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Voorwoord  

Dit rapport rapporteert de bevindingen van de evaluatie van acties voor 
ontwikkelingseducaties die gefinancierd of gecofinancierd werden door de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking over de periode 2014-2017. De evaluatie werd uitgevoerd in 
twee fasen. Tijdens een eerste fase (oktober 2017 – februari 2018) werden de 
audiovisuele producties, korte acties en evenementen geëvalueerd. Tijdens een tweede 
fase (februari 2017 – augustus 2018) werden de projecten en meerjarenprogramma’s 
van NGOs onderzocht. Beide fasen van de evaluatie omvatten elk een kwalitatief en 
kwantitatief onderzoeksluik. 

De algemene doelstelling van de evaluatie is tweeledig. In eerste instantie beoogt ze 
inzicht te verwerven in de doeltreffendheid van de acties voor ontwikkelingseducatie en 
in mogelijke pistes om hun doeltreffendheid te versterken. Voorts is het de bedoeling dat 
de evaluatieresultaten, o.a. via inzichten in ‘good practices’, reflecties en oriëntaties voor 
de toekomstige ontwikkelingseducatie programma’s kunnen voeden, ondersteunen en 
‘evidence based decision making’ mogelijk maken. 

Dit rapport is opgebouwd als volgt. De samenvatting geeft een beknopt overzicht van de 
belangrijkste bevindingen en aanbevelingen vanuit beide fases van de evaluatie. Daarna 
worden de bevindingen vanuit fase 1 in detail besproken in deel 1 van het rapport. De 
resultaten van fase 2 komen uitgebreid aan bod in deel 2. Elk deel is opgebouwd als 
volgt. Het eerste hoofdstuk beschrijft de context van de respectievelijke evaluatiefase. 
Het tweede hoofdstuk gaat in op de methodologie. In de daaropvolgende hoofdstukken 
worden de gesubsidieerde interventies beoordeeld volgens de evaluatiecriteria: 
relevantie, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, impact en coherentie. Vervolgens 
beschrijft het rapport in de twee laatste hoofdstukken op een geïntegreerde manier de 
conclusies en aanbevelingen vanuit fase 1 en fase 2 van de evaluatie. Bijkomend, wordt 
in bijlage D een overzicht gegeven van een aantal recente trends vanuit de literatuur 
inzake ontwikkelingseducatie. 

Naast dit overkoepelend rapport zijn er twee deelrapporten waarin de resultaten van de 
kwantitatieve bevragingen afzonderlijk en meer in detail worden gerapporteerd.  

• Deelrapport 1: Evaluatie van ontwikkelingseducatie acties: TV-programma’s, films 
en evenementen, Resultaten op basis van een bevraging onder de Belgische 
bevolking.  

• Deelrapport 2: Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties; Resultaten op basis 
van een bevraging onder (ex-)medewerkers van NGOs, ENABEL en DGD 
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Samenvatting 

Context van de evaluatie 

In opdracht van de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) werd een evaluatie uitgevoerd van 
de acties voor ontwikkelingseducatie die gefinancierd of gecofinancierd werden door de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking over de periode 2014-2017. De evaluatie werd 
uitgevoerd in twee fasen. Tijdens een eerste fase (oktober 2017 – februari 2018) werden 
de audiovisuele producties, korte acties en evenementen geëvalueerd. Tijdens een 
tweede fase (februari 2017 – augustus 2018) werden de projecten en 
meerjarenprogramma’s van NGO’s onderzocht. De algemene doelstelling van de 
evaluatie was tweeledig. In eerste instantie beoogde ze inzicht te verwerven in de 
doeltreffendheid van de ontwikkelingseducatie acties en in mogelijke pistes om hun 
doeltreffendheid te versterken. Voorts was het de bedoeling dat de evaluatieresultaten, 
o.a. via inzichten in ‘good practices’, reflecties en oriëntaties voor de toekomstige 
ontwikkelingseducatie programma’s kunnen voeden, ondersteunen en ‘evidence based 
decision making’ mogelijk maken.  

