekerheid te besteden, werden verworpen, zoals blijkt 
uit de ontwikkeling van de opeenvolgende versies van de door Enabel ingediende voorstellen 
voor de inhoud van het portfolio, wat meerdere interviews bevestigen. Zo heeft Enabel in Benin 
een diversificatiestrategie voorgesteld om, naast de ondersteuning van de door DGD gevraagde 
prioritaire ananassector, een tweede sector te overwegen die interessante mogelijkheden biedt 
om zowel op het vlak van markt en marketing als op het vlak van voedings- en 
voedselzekerheid (bijvoorbeeld tuinbouw) te exploiteren. Dit voorstel werd niet aanvaard, zoals 
bevestigd door verschillende interviews in het veld en op het hoofdkantoor. In Guinee werd in 
de bijdrage van Enabel aan de voorbereidende fase van het nieuwe portfolio voorgesteld om, 
naast steun voor inclusieve sociaaleconomische ontwikkeling op de as Conakry-Kindia-Mamou, 
specifieke steun te verlenen aan twee dimensies van de mensenrechten: (i) discriminatie en 
geweld tegen vrouwen en (ii) voedselzekerheid. Ook de lokale partners (nationale autoriteiten, 
landbouworganisaties, ngo’s) die instemden met het voorstel om meer aandacht te besteden 
aan de ondersteuning van de sectoren, spraken de wens uit dat het programma zou worden 
voortgezet met door de DAKMA ontwikkelde onderdelen, met name op het vlak van de 
voedselzekerheid. Deze voorstellen van Enabel en de lokale partners werden niet aanvaard, 
zoals door verschillende interviews werd bevestigd. Deze bewuste keuzes van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking hebben geleid tot de formulering van nieuwe portfolio’s in Benin, 
Burkina Faso en Guinee die in de ontwikkeling van hun strategiegeen enkele verwijzing en/of 
vermelding bevatten naar de termen "voedselzekerheid", "BOF", "BFVZ", "boerenlandbouw".59 

In de nieuwe portfolio’s vormden de lessen uit de multidimensionele (4 pijlers van de 
FAO) en multi-actorenaanpak van het BFVZ niet het voorwerp van een integratie 
en/of een bijzondere aandacht. In de drie portfolio’s bevatten de algemene strategieën of 
leidende beginselen geen specifieke component die gewijd is aan de ontwikkeling van de 
landbouw en die met name gericht is op de aanpak van voedselzekerheidsproblematiek. Toch 
blijkt uit de beschrijving van de context van deze nieuwe portfolio’s over het algemeen duidelijk 
dat het probleem van voedselonzekerheid belangrijk is. Als gevolg daarvan is de 
multidimensionele aanpak van deze steun voor voedselzekerheid ook niet verder ontwikkeld. Als 
de nieuwe portfolio’s bepalen dat Enabel voor de uitvoering van bepaalde activiteiten in deze 
portfolio’s een beroep zal doen op verschillende actoren, wijst dit bovendien op een aanpak van 
onderaanneming op initiatief van Enabel. De co-constructiedimensie van het project, zoals in 
het kader van de multi-actorenaanpak van BFVZ of zoals hernomen op basis van de ervaring 
met het BFVZ in het LCIANK-programma in Mali, verdwijnt daardoor. De participatie- en co-
constructiedimensie blijkt immers niet uit de inhoud van de formuleringsdocumenten van de 
nieuwe portfolio’s. De actoren die betrokken zijn bij de samenwerking in het kader van vroegere 
landbouw- en voedselzekerheidsprogramma’s, of het nu gaat om het BFVZ of het BOF, 
afhankelijk van de betrokken landen, zijn niet betrokken geweest bij de voorbereiding van deze 
programma’s om rekening te houden met de lessen die uit de toepassing van een multisectorale 
en/of multi-actorenaanpak in het verleden zijn getrokken. In deze nieuwe portfolio’s worden de 
toekomstige actoren die gevraagd zouden worden om bepaalde activiteiten uit te voeren, 
genoemd als potentiële betrokken actoren, maar die op geen enkele wijze betrokken lijken te 
zijn geweest bij de voorbereiding van deze portfolio’s. 

Kader 20 Voorbeelden van ontbrekende kapitalisatie van de lessen uit de multi-

actorenaanpak  

Voor het portfolio van Benin zijn de leidende beginselen: i) de op mensenrechten gebaseerde 
aanpak; ii) de markt als uitgangspunt voor projectstrategieën en -benaderingen; iii) de 
"inclusiviteit" van de doelgroepen bij de mogelijkheden voor sociaaleconomische integratie; 
iv) de flexibiliteit van de benaderingen; v) innovatie; en vi) het opbouwen van innovatieve 

                                           
58 Voor Benin. 
59 Wanneer deze termen worden genoemd, dan is het alleen in de bevindingen en context waarin het programma zal 

worden ontwikkeld: in de Guinese portefeuille wordt bijvoorbeeld vermeld dat "de familiale landbouw de overgrote 

meerderheid van de Guinese landbouw uitmaakt", maar deze termen maken nooit deel uit van de strategie en/of de 

inhoud van de interventies in deze portefeuilles. 
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strategische allianties met actoren uit de particuliere sector. Dit portfolio omvat drie 
hoofdpijlers: (i) de ontwikkeling van inclusief en duurzaam landbouwondernemerschap; (ii) 
verbetering van de vaardigheden van (para-)havenarbeiders; en (iii) verbetering van de 
toegang tot seksuele en reproductieve rechten en gezondheid. In de eerste pijler zal het 
portfolio één enkele toegevoegde waardeketen ondersteunen, de ananassector. De actoren uit 
de private sector (BIO Invest, FINEXPO) en de militaire samenwerking werden niet nauw 
betrokken bij de voorbereiding en de uitwerking van dit programma. Dit zijn echter actoren 
waarmee het programma in de loop van de uitvoering van het programma samenwerking 
beoogt. Belgische ngo’s en multilaterale actoren, centrale partners in de projecten van het 
BFVZ die hun expertise op het vlak van voedselzekerheid kunnen aantonen, worden niet 
specifiek geïdentificeerd in dit portfolio, wat bevestigt dat er geen rekening wordt gehouden 
met de lessen die uit het BFVZ kunnen worden getrokken. 

Voor het Burkina Faso-portfolio richt de algemene strategie zich op het bevorderen van 
ondernemerschap en het scheppen van werkgelegenheid in centraal-oostelijke regio door het 
verbeteren van het ondernemingsklimaat, het versterken van het aanbod van financiële en 
niet-financiële diensten voor ondernemingen en het bevorderen van gendergevoelige 
sectoren. Naast deze centrale aanpak, die het merendeel van de middelen van dit programma 
betreft, zijn er twee aanvullende maatregelen gepland, een voor de ondersteuning van de 
gemeenschapspolitie en een voor de versterking van de seksuele en reproductieve rechten. 
Op het vlak van partnerschap, synergie of complementariteit geeft het projectdocument aan 
dat er in het kader van de algemene strategie "potentiële banden" mogelijk zijn met BIO 
Invest voor de stedelijke economie, met Belgische niet-gouvernementele 
samenwerkingsactoren (ngo’d, universiteiten) voor de plattelandseconomie en met Belgische 
bedrijven voor de verbinding met de markt die zich voornamelijk in Ouagadougou bevindt. 
Ook hier zijn deze potentiële partners niet rechtstreeks betrokken bij de formulering van het 
programma of geraadpleegd over de specifieke bijdragen die zij op grond van hun 
deskundigheid kunnen leveren. 

Voor het portfolio van Guinee zijn de vastgestelde strategische uitgangspunten: (i) de 

ondernemer staat centraal in de projecten; (ii) de goedkeuring van een op mensenrechten 
gebaseerde aanpak en de versterking van "inclusiviteit"; (iii) vrouwen als centrale actoren in 
het economische leven; (iv) de markt als toegangspoort tot steun; (v) een globale visie op de 
ontwikkeling van waardeketens en -sectoren; (vi) het gebruik van nieuwe technologieën en de 
ondersteuning van innovatie, en ten slotte (vii) de ontwikkeling van technische 
partnerschappen, strategische allianties en verbindingen met markten, betrokken actoren en 
expertise. Hoewel dit laatste punt een mogelijke multi-actorenaanpak kan suggereren, wijst 
het document alleen op een mogelijk beroep op verschillende actoren (via 
overheidsopdrachten, oproepen tot het indienen van voorstellen voor ngo’s, directe subsidies 
aan technische diensten van ministeries, specifieke samenwerkingsovereenkomsten) om 
verschillende activiteiten van dit programma uit te voeren, zonder dat deze potentiële actoren 
betrokken worden bij de voorbereiding en formulering van deze activiteiten of bij de reflectie 
over de algemene coherentie van deze verschillende activiteiten, aangezien zij in dit stadium 
nog onbekend zijn en daarom nog niet zijn geassocieerd met het programma. 

 

De drie nieuwe landenportfolio’s besteden daarom weinig of geen aandacht aan 
voedselzekerheid als zodanig. De landbouw komt, zoals bepaald in strategienota van 2017, 
alleen aan bod in zijn dimensie van sociaal ondernemerschap, maar wordt niet gepresenteerd 
als onderdeel van de versterking van de voedselzekerheid. Bovendien wordt in deze nieuwe 
portfolio’s niet gerept over de prioritaire doelstellingen van het BFVZ, namelijk de kwetsbare 
bevolkingsgroepen en de familiale landbouw , die in de parlementaire resolutie van 2017 
worden beschouwd als "het speerpunt in het thema voedselzekerheid van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking" waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed. 

De breuk met het ontwerp, de formulering en de vroegtijdige uitvoering van de 

nieuwe portfolio’s vloeit voort uit een politieke wil tot verandering die indruist tegen 
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de wensen die in de door het Parlement in 2017 aangenomen resolutie worden geuit. 
Deze breuk is bedoeld om een duidelijk verschil met het verleden te markeren en de 
waarnemingen die in het veld zijn gedaan, bevestigen deze wens. Bijvoorbeeld de geografische 
discontinuïteit van het nieuwe portfolio met de BFVZ-programmaregio in Benin, een regio waar 
al een aanpak van filière-ondersteuning (het PROFI-programma) was ontwikkeld, of de 
discontinuïteit in het type gesteunde actoren (Benin en Guinee). De geanalyseerde documenten 
en de gevoerde interviews bevestigen dat de nieuwe portfoliobenadering in eerste instantie 
wordt voorgesteld als een nieuwe, verschillende strategische oriëntatie, en veelal als een breuk 
met wat er in het verleden gebeurde. Slechts zelden is er sprake van een zeker 
continuïteitsperspectief (zoals in de titel van de strategienota van 2017: "van overleven naar 
ondernemen", of in de voortzetting van het nieuwe portfolio met lokale actoren en begunstigden 
waarmee het DAKMA-programma in Guinee samenwerkt). De nadruk ligt op het tamelijk 
duidelijke theoretische onderscheid tussen BFVZ-strategieën en nieuwe portfolio’s, die 
schematisch kunnen worden gepresenteerd zoals in onderstaande tabel. 

Tabel 10 Vergelijking tussen de BFVZ-aanpak en de landbouwondernemerschapsaanpak 

 Strategie BFVZ Strategie voor landbouwondernemerschap 

Doel Familiale landbouw Landbouwbedrijven, landbouwondernemers 

Logica  Logica bepaald door de productie Logica bepaald door de markt 

Voorrang De 4 pijlers van de FAO Waardeketens 

Prioritaire 

doelstellingen 

Eigenverbruik, continuïteit van de 

toegang 

Levensonderhoud 

Landbouw voor contant geld, markt en export 

Winstgevendheid 

Modaliteit Diversificatie Prioritering 

Middel Giften, publieke hulp Publiek-private samenwerking, blending 

Dit theoretische onderscheid, dat niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de realiteit in het 
veld, heeft deze keuze voor een breuk gevoed en gerechtvaardigd. Hierbij moet dan ook 
worden opgemerkt dat de toezegging die de regering tijdens het debat over de opheffing van 
het BFVZ heeft gedaan, niet lijkt te worden gerealiseerd. De regering heeft destijds zelfs 
aangegeven dat "deze integratie het mogelijk zal maken om de samenwerking tussen de 
regeringen te verrijken met de ervaringen en expertise van de programma's voor 
voedselzekerheid". Daarom zal alles in het werk worden gesteld om het beginsel van de multi-
actorenaanpak, die kenmerkend is voor de huidige voedselzekerheidsprogramma's, in de 
samenwerkingsprogramma's te integreren"60. Het is duidelijk dat dit niet is gelukt. 

Subcategorie 4.2: Begroting 

De omvang van de uitgaven voor landbouw en voedselzekerheid als geheel lijkt af te 
nemen. Rekening houdend met de begrotingsallocaties die DGD als uitgaven voor landbouw en 
voedselzekerheid beschouwt61, blijkt uit een analyse van deze uitgaven dat in de afgelopen 
jaren in de vijf landen waar het BFVZ actief was, de uitgaven zijn gedaald als we de eerste 
jaren van de uitvoering van het programma vergelijken met de jaren na de opheffing ervan. 
Hetzelfde geldt als we alle officiële ontwikkelingshulp in aanmerking nemen. Het aandeel van de 
uitgaven voor landbouw en voedselzekerheid is aan het begin van de uitvoering van het BFVZ 
(periode 2013-2015) aanzienlijk toegenomen, met een piek van bijna 15% in 2013. Sindsdien is 
dit aandeel van de uitgaven aanzienlijk gedaald, vaak met minder dan 12% (in 2016 en 2018). 
Ook de analyse van de DGD-uitgaven alleen al laat een neerwaartse trend zien: het aandeel van 
de uitgaven voor landbouw en voedselzekerheid nam toe en lag zelfs boven de drempel van 
15% ten tijde van de eerste jaren van de uitvoering van het BFVZ (2011-2015) en is sindsdien 
sterk gedaald tot vaak minder dan 15%, zoals blijkt uit onderstaande tabel (zie Tabel 11). Sinds 

                                           
60 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (2016) - Programmawet - toelichting (december 2016). 
61 Het totaal van twee basisallocaties: (i) landbouw, bosbouw en visserij en (ii) voedselhulp. Naast drie basisallocaties, 

voor een deel: (i) basisvoeding in de basisallocatie Gezondheid, (ii) noodvoedselhulp in de basisallocatie Humanitaire 

hulp en (ii) plattelandsontwikkeling in de multisectorale basisallocatie. 
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de opheffing van het BFVZ is de toezegging van de Belgische regering om "haar engagement 
om "15% van de middelen van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking te besteden aan 
interventies in de landbouw en de voedselzekerheid" niet nagekomen als rekening wordt 
gehouden met de totale ODA-uitgaven, zoals bepaald in punt 4 van de parlementaire 
resolutie62. Bovendien is het niveau van de begrotingsallocaties voor voedselzekerheid en 
kleinschalige landbouw niet duidelijk identificeerbaar volgens de PRISMA-categorisering. 

Tabel 11 Ontwikkeling van de uitgaven in de landbouw- en voedselzekerheidssector 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Uitgaven voor landbouw en voedselzekerheid in de totale Belgische officiële ontwikkelingshulp (ODA) 

In MEUR 216,9 237,4 179,5 259,6 241,5 224,0 232,2 261,7 222,7 

In % van de totale 
ODA 

9,54 11,76 9,88 14,96 13,08 13,08 11,15 13,47 11,46 

Waarvan uitgaven voor de sector landbouw en voedselzekerheid in de DGD-begroting 

In MEUR 185,5 212,5 162,5 215,9 203,6 200,2 167,5 174,5 154,1 

In % van de totale 

DGD-uitgaven 

14,05 15,86 15,74 18,66 16,65 19,80 14,73 16,06 13,91 

De opheffing van het BFVZ heeft geleid tot de onderbreking van de bijkomende 
financiering die de Nationale Loterij op basis van de wet tot oprichting van het BFVZ 
aan de Belgische Ontwikkelingssamenwerking toekende. 63 Deze bijkomende financiering 
werd door de Loterij toegekend voor een derde periode van tien jaar in 2010 bij de oprichting 
van het BFVZ (na het Overlevingsfonds voor de Derde Wereld en het BOF). Dit besluit om dit 
bijkomend bedrag voor een decennium toe te kennen was het onderwerp van een politieke 
overeenkomst, aangezien de Loterij haar bijdrage aan de ontwikkelingssamenwerking zeer 
belangrijk vond in vergelijking met haar andere doelstellingen. De kwaliteit van het 
parlementaire initiatief en de wettelijke basis van het BFVZ waren de twee essentiële 
argumenten die de Loterij ervan hebben overtuigd om deze extra financiering voor een derde 
keer toe te kennen. De intrekking van de wet brengt een aanzienlijk risico met zich mee voor de 
bijkomende financiering, die jaarlijks wordt opgenomen in het Koninklijk Besluit tot vaststelling 
van de allocatie van subsidies van de Nationale Loterij. Deze registratie en het specifiek voor 
het BFVZ toegewezen bedrag worden jaarlijks door de Ministerraad besproken en vastgesteld 
bij de opstelling van het toewijzingsplan voor het lopende boekjaar. De opeenvolgende Ministers 
belast met de Loterijen hebben ingestemd om jaarlijks ongeveer het bedrag voorzien in de wet 
van het BFVZ toe te wijzen op basis van een politiek akkoord van de Ministerraad en op basis 
van deze wet. De sinds 2010 toegewezen bedragen zijn dus als volgt:  

                                           
62 Deze analyse van het aandeel van de uitgaven in de totale begroting, of het nu gaat om ODA- of DGD-begroting, 

vereist bovendien twee aanvullende opmerkingen: i) dit past in een algemene trend van dalende samenwerkings- en 

ODA-budgetten sinds 2010, wat betekent dat in absolute termen (de vraag verwijst naar een uitgavenniveau) het 

volume van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van landbouw en voedselzekerheid de laatste jaren 

duidelijk lager is uitgevallen; en ii) sommige analyses en de meeste ngo’s zijn van mening dat de keuze van de 

basisallocaties door DGD de omvang van de uitgaven voor landbouw en voedselzekerheid overschat en verder zou 

moeten worden verfijnd (met name op het niveau van de basisallocaties voor plattelandsontwikkeling en noodhulp). 
63 We hebben het hier over bijkomende financiering in die mate dat de Nationale Loterij jaarlijks een algemene bijdrage 

betaalt aan de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (momenteel ongeveer 58 miljoen euro per jaar). Naast de 

bijdrage aan de algemene en niet-gemarkeerde begroting heeft de oprichting van de fondsen (Overlevingsfonds voor de 

Derde Wereld, BOF en BFVZ) op initiatief van het Parlement het mogelijk gemaakt om vanuit de Nationale Loterij 

bijkomende financiering te ontvangen die specifiek bestemd is ter ondersteuning van projecten over voedselzekerheid 

(bedrag van 17,5 miljoen euro per jaar in het kader van het BFVZ). 
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Tabel 12 Bijdragen van de Nationale Loterij aan het BFVZ 

Jaar  Bedrag  

2010 17.353.000 € 

2011 17.353.000 € 

2012 17.353.000 € 

2013 16.485.000 € 

2014 15.660.750 € 

2015 17.014.000 € 

2016 17.014.000 € 

2017 17.014.000 € 

Totaal  135.246.750 € 

In 2018 en 2019 werd geen enkel bedrag ten gunste van het BFVZ uitgekeerd. De opheffing 
had dus tot gevolg dat de verstrekking van deze extra financiering uit de Nationale Loterij aan 
de DGD-begroting voor specifieke voedselzekerheidsprojecten die in het kader van de BFVZ 
werden uitgevoerd, werd beëindigd. Hoewel de BFVZ-wet het mogelijk maakte om een 
bijkomende totale bijdrage van 175 miljoen euro van de Nationale Loterij te garanderen, zal de 
werkelijke bijdrage na de opheffing ervan hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven tot 135 miljoen 
euro.  