Methodologie  

Beide fasen van de evaluatie omvatten een kwalitatief en kwantitatief onderzoekluik. In 
het kwalitatieve luik werden telkens case studies uitgevoerd (11 cases in fase 1 en 6 
cases in fase 2) met analyse van programma/projectdocumenten, interviews met 
medewerkers, en focusgroep interviews (tijdens fase 2) met doelgroepen. Binnen elke 
case werd geprobeerd om de veranderingstheorie van de acties te reconstrueren en 
werden de volgende evaluatiecriteria onderzocht: relevantie, effectiviteit, impact, 
efficiëntie, duurzaamheid en coherentie. Tijdens fase twee werd eveneens een meta-
evaluatie uitgevoerd van beschikbare evaluaties van 29 NGO interventies die werden 
uitgevoerd tussen 2014 en 2017. In het kwantitatieve luik werd tijdens fase 1, via een 
bevraging bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking (2.000 
respondenten), gepeild naar het bereik en de impact van de gesubsidieerde acties en 
van gelijkaardige acties die niet onder de geëvalueerde budgetlijnen vallen. In het 
kwantitatieve luik van fase 2 werd een bijkomende bevraging gehouden onder personen 
(287 ingevulde vragenlijsten) die professioneel betrokken zijn (of zijn geweest) in 
ontwikkelingssamenwerking of, breder gezien, in het bereiken van de SDG doelstellingen 
(zowel in België als in het buitenland). Met de bevraging werd getracht te achterhalen in 
welke mate de acties van ontwikkelingseducatie aan de oorsprong liggen van hun 
engagement. Bovendien, vonden ook interviews plaats met externe actoren waaronder 
de beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, verantwoordelijken van 
DGD, NGO federaties, Kleur Bekennen en Annoncer la Couleur en experts in 
ontwikkelingseducatie. 

Globale bevindingen 

Wat betreft de meerjarenprogramma’s van de NGOs, stelt de evaluatie vast dat er zich 
een bemoedigende evolutie voordoet waarbij organisaties stappen vooruit zetten om zich 
te professionaliseren binnen een specifieke ‘niche werking’. Deze wordt gekenmerkt door 
een groeiende specialisatie rond specifieke thema’s en doelgroepen, meer aandacht voor 
de uitwerking van de veranderingstheorie, vaak ook met focus op intermediaire actoren 
die een multiplicator of hefboomfunctie innemen, een aanpak op maat van de 
doelgroepen, aandacht voor een divers bereik zowel in de diepte als in de breedte, 
opzoeken van complementariteit en samenwerkingsverbanden met andere spelers, 
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alsook een toenemende verschuiving naar een mondiale rechtenbenandering1. Alhoewel 
de evaluatie aantoont dat het evolueren naar een nichewerking voordelen kan opleveren 
voor relevantie, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, impact en coherentie, gaat zij 
ook gepaard met een aantal belangrijke, maar tegelijk interessante uitdagingen. Hierop 
zullen organisaties in lopende en toekomstige programma’s op een adaptieve en lerende 
manier antwoorden moeten vinden. Het is tevens belangrijk dat NGOs de nodige 
ondersteuning en budgettaire ruimte blijven krijgen om deze positieve evolutie verder te 
zetten. 

Wat betreft de audio-visuele producties (bv. TV of radio programma’s, films, …), korte 
acties en evenementen (bv. muziek of filmfestivals, theaterproducties,…) bevestigt de 
evaluatie het aanzienlijke potentieel van deze acties voor ontwikkelingseducatie. 
Enerzijds laten ze toe om een breed publiek te bereiken (vooral de TV-programma’s) 
maar anderzijds kunnen ze ook zeer complexe problematieken op een toegankelijke en 
heldere manier voorstellen. Bovendien kunnen ze een emotionele betrokkenheid 
stimuleren bij de kijkers of deelnemers betreffende de behandelde thema’s. 
Tegelijkertijd, tonen de resultaten van de evaluatie ook aan dat er over gewaakt dient te 
worden dat deze acties geen schadelijke stereotypering in stand houden of versterken. 
Een omkadering vanuit een kritisch perspectief kan hierbij aangewezen zijn. Ook wijst de 
evaluatie op het belang om deze acties in te inbedden in een breder leerproces dat de 
kijkers of de deelnemers kan helpen een meer kritische kijk te ontwikkelen over de 
behandelde thema’s. 