De opheffing van het BFVZ leidt tot minder transparantie omtrent de bijdragen 

bestemd voor voedselzekerheid, terwijl de bijkomende jaarlijkse bijdrage van 17,5 miljoen 
euro specifiek werd toegewezen aan projecten van het BFVZ op basis van de wet tot oprichting 
van dit Fonds in 201064. Bij de intrekking van deze wet koos de regering ervoor om alle 
bijdragen van de Loterij te veralgemeniseren: de algemene subsidie aan het 
Ontwikkelingssamenwerkingsbudget van momenteel 58 miljoen euro en de bijkomende 
bijdragen van 17,5 miljoen euro voor het BFVZ. Door deze stap te zetten, heeft de regering 
echter aangegeven dat zij de landbouw en de voedselzekerheid "in dezelfde mate als in 
voorgaande jaren een belangrijk deel van de middelen willen toekennen”.65 Met deze integratie 
is het moeilijker om vast te stellen welk extra bedrag specifiek aan landbouw en 
voedselzekerheid wordt toegewezen, zoals geïllustreerd in het onderstaande voorbeeld.  

Kader 21 Problemen bij het identificeren van de middelen toegewezen aan 

voedselzekerheid binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

Voor het jaar 2019 wordt ervan uitgegaan dat de bijkomende projecten van de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van voedselzekerheid en landbouw bestaan uit de 
drie nieuwe portfolio’s, waar binnen elk één pijler gericht is op de landbouw. Deze zijn: (i) 
steun voor de ontwikkeling van waardeketens (ananas) en ondernemerschap in de agro-
business in Benin; (ii) steun voor de ontwikkeling van landbouwondernemerschap op de 
Conakry-Kindia-Mamou-as in Guinee; en (iii) steun voor de ontwikkeling van inclusief en 
duurzaam ondernemerschap in de centraal oostelijke regio van Burkina Faso. Deze drie 
projecten in de landbouwsector in ruime zin van de nieuwe portfolio’s ontvangen een 
totaalbudget van 57,7 miljoen euro over vijf jaar, of gemiddeld 11,54 miljoen euro per jaar, 
d.w.z. minder dan het bedrag dat jaarlijks van de Loterij werd ontvangen. Door het bedrag 
aan te vullen met de uitgaven voor de voltooiing van de programma’s van het BFVZ in Benin 
en Tanzania, worden niet alle extra middelen van de Loterij gebruikt voor aanvullende 
projecten in de landbouw- en voedselzekerheidssector. In hetzelfde scenario voor 2019 zou 
dit bedrag ook de uitgaven in de landbouwsector moeten dekken in andere landen die op het 
ogenblik van de evaluatie nog geen nieuw portfolio hebben. Dit bedrag zou niet langer een 
aanvullende bijdrage zijn die specifiek geoormerkt is voor de steun aan landbouw en 

                                           
64 In de praktijk werden in de eerste jaren van het decennium met de extra bijdrage van de Loterij ook, en voor een 

deel in het begin, de resterende saldi of de tweede schijf van de BOF-projecten die nog tot eind 2018 in uitvoering 

waren, gefinancierd. 
65 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (2016) - Programmawet - toelichting (december 2016). 
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voedselzekerheid, maar een bijdrage die in de plaats zou komen van de landbouwuitgaven die 
reeds voorzien waren in de begroting voor Belgische Ontwikkelingssamenwerking, aangezien 
ze onder de eerder vastgestelde Indicatieve Samenwerkingsprogramma’s (ISP) vallen. Dit 
voorbeeld illustreert de gevolgen van de generalisering van de begroting voor de 
transparantie van de middelen die aan voedselzekerheidsondersteunende maatregelen worden 
toegewezen.  

 

Subcategorie 4.3: Transversale thema’s (gender, mensenrechten en 

duurzame ontwikkeling) 

In de nieuwe portfolio’s wordt het transversale thema gender genoemd en de 
geplande indicatoren moeten het mogelijk maken om de toekomstige ontwikkeling 
ervan minstens gedeeltelijk te meten. In het nieuwe Benin-portfolio is het dan ook de 
bedoeling om de indicatoren voor de meeste maatregelen uit te splitsen naar sekse, maar het 
formuleringsdocument voorziet niet in een specifiek te bereiken genderdoel op het niveau van 
deze indicatoren. Het nieuwe Burkina Faso-portfolio voorziet er in het algemeen in dat de 
specifieke uitdagingen voor vrouwen aan positieve discriminatiemechanismen zullen worden 
onderworpen, zonder dat deze worden gedefinieerd en dat de meeste indicatoren met 
betrekking tot de component van het plattelandsondernemerschap naar geslacht worden 
uitgesplitst. In het Guineese portfolio is de aandacht voor de genderproblematiek ook zichtbaar 
in een aantal indicatoren of resultaten waarvoor een genderbewuste analyse wordt gebruikt.  

Het thema duurzame ontwikkeling komt in de nieuwe portfolio’s op algemene wijze 
aan bod, voornamelijk door middel van enkele milieu gerelateerde aspecten, zonder te 
vermelden hoe het probleem moet worden aangepakt of hoe de impact ervan moet worden 
gemeten. In de portfolio’s van Benin en Guinee wordt dit thema voornamelijk op contextniveau 
behandeld, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de potentiële risico's die de achteruitgang 
van het programma (voornamelijk klimaatverandering) voor het programma met zich mee kan 
brengen, zonder dat deze kwestie expliciet en sector overschrijdend wordt behandeld, alsmede 
specifieke indicatoren om het effect van dit risico op de verwachte resultaten te meten. In het 
Burkina Faso-portfolio wordt de zoektocht naar een valorisatie van de groene economie als kans 
gezien voor innovatieve bedrijven (een specifieke ondersteunende activiteit op dit niveau is 
gepland) en de bijzondere aandacht die moet worden besteed aan hernieuwbare energie 
vermeld, zonder dat indicatoren voor de verwachte resultaten worden gedefinieerd. 

In de drie nieuwe portfolio’s wordt het thema mensenrechten als leidraad genomen 

en wordt in het algemeen verwezen naar de toepassing van een mensenrechtenbenadering in 
het gehele portfolio. De mensenrechten worden behandeld volgens de drie basisbeginselen van 
non-discriminatie, participatie en verantwoordingsplicht. Deze aanpak wordt vermeld in de 
formuleringsdocumenten van de drie nieuwe portfolio’s, maar zonder specifieke activiteiten, 
strategieën of indicatoren die in de landbouwondernemerschapscomponenten van deze 
portfolio’s worden gespecificeerd. Dit zijn dus algemene principes zonder specifieke uitvoerings- 
en evaluatiemodaliteiten, wat hun integratie aanzienlijk beperkt, zoals we hebben gezien bij de 
analyse van de manier waarop het BFVZ met deze transversale thema's is omgegaan. 

Het thema voeding, geïntroduceerd met de strategienota van 2017, komt zelden aan 
bod in de drie nieuwe portfolio’s en bijna nooit in de component 
landbouwondernemerschap van de nieuwe portfolio’s. Hoewel voeding een nieuw 
transversaal thema is dat in de strategische nota wordt geïntroduceerd, kan worden opgemerkt 
dat er geringe aandacht aan wordt besteed, en er bijna nooit melding van wordt gemaakt in de 
landbouwcomponent van de programma's. In de portfolio’s van Benin en Burkina Faso wordt dit 
thema nooit genoemd in de landbouwpijlers of met betrekking tot landbouwondernemerschap, 
het komt slechts zeer sporadisch voor als onderdeel van de interventie ter bevordering van de 
rechten en de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid (She Decides). Voor het 
portfolio van Guinee, die een component vrouwelijk landbouwondernemerschap bevat, voorziet 
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het formuleringsdocument over het algemeen in de koppeling van veelbelovende waardeketens 
aan gezonde voeding en voeding. Er wordt echter niets gespecificeerd over de toe te passen 
methode of de doelstellingen die in het kader van dit transversale thema moeten worden 
nagestreefd en er wordt geen rekening gehouden met voedingsindicatoren, in welke vorm dan 
ook. Interviews met betrokken actoren in het veld bevestigen bijvoorbeeld dat dit nieuwe 
transversale thema van voeding nooit in aanmerking is genomen in de landbouwpijler van het 
nieuwe portfolio, zowel bij de voorbereiding als bij de start van het programma in Benin. 

Subcategorie 4.4: Leren van lessen uit het verleden 

Bij de voorbereiding en formulering van de nieuwe portfolio’s werd geen rekening 
gehouden met de lessen uit het BFVZ. Sinds de opheffing van het Fonds is er niet 
systematisch gewerkt aan de identificatie van deze lessen en er is geen enkele instructie van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking geweest die de relevantie van een dergelijke aanpak bij 
de voorbereiding van de nieuwe portfolio’s heeft aangetoond. In Benin, het enige land waar een 
nieuw programma wordt ontwikkeld na een lopend BFVZ-programma (AMSANA), zijn er dus 
geen instructies die Enabel, die verantwoordelijk is voor het opstellen van deze portfolio’s, 
uitnodigen om componenten van de voedselzekerheid te integreren of om in de toekomst op het 
vlak van familiale landbouw te werken. De initiatieven die Enabel heeft geformuleerd om deze 
aspecten aan te pakken, zijn niet overgenomen door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, 
zoals bevestigd door de interviews uit het veld. Daarom worden in de definitieve technische en 
financiële dossiers geen specifieke modaliteiten vermeld die het mogelijk maken om de ervaring 
en expertise die tijdens de uitvoering van het BFVZ is opgedaan, te integreren, of het nu gaat 
om de bestrijding van de voedselonzekerheid of de toepassing van de multi-actorenaanpak. 
Ondanks (i) de conclusies van de evaluatie "Inclusief en duurzaam ondernemerschap in de 
landbouwsector in Benin", waarin de mogelijkheden werden benadrukt om van het AMSANA-
programma te leren om de ondernemerschapsstrategie te ontwikkelen, en (ii) de concrete 
aanvullende verbanden die bestonden en ontwikkeld zouden kunnen worden tussen het 
AMSANA-programma en (iii) de nieuwe portfolio-oriëntaties gericht op de ontwikkeling van 
waardeketens, besloot de Belgische overheid om een nieuwe oriëntatie te geven aan de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de landbouwsector, door te breken met het verleden 
en zo grotendeels af te zien van de lessen die kunnen worden getrokken uit deze lange 
Belgische ervaring op het vlak van voedselzekerheid via het BFVZ. 

In de landen waar geen BFVZ-programma's werden ontwikkeld, is bij de 

voorbereiding van het nieuwe portfolio weinig rekening gehouden met lessen op het 
vlak van voedselzekerheid uit de eerdere verwezenlijkingen van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, zowel via het BOF als via de pilootprogramma's. In Guinee, het 
nieuwe partnerland van België, werd de voorbereiding van het nieuwe portfolio voorafgegaan 
door de uitvoering van een pilootprogramma (DAKMA), in samenwerking met de Belgische ngo’s 
die betrokken waren bij vorige BOF-projecten. Dit programma slaagde erin een ondersteunende 
aanpak van een aantal prioritaire filières op te bouwen, zonder daarbij de uitdagingen in 
verband met de voedselzekerheid in de regio uit het oog te verliezen. Bij de formulering van het 
nieuwe portfolio in Guinee is weinig rekening gehouden met de lessen die uit dit 
pilootprogramma kunnen worden getrokken op het vlak van voedselzekerheid. Op het niveau 
van de uitvoering zouden er, ondanks de wens tot onderbreking, toch opportuniteiten kunnen 
zijn voor de overdracht van vaardigheden en ervaringen, voor zover de interventies van het 
nieuwe portfolio de Belgische en lokale ngo’s betrokken bij de BOF-uitvoering erbij zullen 
betrekken. Dergelijke leermogelijkheden bestaan immers daadwerkelijk, zoals blijkt uit de 
uitvoering van het LCIANK-programma in Mali (zie Kader 22 hieronder), waar de teams ter 
plaatse die het BFVZ-programma coördineerden, verschillende lessen hebben geïntegreerd, met 
name in termen van een multi-actorenaanpak. De logica achter het partnerschap, het 
gezamenlijk opzetten van de interventie, de coördinatie tussen verschillende actoren 
(gouvernementeel agentschap en ngo’s) of het gebruik van de subsidieovereenkomst voor het 
aanbesteden via partnerorganisaties (in tegenstelling tot het BFVZ, waar de overeenkomst met 
DGD werd gesloten) werd dus gehandhaafd.  
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De integratie van de expertise van het BFVZ en de geleerde lessen op het vlak van 
landbouw en voedselzekerheid was haalbaar en had nuttig kunnen zijn; ze had de 
efficiëntie en duurzaamheid van de nieuwe portfolio’s kunnen versterken. Bovenstaand 
onderscheid is bijzonder theoretisch. Er zijn kanalen en mogelijkheden om de lessen van het 
BFVZ op het vlak van landbouw en voedselzekerheid te integreren in nieuwe portfolio’s die meer 
aandacht besteden aan landbouwondernemerschap en sectorale steun. De doelstellingen van 
het landbouwondernemerschap blijven voornamelijk gericht op kleinschalige boeren: zij vormen 
de grote meerderheid van de landbouwactoren in de doelgebieden. De programma's van het 
BFVZ werden in de eerste plaats bepaald door de productielogica, maar veel van deze 
programma's hielden ook rekening met de marktlogica en de prioriteiten, net zoals de logica 
van nieuwe portfolio’s ook wordt bepaald door de productiebeperkingen. Naast de aandacht die 
BFVZ-programma's besteden aan het levensonderhoud, ondersteunen ze ook de gedachte van 
het genereren van overschotten om bijkomende welvaart te creëren en/of bij te dragen tot 
duurzame economische groei die fatsoenlijke banen creëert66. Voor de landbouwers die deel 
uitmaken van de ontwikkeling van de nieuwe sectoren van het portfolio, is het echter zo dat 
slechts weinig landbouwers een deel van hun middelen niet besteden aan de 
zelfvoorzieningsproductie. Ten slotte, als de subsidie de vorm van meerderheidssteun in de 
programma's van het BFVZ is, worden geleidelijk aan ook particuliere financieringsmodaliteiten 
ingevoerd (microkrediet, warrantage) die een voorloper kunnen zijn van de modaliteiten die in 
de nieuwe portfolio’s op grotere schaal worden overwogen. Deze integratie en continuïteit 
tussen de strategie van het BFVZ en die gericht op landbouwondernemerschap is ook gewenst 
door de meeste van de lokale partners (overheden, maatschappelijke organisaties) die zowel in 
Benin als in Guinee werden geïnterviewd. En er bestonden concrete mogelijkheden op lokaal 
niveau om die continuïteit te verzekeren: de betrokkenheid van de actoren van de ngo’s van het 
BFVZ bij het nieuwe DAKMA-programma in Guinee; in Benin, een deel van de medewerkers die 
verantwoordelijk waren voor het opstellen van het nieuwe programma, waren betrokken bij het 
PROFI-programma in hetzelfde gebied als het BFVZ, dat ze goed kenden en waaruit ze 
verschillende relevante lessen konden trekken; lokale partners in Guinee en Benin belichten de 
expertise van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van voedselzekerheid en 
haar vermogen om de participatie van andere technische en financiële partners te stimuleren. 
Ten slotte heeft de uitvoering van het nieuwe LCIANK-programma67 in Mali door de 
belangrijkste actoren van het BFVZ-programma (PLIAM), het mogelijk gemaakt een aanpak te 
ontwikkelen die de versterking van de veeteeltsector en de landbouweconomie combineert met 
de strijd tegen voedselonzekerheid en ondervoeding. 

Kader 22 Voorbeelden van kapitalisatie van de lessen van het BFVZ  

Het sectorale programma "Duurzame en inclusieve economische groei" in Mali omvat twee 

maatregelen: i) steun voor de versterking van de veeteelt en de landbouweconomie in de 
Koulikoro-AREPK-regio en ii) bestrijding van voedselonzekerheid en ondervoeding in drie 
Koulikoro-kringen (LCIANK). Voor de formulering van dit programma werkte het veldteam, 
waaraan geen specifieke bindende richtlijnen waren opgelegd, met de gedachte van integratie 
en continuïteit. Het betrok de ngo’s die actief waren in PLIAM bij een het kapitaliseren van 
ervaringen, op basis van dit werk maakte een formuleringsworkshop het mogelijk om de 
prioriteiten te identificeren die moeten worden verwezenlijkt. Naar aanleiding van een oproep 
tot het indienen van input op basis van deze analyse hebben de ngo’s hun aanbod om samen 
te werken in de vorm van een partnerschapsbenadering in plaats van een 
donateur/aanvragersbenadering gegoten. Deze partnerschapsbenadering hield rekening met 
de nieuwe verantwoordelijkheden van Enabel, dat de volledige fiduciaire en operationele 
verantwoordelijkheid voor het project op zich neemt en een aanpassing van de procedures 
vereist: financiering van de activiteiten van de ngo’s door Enabel op basis van een 
subsidieovereenkomst, rapportering van de uitgaven in overeenstemming met de vereisten 

                                           
66 Doelstellingen van de ondersteuning van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in de landbouwsector volgens de 

strategienota van 2010 voor de landbouw- en voedselzekerheidssector. 
67 De opzet en voorbereiding van dit programma zijn gestart na de opheffing van het BFVZ, maar vóór de definitieve 

goedkeuring van de strategienota 2017 en vóór de hervorming van Enabel: het is dus een recent programma, maar het 

is niet ontwikkeld volgens het nieuwe proces en het nieuwe strategische kader. 
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van het Belgische boekhoudsysteem, consistentie van de resultaten van elke deelnemer. 
Verscheidene van deze elementen die in LCIANK zijn geïmplementeerd, kunnen de voorkeur 
geven aan praktijken die in nieuwe portfolio’s worden toegepast.  
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4 Geleerde lessen en conclusies 

Tabel 13 Overzicht van de conclusies 

Categorie # Conclusies 

Scope en 

behaalde 
resultaten 

C1 De steun die via het BFVZ werd verleend, is zeer relevant geweest, met name door 

de goedkeuring van een multidimensionele aanpak op basis van de vier pijlers van 
voedselzekerheid. 