Bevindingen betreffende de evaluatiecriteria 

Relevantie. Wat betreft de audiovisuele producties, korte acties en evenementen valt 
het op dat de uitvoerders wel nadenken over de veranderingen die men beoogt en dat 
men rekening houdt met de karakteristieken en noden van de doelgroepen. Maar deze 
‘veranderingstheorieën’ zijn voornamelijk impliciet en gebaseerd op ervaring die over de 
jaren met dit soort acties werd opgebouwd. Ook stelt de evaluatie vast dat er bij 
sommige audiovisuele producties nog stappen dienen gezet te worden om een 
stereotype beeldvorming te vermijden. Voor wat betreft de meerjarenprogramma’s heeft 
de evaluatie de meerwaarde kunnen vaststellen van veranderingstheorieën die op een 
duidelijke manier de link weergeven tussen de programmastrategieën en de beoogde 
veranderingen bij de (directe en indirecte) doelgroepen. Het is ook bemoedigend om 
vast te stellen dat er binnen de veranderingstheorieën op de verschillende dimensies van 
het educatief continuüm ingespeeld wordt door verschillende strategieën op een 
geïntegreerde manier in te zetten. Een dergelijke manier van werken gaat voorbij een 
lineaire benadering van het educatief continuüm. Sommige veranderingstheorieën 
kunnen echter nog beter geëxpliciteerd worden (zowel wat betreft de resultatenniveaus 
als wat betreft de veranderingen bij de specifieke doelgroepen). Dit zou het 
resultaatsgericht werken alsook de monitoring en evaluatie van de acties kunnen 
bevorderen. De groeiende nichewerking wordt tevens gekenmerkt door een 
maatgerichte aanpak die nauw is afgestemd op de noden en de eigenheid van 
intermediaire doelgroepen waarmee een preferentiële en meer langdurige relatie wordt 
aangegaan en bij wie men vaak een multiplicatorrol beoogt. In het algemeen lijkt men 
doorheen de programma’s ook in toenemende mate te evolueren naar een mondiale 
rechtenbenadering die voorbijgaat aan de traditionele Noord-Zuid tegenstellingen en 
waarbij de doelgroepen worden aangezet tot kritisch denken en het opnemen van een 
concreet engagement. De evaluatie kon ook vaststellen dat NGOs vaker complementaire 
samenwerkingsverbanden opzoeken met andere actoren rond gemeenschappelijke 
thema’s of doelgroepen. Zulke samenwerking biedt opportuniteiten om een breder en 
diverser doelpubliek te bereiken alsook moeilijker bereikbare doelgroepen. In die zin is 
het ook bemoedigend om vast te stellen dat actoren vanuit de audiovisuele acties en 
evenementen vragende partij zijn om meer samen te werken met de NGOs en om hun 
expertise (bv. rond het bereiken van specifieke doelgroepen, digitale tools, …) te delen. 
Zulke partnerschappen dienen verder aangemoedigd te worden, aangezien ze toelaten 

                                                 
1 De verschuiving naar een mondiale rechtenbenadering is in lijn met recente trends die zich ook voordoen 
binnen de internationale literatuur rond ontwikkelingseducatie (zie bijlage D).  
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om een breed publiek te bereiken dat niet noodzakelijk interesse heeft in 
ontwikkelingseducatie en dus ook vaak niet bereikt wordt door de NGO programma’s. 