C2 Op het niveau van de pijler beschikbaarheid kunnen aanzienlijke effecten worden 
waargenomen; de soms beperktere effecten op andere gebieden worden 
gedeeltelijk verklaard door de ongelijke aandacht aan de verschillende pijlers van de 
voedselzekerheid. 

C3 De opheffing van het BFVZ heeft het bereiken van de verwachte resultaten en de 

potentiële impact op voedselzekerheid belemmerd. 

C4 Op het vlak van voeding worden veelbelovende effecten waargenomen, maar deze 

werden beperkt door verschillende externe factoren die met name verband houden 
met de lokale context en de vroegtijdige opheffing van het BFVZ. 

C5 Capaciteitsversterking voor boerenorganisaties en institutionele actoren is 

essentieel. De effecten ervan zijn zichtbaar in verschillende programma's, maar de 
duurzaamheid ervan hangt nog steeds sterk af van de toekomstige investeringen 
van deze lokale actoren. 

C6 De transversale thema’s worden in het BFVZ niet overal op dezelfde manier 
behandeld, met name door een gewijzigde prioriteitstelling van deze thema’s tijdens 

de uitvoering en door de afwezigheid van een duidelijke strategie om ze 
behandelen. 

Wijze van 

uitvoering en 
leren 

C7 De multidimensionele en multi-actorenaanpak van het BFVZ heeft de impact van het 

programma niet significant verhoogd. 

C8 De multi-actorenaanpak heeft veelbelovende maar onderbenutte praktijken aan het 

licht gebracht als gevolg van de onverwachte onderbreking van het Fonds, waarbij 
de doeltreffendheid afhangt van een ongelijke deelname van de betrokken actoren. 

C9 De in de multi-actorenaanpak gevolgde coördinatieaanpak heeft geleid tot een 
grotere financiële transparantie; de toegevoegde waarde ervan in termen van 
eindresultaten is echter moeilijk te meten. 

Ontwikkeling 
van de 

strategie 

C10 De nieuwe Belgische samenwerkingsprogramma's breken met voorgaande 

oriëntaties en hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de lessen uit 
het BFVZ te integreren, zoals gevraagd in de parlementaire resolutie. 

C11 De opheffing van het BFVZ heeft een negatieve invloed op de middelen die de 

Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan voedselzekerheid kan besteden, met 
name door de intrekking van de aanvullende financiering van de Nationale Loterij. 

C12 De grotere aandacht voor de ondernemersdimensie van de landbouw kan op zich al 
relevant zijn, maar door zich vooral op bepaalde sectoren en marktbehoeften te 
richten, gaat deze strategische ontwikkeling ten koste van de kleinschalige/familiale 
landbouw, wat in de partnerlanden een belangrijke problematiek blijft. 

Groep 1: Interventiezones en bereikte resultaten 

Conclusie 1: Toegevoegde waarde van het BFVZ 

De steun die via het BFVZ werd verleend, is zeer relevant geweest, met name door de 

goedkeuring van een multidimensionele aanpak op basis van de vier pijlers van 
voedselzekerheid.68 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV1, EV2 en EV3. 

                                           
68 Zoals gedefinieerd door de FAO. 
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De keuze om voedselzekerheid systematisch te benaderen volgens haar vier pijlers heeft de 

coherentie en de toegevoegde waarde van de aanpak van deze kwestie door de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking geconsolideerd. Het heeft een multidimensionele aanpak relevanter 
gemaakt die het in het verleden op een minder gesystematiseerde manier werd toegepast. Door 
de vier pijlers van de voedselzekerheid in hetzelfde programma te betrekken, kan tegelijkertijd 
worden gewerkt aan de verschillende dimensies van dit complexe vraagstuk en kan op een 
meer passende en holistische wijze worden gereageerd. Deze strategie, gekoppeld aan een 
meer gestructureerde en gesystematiseerde multi-actorenaanpak, heeft de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking via de programma's van het BFVZ in staat gesteld om de specifieke 
vaardigheden van elke actor die ze heeft gefinancierd beter te mobiliseren voor de verschillende 
dimensies van de voedselzekerheid. 

Het opzetten van een holistisch programma ter bestrijding van voedselonzekerheid met behulp 
van een multi-actorenaanpak, waarbij de verschillende uitvoerende actoren op een 
participatieve manier betrokken worden, vereist een langetermijnvisie. De voorbereidings- en 
formuleringsfasen van het BFVZ hebben dit programma opgebouwd met dit tijdsperspectief in 
het achterhoofd en de investering in tijd en ontwerp is aanzienlijk geweest. De aanpassingen en 
vernieuwingen die in het BFVZ zijn aangebracht, zijn gebaseerd op de lessen die zijn geleerd 
tijdens de uitvoering van de twee voorgaande fondsen. De uitvoering en ontwikkeling van het 
BFVZ heeft een doeltreffendheid aangetoond die in de loop der tijd geleidelijk is toegenomen en 
heeft het belang van een periode van tien jaar voor een dergelijk fonds bevestigd. 

Het belang van deze aanpak wordt erkend door de meeste betrokken actoren die de expertise 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van voedselzekerheid waarderen. 
Deze vernieuwende aanpak, die met de oprichting van het BFVZ is ontstaan, kon echter niet ten 
volle worden benut omdat het BFVZ werd stopgezet, noch voor de toekomst worden 
gekapitaliseerd omdat het niet in de nieuwe programma's werd opgenomen. 

Conclusie 2: Bereikte impact vooral binnen de pijler beschikbaarheid 

Op het niveau van de pijler beschikbaarheid kunnen aanzienlijke effecten worden 
waargenomen; de soms beperktere effecten op andere gebieden worden gedeeltelijk verklaard 
door de ongelijke aandacht aan de verschillende pijlers van de voedselzekerheid. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV2 en EV3. 

Hoewel het BFVZ-programma een aanpak ontwikkelde rond de vier pijlers van 
voedselzekerheid, vereisten ze ongelijke investeringen en maakten ze deel uit van een zekere 
onderlinge verbondenheid en complementariteit. Beschikbaarheid ging vooraf aan het gebruik, 
toegang maakte de beschikbaarheid compleet en stabiliteit in de tijd versterkte de basis van 
alle pijlers. BFVZ-programma's richtten zich eerst op het verhogen van de landbouwproductie 
voor eigen gebruik door de begunstigde gezinnen en vervolgens, in mindere mate, op de 
verkoop van het overschot op de lokale markten. De ontwikkeling van deze commerciële 
productie, die voor het BFVZ een doelstelling was in een tweede fase, had soms een beperktere 
impact op de versterking van de pijlers toegang en stabiliteit van voedselzekerheid. BFVZ-
projecten hebben de voedselproductie echter veel meer ondersteund dan alleen voor de eigen 
consumptie. Door het creëren van spaar- en kredietgroepen, het ondersteunen van kleine 
landbouwondernemersinitiatieven, vooral bij vrouwengroepen, en het ondersteunen van de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke opslagmechanismen, heeft het BFVZ veelbelovende 
eerste resultaten opgeleverd die de pijler toegang versterkte. De activiteiten voor de 
ontwikkeling van de watervoorraden die in de meeste programma’s werden uitgevoerd, droegen 
bij aan de stabilisering van de beschikbaarheid van voedsel, de veerkracht van de bevolking in 
de droogste gebieden die vaker door klimaatverandering worden getroffen en de verbetering 
van de voedingstoestand van de bevolking, met name van kinderen. De holistische aanpak, met 
inachtneming van de sociale aspecten, heeft gunstige voorwaarden geschapen voor het 
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bereiken van resultaten op belangrijke gebieden van voedselzekerheid, maar heeft nog steeds 
een beperkt effect op de pijlers gebruik en stabiliteit. Deze kruisbestuiving maar nog steeds 
ongelijke effecten illustreren de relevantie van de multidimensionele aanpak en benadrukken 
tegelijkertijd de negatieve impact van de opheffing, die het niet mogelijk maakte om deze 
aanpak volledig uit te voeren en zo het volledige effect ervan te benutten. 

Conclusie 3: De opheffing van het BFVZ heeft het bereiken van de 

verwachte resultaten en impact belemmerd. 

De opheffing van het BFVZ heeft het bereiken van de verwachte resultaten en de potentiële 

impact op voedselzekerheid belemmerd. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV1, EV2 en EV3. 