Effectiviteit. De twee subsidielijnen voor audiovisuele producties en korte 
acties/evenementen slagen erin om een aanzienlijke diversiteit aan organisaties en 
activiteiten te ondersteunen. Alhoewel dit een gefragmenteerde indruk kan geven, laat 
dit wel een breed en gevarieerd bereik toe. In deze mix bieden de TV-programma’s 
duidelijk een belangrijk medium met een groot en divers publiek. Het publiek van 
gesubsidieerde (film)evenementen en filmvoorstellingen bleek vooral jong te zijn en 
maatschappelijk actief. Kinderen en jongeren komen (volgens hun ouders) vooral door 
evenementen georganiseerd via de school of jeugdbeweging in aanraking met 
ontwikkelingseducatie. Op basis van de case studies kunnen we besluiten dat de 
opvolging van de effecten van de gesubsidieerde activiteiten bij de doelgroepen in beide 
budgetlijnen audiovisuele producties en korte acties/evenementen zeer beperkt is. 
Effectmeting wordt over het algemeen als een belangrijke uitdaging gezien omwille van 
de specifieke aard van deze acties (korte duur en eerder kleinschalig) en de beperkte 
middelen of kennis. Desalniettemin blijkt uit de bevraging bij de Belgische bevolking dat 
vijf op de zes respondenten aangaven dat het kijken naar audiovisuele producties of het 
deelnemen aan evenementen op een of andere manier voor een verandering heeft 
gezorgd in kennis, attitude of gedrag. Bij alle respondenten leek het effect wel groter te 
zijn op kennis en inzicht dan op gedrag (gemeten aan de hand van engagement tot 
vrijwilligerswerk). De wisselwerking tussen ontwikkelingseducatie, interesse, kennis en 
gedrag vraagt echter diepgaander onderzoek. De resultaten zijn niettemin op dit 
moment hoopgevend.  
Bij de meerjarenprogramma’s van de NGOs stelt de evaluatie een aanzienlijke diversiteit 
vast wat betreft de types van doelgroepen die worden bereikt (bv. private sector, 
stadsbesturen, sociale bewegingen, leerkrachten in het technisch of kleuteronderwijs,…). 
De groeiende professionalisering van de NGOs rond specifieke thema’s, doelgroepen of 
(geïntegreerde) aanpak versterkt de effectiviteit van de NGO-programma’s. Dergelijke 
specialisatie bevordert ook de  geloofwaardigheid bij de intermediaire doelgroepen die 
door de omkadering binnen de programma’s hun engagement rond mondiale 
ontwikkelingsvraagstukken op een concrete en zichtbare manier in de praktijk kunnen 
brengen. De toenemende specialisatie draagt er ook toe bij dat NGOs op een meer 
strategische manier samenwerkingsverbanden aangaan (ook met actoren van buiten de 
ontwikkelingssamenwerkingssector. Naar effectiviteit toe, bevorderen zulke allianties het 
bereik en dragen zij ook bij tot een breder sociaal draagvlak voor de pleidooiacties. 

Efficiëntie. Over het algemeen lijken de middelen binnen de audiovisuele acties en 
korte acties/evenementen op een efficiënte manier te worden omgezet in resultaten. De 
sterke capaciteit en ervaring bij de productiehuizen en organisaties om kwalitatieve en 
toegankelijke programma’s of acties uit te werken voor specifieke doelgroepen en het 
grote publiek zijn belangrijke bevorderende factoren die hiertoe bijdragen. Zodoende kan 
de cofinanciering van DGD, via een relatief beperkte subsidiering, toch een aanzienlijke 
bijdrage en stimulans leveren om een groot publiek te informeren over 
ontwikkelingsrelevante thema’s. Echter, wanneer we de beoogde veranderingen bij de 
doelgroepen mee in beschouwing nemen, dan is het moeilijker om een kosten/baten 
analyse uit te voeren aangezien de informatie hierover zeer beperkt of onbestaande was 
binnen de cases. Efficiëntie wordt volgens de productiehuizen of uitvoerende organisaties 
belemmerd door de volgende factoren: korte timing tussen lancering van vademecum en 
indieningsdeadline voorstellen, uitbetaling subsidie na oplevering audiovisuele productie, 
beperkte flexibiliteit of te frequente verandering in thematische prioriteiten en 
doelgroepen waardoor kansen voor een bredere verspreiding van programma’s of voor 
meer diepgaand werk soms worden gemist. Voor wat betreft de meerjarenprogramma’s 
van de NGOs toont de evaluatie aan dat het werken via intermediaire doelgroepen de 
efficiëntie van de programma’s kan bevorderen. Dergelijke aanpak leidt immers tot een 
sterkere kennis van de doelgroepen en een maatgerichte aanpak die nauwer aansluit bij 
hun specifieke noden en eigenheid en daardoor ook sneller tot resultaten leidt. 
Tegelijkertijd hoeft deze verdiepende werking met een beperkter aantal intermediaire 
doelgroepen niet ten nadele te gaan van het bereik in de breedte gezien de 
multiplicatorrol die deze intermediaire doelgroepen kunnen opnemen. De evaluatie kon 
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bij een aantal NGOs ook vaststellen dat een lerende en adaptieve aanpak een efficiëntie 
bevorderende factor kan zijn. Dergelijke aanpak laat immers toe om nieuwe strategieën 
op kleine schaal uit te testen en daarna op te schalen indien deze succesvol blijken. Ook 
het werken in alliantie met andere NGOs en met actoren van buiten de 
ontwikkelingssamenwerkingssector (met name voor pleidooiacties op nationaal, 
regionaal en/of internationaal niveau) lijkt voordelen rond efficiëntie te bieden zowel wat 
betreft bereik als wat betreft de effecten die het kan opleveren. Er zijn aanwijzingen dat 
het GSK en GCA bijgedragen hebben tot het versterken van de relatie die NGOs reeds 
voordien met elkaar hadden. Maar uit de evaluatie blijkt ook dat de meest succesvolle 
partnerschappen en allianties vaak tot stand komen door actoren die mekaar zelf 
opzoeken en waartussen relaties zich op een organische manier ontwikkelen.  

Duurzaamheid. Bij de audiovisuele producties, korte acties en evenementen ligt er heel 
wat potentieel om de producten vanuit de gesubsidieerde interventies (bv. films, 
documentaires, TV-programma’s, theaterproducties, creatieve workshops, …) te 
gebruiken als educatief materiaal binnen de ontwikkelingseducatieactiviteiten van andere 
actoren zoals jeugdverenigingen, scholen of NGOs. Tegelijkertijd stelt de evaluatie ook 
vast dat de financieringsmodaliteiten (projectaanpak, jaarlijks wisselende prioritaire 
thema’s, …) duurzaamheid niet bevordert. Ook zijn er momenteel geen specifieke vragen 
noch middelen vanuit DGD om duurzaamheid te bevorderen. Er is bij DGD momenteel 
ook geen gecoördineerde strategie om de producties vanuit deze subsidielijnen op een 
meer effectieve of bredere manier in te zetten in andere 
ontwikkelingseducatieinitiatieven of om hun verspreiding te promoten. In die zin is het 
belangrijk dat DGD verder stappen blijft zetten in het versterken van de samenwerking 
met ALC/KLB, VAF, Wallonië-Bruxelles Images alsook in het uitwerken (in samenwerking 
met ontwikkelingseducatieaanbieders) en ondersteunen van specifieke strategieën die de 
verspreiding en het gebruik van de audiovisuele producties kunnen bevorderen. Bij de 
meerjarenprogramma’s van de NGOs toont de evaluatie aan dat een maatgerichte en 
procesmatige werking over een langere periode gericht op intermediaire doelgroepen 
met potentiële multiplicatorrol de duurzaamheid van de acties bevorderen.  Indien de 
ontwikkelingseducatieinterventie er immers in slaagt om duurzame verandering teweeg 
te brengen binnen de intermediaire doelgroepen, dan kunnen deze ook blijven bijdragen 
aan de doelstelling van de interventie nadat zij reeds afgelopen is. Het aangaan van 
structurele en langdurige samenwerkingsverbanden is eveneens een bevorderende factor 
voor duurzaamheid. Dit lijkt voornamelijk het geval wanneer zulke samenwerking een 
complementaire meerwaarde biedt in termen van thematische en pedagogische 
expertise en/of expertise rond procesmatige begeleiding. In andere gevallen laat zulke 
samenwerking ook toe dat ontwikkelde leermaterialen kunnen gebruikt worden in andere 
contexten en/of door andere programma’s of actoren. De evaluatie toont tevens aan dat 
de huidige inspanningen rond synergie en samenwerking nog verder versterkt kunnen 
worden en strategischer kunnen worden ingezet. Tenslotte lijkt de thematische 
specialisatie en expertise rond bepaalde doelgroepen ook te helpen om ‘windows of 
opportunity’ beter te herkennen en te benutten (bv. inspelen op een groeiende interesse 
in duurzame voeding, of belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs zoals de invoering 
van het vak burgerschap in Franstalig België, …).  