De opheffing van het BFVZ en de vroegtijdige ontmanteling van BFVZ-unit binnen DGD hebben 

gevolgen gehad voor de opvolging en de evaluatie van de activiteiten van het Fonds. De 
overplaatsing van het administratief personeel, het ontbreken van overgangsmaatregelen en de 
onderbreking van de vrijwel afgeronde programma's in Niger en de DRC hebben de uitvoering 
van het BFVZ in zijn geheel bijzonder verstoord en verzwakt. Geen enkel programma kon 
profiteren van de steun van DGD-dienst die verantwoordelijk was voor het BFVZ, die gedurende 
de hele uitvoering van het programma volledig operationeel was. De meeste van deze 
programma's hebben het grootste deel van hun uitvoering uitgevoerd zonder betrokkenheid van 
deze dienst. Dit gebrek aan algemene richtsnoeren heeft de mogelijkheden voor de uitwisseling 
van expertise tussen de programma's beperkt, de benaderingen zijn consistenter geworden en 
de lessen die op het algemene niveau van het BFVZ zijn geleerd, zijn benut. De begin 2015 
besproken plannen tot opheffing hebben geleid tot grotere instabiliteit onder het 
programmapersoneel en soms tot een verlaging van de ambities, aangezien het vooruitzicht op 
een eventuele tweede tranche was verdwenen. Deze opheffing en de manier waarop deze heeft 
plaatsgevonden, hebben voor België een aanzienlijk risico van verlies van geloofwaardigheid 
met zich meegebracht op een gebied waar het land een voortrekkersrol speelde. 

Conclusie 4: Veelbelovende maar beperkte effecten op het vlak van 
voeding 

Op het vlak van voeding worden veelbelovende effecten waargenomen, maar deze werden 
beperkt door verschillende externe factoren die met name verband houden met de lokale 
context en de vroegtijdige opheffing van het BFVZ. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV 2 en EV 3. 

De verschillende BFVZ-programma's hebben de voedingscomponent aanzienlijk versterkt door 
de samenwerking met een partnerorganisatie die zich specifiek op deze pijler richtte. De 
inspanningen die op dit niveau werden ontwikkeld, mede dankzij de multi-actorenaanpak, 
omvatten sensibilisering omtrent eetgewoonten en de diversificatie van de landbouwproductie. 
Deze stappen hebben ertoe geleid dat in ieder geval gedeeltelijk is tegemoetgekomen het doel 
de verscheidenheid aan voedselproducten op de lokale markten te vergroten. De realisaties in 
het kader van deze pijler wijzen op een zichtbare impact vastgesteld in de meeste BFVZ-
programma's, maar soms beperkt gebleven door externe factoren, zoals een gebrek aan 
toegang tot basisgezondheidsdiensten in de doelgebieden of een vroegtijdige beëindiging van 
het programma. 
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Conclusie 5: Capaciteitsversterking niet voldoende voltooid om de 

duurzaamheid van de impact van het BFVZ te waarborgen. 

Capaciteitsversterking voor boerenorganisaties en institutionele actoren is essentieel. De 
effecten ervan zijn zichtbaar in verschillende programma's, maar de duurzaamheid ervan hangt 
nog steeds sterk af van de toekomstige investeringen van deze lokale actoren. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV2 en EV3. 

De meeste BFVZ-programma's, die aandacht besteedden aan de criteria van afstemming en 
toe-eigening, voorzagen te investeren in capaciteitsversterking voor zowel particuliere boeren 
als institutionele actoren om de duurzaamheid van deze maatregelen te waarborgen. In 
verschillende programma's zijn de effecten van deze versterkingen zichtbaar, met name door 
een betere structurering van boerenorganisaties en meer investeringen van lokale overheden in 
voedselzekerheid. De duurzaamheid van deze effecten blijft echter in hoge mate afhankelijk van 
externe factoren, zoals de investeringen die deze actoren in de toekomst kunnen doen. Meer 
indirect, maar misschien dieper, hebben de uitwisseling van praktijken en kennis, geleid tot 
veranderingen en versterkingen van gedrag en praktijken bij boerenorganisaties, lokale 
overheden en eindbegunstigden, die bijdragen aan het versterken van deze nog niet voltooide 
ontwikkeling. 

Conclusie 6: Ongelijke aandacht voor transversale thema’s in het BFVZ  

De transversale thema’s worden in het BFVZ niet overal op dezelfde manier behandeld, met 
name door een gewijzigde prioriteitstelling van deze thema’s tijdens de uitvoering en door de 
afwezigheid van een duidelijke strategie om ze behandelen. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV1. 

In de BFVZ-programma's was de transversale aanpak niet echt coherent. Gericht op de centrale 
doelstelling om voedselzekerheid te ondersteunen, hield het BFVZ op een minder homogene 
manier rekening met de transversale thema’s. Gender- en milieukwesties kwamen in alle 
programma's aan de orde. In slechts drie programma's werd het genderaspect systematisch 
behandeld, terwijl het milieuthema in sommige programma's op een zeer algemene manier 
werd opgenomen, in andere op een veel meer gerichte manier op klimaatrisico's of de effecten 
van woestijnvorming. Het thema mensenrechten wordt weinig of niet in aanmerking genomen. 
De veranderingen in de prioriteiten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het vlak 
van prioritaire transversale thema’s van het voorbije decennium hebben sommige van deze 
programma's ertoe geleid dat sommige van deze programma's aarzelen over welke aspecten 
een transversale aanpak nodig is. Afgezien van deze wijzigingen op strategisch niveau moet 
worden opgemerkt dat de instructies in de strategienota, het procedurehandboek en de 
projectdocumenten van de BFVZ-strategie, de procedurehandleiding en de projectdocumenten 
soms uiteenlopen en dat het ontbrak aan een duidelijke beschrijving van de wijze waarop met 
deze thema’s moest worden omgegaan, hetgeen de consistentie van de behandeling ervan 
heeft aangetast. 
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Groep 2: Wijze van uitvoering en leren 

Conclusie 7: De BFVZ-aanpak heeft de efficiëntie van de programma's 

slechts gedeeltelijk verbeterd. 

De multidimensionele en multi-actorenaanpak van het BFVZ heeft de impact van het 
programma niet significant verhoogd. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV2. 

De BFVZ-benadering (multidimensioneel en multi-actoren) was vernieuwend en experimenteel, 
maar de toegevoegde waarde ervan moest achteraf worden geverifieerd en de efficiëntie ervan 
kon slechts geleidelijk worden geconsolideerd. Dit is vooral afhankelijk gebleven van de 
kwaliteit van het beheer van de interventies door de verschillende partners. De 
multidimensionele aanpak heeft het mogelijk gemaakt om een meer holistische aanpak van de 
voedselzekerheid te volgen en zorgt zo voor een zekere toegevoegde waarde in termen van 
impact: complementariteit van interventies in eenzelfde gebied, meer systematische continuïteit 
van de interventies met betrekking tot de verschillende pijlers van de voedselzekerheid, 
uitwisseling van ervaringen en gekruiste interventies door de betrokken actoren. De multi-
actorenaanpak heeft nog niet tot voldoende geïntegreerde uitvoeringsmodaliteiten geleid om 
aanzienlijke schaalvoordelen te realiseren. De efficiëntiewinst van de specifieke aanpak van het 
BFVZ bleef vooral beperkt tot het delen van infrastructuur of logistieke middelen. De 
uitvoeringsmodaliteiten zijn echter over het algemeen specifiek voor elke actor gebleven en 
door de opdrachtgever goedgekeurd, zonder dat ze voldoende geïntegreerd zijn om aanzienlijke 
schaalvoordelen te genereren. Bovendien vereiste elke benadering waarbij verschillende actoren 
betrokken zijn, meestal in het begin extra investeringen; de voordelen van deze extra 
investeringen zijn op langere termijn vaak alleen waarneembaar wanneer de 
gemeenschappelijke praktijken structureel worden gedeeld. Toch heeft de specifieke aanpak 
van het BFVZ, door het leerproces en de uitwisseling van ervaringen tussen de actoren, hun 
capaciteit om samen te werken versterkt, zoals blijkt uit de vele synergieën die zich sindsdien 
hebben ontwikkeld tussen de actoren (voornamelijk Belgische ngo’s en Enabel) bij de uitvoering 
van andere projecten of programma's. Dit is een indirect en positief maar beperkt effect op 
langere termijn op de efficiëntie van het toekomstige werk van de actoren van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerkings. 

Conclusie 8: Veelbelovende maar onderbenut gebleven praktijken van 

de multi-actorenaanpak. 

De multi-actorenaanpak heeft veelbelovende maar onderbenutte praktijken aan het licht 
gebracht als gevolg van de onverwachte onderbreking van het Fonds, waarbij de 
doeltreffendheid afhangt van een ongelijke deelname van de betrokken actoren. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV1 en EV2. 

Als centraal innovatief element van het BFVZ-programma gaf de multi-actorenaanpak voor het 
eerst de aanzet tot een structurele deelname van drie verschillende soorten actoren 
(multilaterale organisaties, Enabel en ngo’s) aan de uitvoering van eenzelfde programma. Dit 
heeft het mogelijk gemaakt een gerichter gebruik van de specifieke vaardigheden van elke 
actor te stimuleren, waardoor een grotere complementariteit, een frequentere samenwerking 
tussen verschillende soorten actoren en een uitbreiding van het leerproces werd gerealiseerd. 
De actieve betrokkenheid van de betrokken actoren vanaf het begin van de voorbereiding van 
het BFVZ heeft het mogelijk gemaakt om de complementaire en specifieke bijdrage van elk van 
hen te maximaliseren en meer coherent te maken. Deze participatieve betrokkenheid van de 
actoren is een van de factoren die de doeltreffendheid van het programma geleidelijk heeft 
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vergroot, door de samenwerking, de uitwisseling van ervaringen en het gebruik van 
gemeenschappelijke opvolgings- en evaluatiemethoden, meestal tussen niet-gouvernementele 
actoren, te stimuleren. Hoewel deze aanpak in sommige gevallen een duidelijkere definitie en 
een betere toepassing zou hebben verdiend, is het een belangrijke en veelbelovende stap 
voorwaarts in de ontwikkeling van een meer coherente aanpak. 