Impact. In het algemeen toont de evaluatie aan dat er weinig informatie beschikbaar is 
over de impact van de acties voor ontwikkelingseducatie. Deze vaststelling moet 
natuurlijk in perspectief worden gezien van de geëvalueerde periode (2014-2017), die 
voor een heel aantal NGOs geldt als transitieperiode tussen de voorbereiding en 
implementatie van een nichewerking (waarbij sommige NGOs er pas vanaf 2017 effectief 
mee aan de slag zijn gegaan). Desalniettemin heeft de evaluatie toch een aantal 
indicaties van impact kunnen vaststellen waaraan de NGO-programma’s op een 
rechtstreekse manier hebben kunnen bijdragen zoals bijvoorbeeld veranderingen op 
institutioneel en wetgevend vlak (bv. oprichting adviesraad inzake beleidscoherentie ten 
gunste van ontwikkeling), internalisering van bepaalde problematieken (bv. water, 
gender, sociale rechtvaardigheid, sociale bescherming, voedsel en rechten van boeren). 
In sommige gevallen komt de impact bij de intermediaire doelgroepen tot uiting via 
initiatieven die zij autonoom opnemen, zonder dat deze door NGOs werden 
gesuggereerd of begeleid. NGOs die hun impact op Europees en internationaal niveau 
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(bv. Europees Parlement of Verenigde Naties) kunnen aantonen, zijn degenen die op 
deze niveaus actie ondernemen, meestal in coalitie met andere actoren die deel 
uitmaken van organisaties of netwerken en die ook op deze niveaus actie voeren. Over 
het algemeen is de beschikbare informatie over gedragsverandering op het individuele 
niveau eerder beperkt. In de gevallen waar zulke informatie wel beschikbaar is, is het 
vooral bij programma’s die procesmatig werken rond ontwikkelingseducatie of acties 
opzetten die diepere leerprocessen toelaten. Dit betekent echter niet dat acties die 
inzetten op een bereik in de breedte (bv. sensibiliseringscampagnes voor het grote 
publiek) niet meer relevant zouden zijn. De kwantitatieve bevragingen tonen immers aan 
dat zulke acties in combinatie met andere factoren (o.a. sociale omgeving, 
persoonlijkheid, etc.) alsook met acties in de diepte, een positieve invloed kunnen 
uitoefenen op het nemen van engagement. Deze bevindingen wijzen op het belang om 
te zoeken naar een goede balans en samenhang tussen ontwikkelingseducatie 
activiteiten in de diepte en in de breedte op een manier dat ze mekaar kunnen 
versterken. 