Anderzijds wordt opgemerkt dat de multilaterale organisaties actief in dit programma, die vaak 

minder betrokken zijn geweest, ook de organisaties zijn waarbij de uitvoering van de 
maatregelen meer vertraging heeft opgelopen. 

De veelbelovende vooruitzichten van de multi-actorenaanpak hebben slechts gedeeltelijke 
gevolgen gehad voor de DAC-evaluatiecriteria: een aanzienlijke verbetering van de relevantie, 
een interessante bijdrage ook al was deze beperkt in doeltreffendheid, en maar weinig effecten 
in termen van efficiëntie en duurzaamheid. Om een groter effect op deze criteria te hebben, had 
in de loop van de tijd een dergelijke aanpak moeten worden ontwikkeld om de noodzakelijke 
wijzigingen in de praktijk en de procedures te stimuleren. Een regelmatige opvolging en 
uitwisseling van goede praktijken tussen de verschillende programma's op initiatief van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking zou het mogelijk hebben gemaakt om de effecten beter 
te meten en duurzamer te stimuleren. Dit kon slechts gedeeltelijk worden bereikt, aangezien 
het Fonds onverwacht werd opgeheven. 

Conclusie 9: Een transparante coördinatie 

De in de multi-actorenaanpak gevolgde coördinatieaanpak heeft geleid tot een grotere financiële 

transparantie; de toegevoegde waarde ervan in termen van eindresultaten is echter moeilijk te 
meten. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV1 en EV2. 

Wat de coördinatiekosten betreft, heeft de multi-actorenaanpak een grotere transparantie 

opgeleverd door een duidelijk omschreven budget voor de coördinerende organisatie vast te 
leggen, dat voorheen verdeeld was over DGD, ambassade en/of advieskosten. Deze kosten 
werden over het algemeen beheerst en bevonden zich in vier van de vijf programma's onder het 
wettelijk toegestane maximum. Hoewel deze coördinatiekosten de organisaties die met deze 
functie belast zijn in staat hebben gesteld om een meer collectieve aanpak te stimuleren, 
informatie uit te wisselen en de systemen voor opvolging en evaluatie nauwer te harmoniseren, 
zijn de effecten van deze praktijken op de resultaten nog steeds niet gemakkelijk 
identificeerbaar, aangezien zij aanvankelijk geen adequate meetindicatoren voor dit aspect 
hadden vastgesteld. In sommige programma's heeft de gezamenlijke herziening van de 
indicatoren het geleidelijk mogelijk gemaakt het effect van de coördinatie beter te meten. De 
uitvoering van het BFVZ onderstreept het belang van een evenwicht tussen coördinatie die de 
samenwerking tussen de actoren stimuleert, met aandacht voor de autonomie van de 
partnerschappen, en coördinatie die voldoende gezag en middelen moet hebben om de 
verantwoordelijkheid voor het hele programma op zich te kunnen nemen. De toegevoegde 
waarde van de multi-actorenaanpak en de daarmee verbonden coördinatiemethode bestond er 
echter in een meer gestructureerde samenwerking tussen de verschillende actoren 
(gouvernementele, niet-gouvernementele en multilaterale) van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking te stimuleren en Enabel in staat te stellen om een rol als 
coördinator van actoren te testen die het agentschap regelmatiger op zich zal moeten nemen 
met het oog op de voorwaarden van het nieuwe beheerscontract, dat het nu verbindt met de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 
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Groep 3: Evolutie van de strategie 

Conclusie 10: Nieuwe programma's die breken met voorgaande 

oriëntaties 

De nieuwe Belgische samenwerkingsprogramma's breken met de voorgaande oriëntaties en 
hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden om de lessen uit het BFVZ te integreren, 
zoals gevraagd in de parlementaire resolutie. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV4. 

Het eerste verzoek in de resolutie van het Parlement, waarin werd opgeroepen om de zorgen 
van de vorige strategische nota's in aanmerking te nemen en deze met ambitie en voldoende 
diepgang inhoudelijk te ontwikkelen, is duidelijk niet ingewilligd. De centrale aandachtspunten 
van de strategienota van het BFVZ, namelijk de vier pijlers van voedselzekerheid, de aandacht 
voor kwetsbare bevolkingsgroepen, het belang van aanpassing aan het nationale beleid en het 
belang van toe-eigening door de partners, komen nauwelijks tot uiting in de nieuwe 
strategienota over landbouw en voedselzekerheid. In deze nieuwe strategienota komen geen 
ambitieuzere ontwikkelingen op het vlak van voedselzekerheid aan de orde dan in de vorige 
strategische nota's. De visie die ten grondslag ligt aan de nieuwe strategienota, die de overgang 
van zelfstandigheid naar ondernemerschap impliceert, zou vanuit een continuïteitsperspectief 
een nauwkeurige analyse van de bestaansstatus als een solide basis voor de opbouw van de 
ondernemerschapsstrategie hebben verdiend.  

In de voorbereidingsfasen van de nieuwe samenwerkingsprogramma's werden bij de evaluatie 
strategische keuzes geïdentificeerd die bewust braken met eerdere oriëntaties, wat leidde tot 
een abrupte opheffing van de langetermijninvesteringen in voedselzekerheid. Deze verstoring 
heeft een sterke invloed op de afronding van de programma's van het BFVZ, en door het gebrek 
aan kapitalisatie, veroorzaakt het een verlies aan expertise en kennis. Een ander gevolg van 
deze breuk is het verlies van mogelijkheden om de lessen die uit het BFVZ zijn getrokken, te 
integreren in de ontwikkeling van een coherente aanpak van de continuïteit, zoals voorgesteld 
in de ondertitel van de nieuwe strategienota "Van overleven naar ondernemen". Hoewel bij de 
uitvoering van de nieuwe programma's bepaalde expertise en aandachtspunten worden 
overgedragen, gebeurt dit op een ad-hoc basis zonder dat er sprake is van een echte 
kapitalisatie, wat leidt tot een verlies aan deskundigheid en bekendheid van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. Deze continuïteit is echter een bron van toegevoegde waarde, 
zoals blijkt uit de uitvoering van twee tussentijdse programma's die na de opheffing van het 
BFVZ maar vóór de goedkeuring van de nieuwe strategienota (Mali) zijn ontwikkeld. 

Bovendien zijn van de aanbevelingen in de parlementaire resolutie die ten tijde van de 

opheffing van het Fonds in de meeste gevallen het belang van continuïteit in de 
voedselzekerheid benadrukt, er slechts twee effectief overwogen en uitgevoerd: de 
gegarandeerde financiering van de lopende BFVZ-programma's en de start van deze evaluatie 
van het BFVZ en de integratie van voedselzekerheid in de nieuwe samenwerkingsprogramma's. 
De Commissie heeft de aanbevelingen van het Parlement in het kader van de herziening van 
het BFVZ in de nieuwe samenwerkingsprogramma's in het kader van het programma voor 
voedselzekerheid in de praktijk omgezet. 
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Conclusie 11: Negatieve effecten van de opheffing van het BFVZ op de 

middelen die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking aan de 
voedselzekerheid wijdt 

De opheffing van het BFVZ heeft een negatieve invloed op de middelen die de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking aan voedselzekerheid kan besteden, met name door de intrekking 
van de aanvullende financiering van de Nationale Loterij. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV 4. 

Het niveau van de uitgaven voor landbouw en voedselzekerheid als geheel daalt momenteel. 

Sinds de opheffing van het Fonds is de toezegging van de Belgische regering om "haar 
engagement om 15% van de middelen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking te 
besteden aan interventies in landbouw en voedselzekerheid69" nooit nagekomen als we rekening 
houden met het aandeel van deze uitgaven in de totale ODA. Alleen al in de DGD-begroting zijn 
de bedragen die aan landbouw en voedselzekerheid zijn besteed, tijdens de eerste jaren van de 
uitvoering van het BFVZ gestegen tot meer dan 200 miljoen euro en soms bijna 20% van de 
DGD-uitgaven. Sindsdien zijn deze bedragen gestaag gedaald en bereikten zij in 2018 het 
laagste niveau sinds 2010, 154 miljoen euro, wat minder dan 14% van de DGD-uitgaven 
vertegenwoordigt. Met de richtlijnen die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voor de 
nieuwe programma's heeft aangenomen, zouden de uitgaven voor voedselzekerheid en familiale 
landbouw de komende jaren nog meer moeten dalen. Gezien de gebruikte indeling van de 
begrotingsallocatie zullen uitgaven die specifiek voor voedselzekerheid en familiale landbouw 
zijn bestemd, moeilijk nauwkeurig te bepalen zijn. 

De opheffing van het BFVZ had een rechtstreekse invloed op de aanvullende financiële bijdrage 
van de Loterij aan de staatsbegroting voor Ontwikkelingssamenwerking: vanaf 2018 zijn er 
geen specifieke aanvullende betalingen voor voedselzekerheid meer gepland. Bovendien is het 
sindsdien moeilijker geworden om te bepalen in welke mate de bijkomende middelen van de 
Loterij specifiek worden toegewezen aan projecten of programma's ter ondersteuning van de 
voedselzekerheid die verder gaan dan het deel van deze middelen dat de activiteiten van BFVZ 
die worden beëindigd, blijft financieren. In de nieuwe programma's worden de begrotingen in 
dit stadium nog steeds gepresenteerd onder zeer brede rubrieken waarin voedselzekerheid niet 
specifiek wordt genoemd en geen doel op zich is. Hoewel de aanvullende financiële bijdrage van 
de Loterij naar schatting nog steeds betrekking heeft op projecten in de landbouwsector, kan 
niet langer worden gegarandeerd dat al deze middelen uitsluitend aan de ondersteuning van de 
voedselzekerheid alleen worden besteed. 

Conclusie 12: De ondernemersdimensie 

De grotere aandacht voor de ondernemersdimensie van de landbouw kan op zich al relevant 
zijn, maar door zich vooral op bepaalde sectoren en marktbehoeften te richten, gaat deze 
strategische ontwikkeling ten koste van de kleinschalige/familiale landbouw, wat in de 
partnerlanden een belangrijke problematiek blijft. 

Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op EV 4. 

De prioriteit van de nieuwe Belgische Ontwikkelingssamenwerkingsstrategie is nu gericht op de 
ondernemingsdimensie voor de boer. In het kader van een tendens die nu op internationaal 
niveau breed wordt gedeeld, heeft België ervoor gekozen om deze nieuwe programma's te 
richten op kleine en middelgrote opkomende commerciële landbouwbedrijven en in hoofdzaak 
op een beperkt aantal sectoren die op basis van de noden van de markt worden gekozen. 
Hoewel veel van deze kleine landbouwbedrijven nog steeds een familiaal karakter hebben en 

                                           
69 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (2016) - Programmawet - toelichting (december 2016). 
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bijna alle boeren in de partnerlanden onafhankelijk en ondernemend zijn, is de nieuwe strategie 
gericht op landbouwondernemerschap, dat zich richt op het voorzien in de noden van de markt 
ten nadele van degenen die dit alleen doen nadat ze in hun eigen levensonderhoud hebben 
voorzien. Deze strategie distantieert zich dus van de laatste bekommernis van de resolutie van 
het Parlement, die oproept tot "bijzondere aandacht voor de noden en uitdagingen in verband 
met de kleinschalige/familiale landbouw als speerpunt in het thema voedselzekerheid van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking". 
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5 Aanbevelingen 

De aanbevelingen zijn verdeeld in drie groepen die overeenstemmen met deze van de 
conclusies. Deze werden geselecteerd en gestructureerd rond de algemene doelstellingen van 
de evaluatie: (i) de doelgebieden en de behaalde resultaten, die het mogelijk maken om lessen 
te trekken uit de uitvoering van het BFVZ; (ii) de uitvoering en de geleerde lessen, die het in 
het bijzonder mogelijk maken om de multi-actorenaanpak te evalueren; en (iii) de ontwikkeling 
van strategieën voor het onderzoek naar de integratie van de thema's landbouw en 
voedselzekerheid in het nieuwe beleid van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Voor elke 
aanbeveling wordt aangegeven aan wie deze gericht is en op welke conclusies ze gebaseerd is. 

Figuur 8 Koppeling tussen de evaluatievragen, conclusies en aanbevelingen 
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Categorie Aanbevelingen  

Scope en 

behaalde 
resultaten 

A1: Benutten van de ervaringen uit het verleden van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van voedselzekerheid. Gezien de 
grote verscheidenheid en toegevoegde waarde van de resultaten van het 
BFVZ is het van essentieel belang dat de ervaring die tijdens de ontwikkeling 
van de drie opeenvolgende fondsen is opgedaan, niet verloren gaat: eerst de 
evolutie van een projectbenadering naar een programma-aanpak, en 
uiteindelijk de evolutie naar een programma-aanpak met meerdere 
betrokken actoren; een meer evenwichtige afweging van de vier pijlers; een 
toegevoegde waarde van de samenwerking tussen gouvernementele en niet-
gouvernementele actoren; een specifieke bijdrage van multilaterale actoren; 
een gesystematiseerde kapitalisatiemodaliteit, onder leiding van een aan te 
wijzen BFVZ-aanspreekpunt binnen de administratie, is essentieel om deze 
verwezenlijkingen, die in de toekomstige Belgische 
samenwerkingsprogramma's geïntegreerd dienen te worden, te behouden. 

Deze aanbeveling is gebaseerd op de conclusies 1 tot en met 9 en is gericht 
aan DGD, aan Enabel, en aan de multilaterale organisaties en ngo’s die 
hebben deelgenomen aan het BFVZ. 

A2: Specifieke aandacht besteden aan voedselzekerheid in de Belgische 

Ontwikkelingssamenwerking door een bijdrage die specifiek aan dit thema is 
gewijd in het kader van een duidelijk omschreven strategie. Dit om ervoor te 
zorgen dat de expertise die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking met de 
drie fondsen en haar verschillende partnerorganisaties heeft opgebouwd en 
die algemeen erkend wordt, behouden blijft. 

Deze aanbeveling is gebaseerd op conclusie 1 en is gericht aan DGD en aan 
de Minister belast met Ontwikkelingssamenwerking. 

A3: Samen met de verschillende actoren van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking grondig nadenken over de te consolideren 
praktijken en de aan te passen procedures om te komen tot een meer 
evenwichtige resultaatsverbetering op het niveau van de vier pijlers van de 
voedselzekerheid binnen de interventies van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking op het vlak van voedselzekerheid. 

Deze aanbeveling is gebaseerd op de conclusies 2 tot en met 6 en is gericht 

aan DGD, aan Enabel en aan de multilaterale organisaties en ngo’s die 
hebben deelgenomen aan het BFVZ. 

A4: Meer gestructureerd herdefiniëren van de manier waarop de 
transversale thema’s worden behandeld: (i) door een keuze van prioritaire 
thema's in de tijd te stabiliseren; (ii) door de aanpak en de operationele 
modaliteiten te specificeren die de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op 
deze thema's wenst toe te passen. 

Deze aanbeveling is gebaseerd op conclusie 6 en is gericht aan DGD. 

Wijze van 

uitvoering en 
leren 

A5: Rekening houden met de lessen van de multi-actorenaanpak die het 

BFVZ heeft ontwikkeld in de huidige interventies van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder wat betreft de participatieve 
aanpak bij het formuleren van de investeringen, het langetermijnperspectief 
van de investeringen, de duidelijke definitie van de rol van de coördinatie, en 
de aandacht voor de diversiteit van de lokale partners en hun 
capaciteitsversterking. De huidige projecten van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, die steeds meer gericht zijn op het versterken 
van de coherentie van haar acties, met name in het kader van de nieuwe 
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Categorie Aanbevelingen  

samenwerkingsprogramma's, waarin voorzien is dat Enabel beroep doet op 
de bijdrage van verschillende actoren, en met het oog op het versterken van 
een meer algemene comprehensive approach. 

Deze aanbeveling is gebaseerd op de conclusies 7 en 8 van de conclusies en 
is gericht aan de Minister belast met Ontwikkelingssamenwerking, aan DGD 
en aan Enabel. 

A6: In het kader van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking dienen 
projecten die de tussenkomst van een verscheidenheid aan actoren vereisen, 
nauwkeuriger zijn over de bepaling van de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de coördinatie en de harmonisering van de modaliteiten 
van de projecten verdiepen, in het bijzonder met actoren zoals multilaterale 
organisaties, die soms meer moeilijkheden ondervinden om de prioriteiten 
van hun organisatie in lijn te brengen met die van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. 

Deze aanbeveling is gebaseerd op de conclusies 7, 8 en 9 en is gericht aan 

DGD en aan Enabel. 

Evolutie van 
de strategie 

A7: Herziening van de Belgische strategienota Landbouw en 
Voedselzekerheid van 2017, om de strategieën die moeten worden 
ontwikkeld op het vlak van voedselzekerheid, zoals gevraagd in de 
parlementaire resolutie, beter te kunnen integreren op basis van de lessen 
uit de ervaring van het BFVZ. 

Deze aanbeveling is gebaseerd op conclusie 10 en is gericht aan DGD. 

A8: Aan de hand van een nauwkeurige identificatie van de door DGD 

vastgestelde uitgaven voor landbouw en voedselzekerheid kan het niveau 
van deze uitgaven jaarlijks worden vergeleken en kan worden geverifieerd of 
ze in overeenstemming zijn met de aangegane verplichtingen. Op deze 
basis, die algemeen wordt aanvaard door de betrokken actoren, moet het 
aandeel van de uitgaven die specifiek aan voedselzekerheid worden besteed 
binnen het geheel van uitgaven voor de landbouwsector nauwkeuriger 
worden omschreven.  

Deze aanbeveling is gebaseerd op conclusie 11 en is gericht aan DGD. 

A9: Zorgen voor een meer harmonieuze continuïteit tussen de Belgische 
strategieën ter ondersteuning van voedselzekerheid en 
landbouwondernemerschap. Rekening houden met de pluraliteit van 
landbouwondernemerschap en de diversiteit van de doelstellingen ervan, 
door gebruik te maken van de lange, gediversifieerde en erkende expertise 
van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.  

Deze aanbeveling is gebaseerd op conclusie 12 en is gericht aan de Minister 

belast met Ontwikkelingssamenwerking, aan DGD en aan Enabel. 
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