Coherentie. De evaluatie toont aan dat de acties voorontwikkelingseducatie vanuit de 
verschillende budgetlijnen over het algemeen coherent zijn met de bestaande 
referentiekaders voor ontwikkelingssamenwerking die werden uitgewerkt door de 
actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Zij lijken tevens in lijn met de 
Belgische en internationale prioriteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en 
duurzame ontwikkeling. Sommige NGOs slagen erin om de coherentie binnen hun 
ontwikkelingseducatieprogramma’s te bevorderen door verschillende strategieën (bv. 
onderzoek, training, begeleiding, pleidooiacties) op een meer geïntegreerde manier in te 
zetten. Zo blijkt dat de coherentie versterkt kan worden indien de resultaten of 
producten vanuit bepaalde strategieën, zoals onderzoek ook effectief worden ingezet 
voor andere strategieën die de NGO uitvoert, zoals bijvoorbeeld tijdens trainingen of 
begeleidingstrajecten, alsook bij pleidooiacties. Het werken in samenwerkingsverband 
bevordert eveneens de coherentie van zowel educatie- als pleidooiacties, voornamelijk 
omwille van een grotere betrokkenheid van actoren van buiten de 
ontwikkelingssamenwerkingssector. De federaties en de platformen van Belgische NGOs,  
alsook de  overlegstructuren die werden opgezet tijdens het uitwerken van de GCA en 
GSK, lijken eveneens bevorderende factoren te zijn die hebben kunnen bijdragen tot 
meer coherentie. Dit betekent niet dat zij de enige of belangrijkste factoren zijn 
geweest. Samenwerkingsverbanden worden immers vaak gezocht buiten de sector van 
ontwikkelingssamenwerking, bv. met actoren vanuit de permanente educatie (éducation 
permanente), private sector, etc. Deze multi-actoren en multi-sectoren aanpak (ook op 
internationaal niveau) die vorm krijgt in functie van het type interventie en beoogde 
doelgroepen, biedt interessante mogelijkheden en dient verder aangemoedigd te 
worden.  In een snel veranderende wereld, die overladen wordt door digitale en 
oncontroleerbare informatiestromen, is het tegelijkertijd belangrijk om de geviseerde 
doelgroepen alsook de specifieke strategieën om met deze doelgroepen te werken, 
regelmatig te evalueren en indien nodig aan te passen. Het is daarom ook opportuun om 
de bevindingen van het GCA en de relevantie van het GSK op regelmatige basis te 
evalueren. Tenslotte heeft de evaluatie ook een bemoedigende evolutie vastgesteld wat 
betreft het actiever betrekken van Zuidelijke actoren in de planning en uitvoering van de 
ontwikkelingseducatieinterventies. 

Aanbevelingen voor de meerjarenprogramma’s van de NGOs 

1) De bemoedigende stappen die NGOs reeds hebben gezet om hun 
veranderingstheorieën op een meer actorgerichte manier uit te werken dienen 
verder aangemoedigd te worden. Dit kan immers bijdragen tot een duidelijkere en 
meer realistische visie over de actoren die men wil/kan ondersteunen of beïnvloeden 
alsook op de veranderingen die men bij deze actoren beoogt. Tevens is het 
belangrijk om deze veranderingstheorieën nog meer te gebruiken als referentiekader 
voor de implementatie alsook voor de monitoring en evaluatie van de programma’s. 
Zulke processen zouden kunnen aangemoedigd worden via collectieve 
leermomenten waarbij NGOs en andere actoren hun ervaringen kunnen delen met 
het expliciteren van hun veranderingstheorieën. 
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2) Een meer gerichte focus op een kleiner aantal strategisch gekozen intermediaire 
doelgroepen verkleint niet de ambitie van de programma’s. In tegendeel. Deze 
evolutie lijkt juist te leiden tot meer ambitieuze programma’s waarbij er gewerkt 
wordt naar meer diepgaande en duurzamere veranderingen bij een breed en divers 
publiek. Dergelijke benadering steunt op de veronderstelling dat intermediaire 
actoren een multiplicatoreffect kunnen uitoefenen op andere actoren. Deze 
assumptie dient dan ook kritisch nagegaan te worden voor (of in dialoog met) elke 
intermediaire actor waarvan men zo’n multiplicatorrol verwacht. Dit kan de NGOs 
helpen om beter rekening te houden met een aantal uitdagingen die deze manier 
van werken kan inhouden: i.e. voldoende capaciteit voorzien om zo’n intensieve 
aanpak over een langere termijn te kunnen handhaven, in staat zijn om op een 
meer leergerichte en adaptieve manier een programma uit te voeren, op te volgen 
en aan te passen indien nodig, er over waken dat een maatgerichte aanpak niet ten 
koste gaat van de eigen autonomie en visie, etc. De NGOs hebben een belangrijke 
verantwoordelijkheid om rekening te houden met deze uitdagingen. Tegelijkertijd is 
het aangewezen om ook een meer overkoepelende ondersteuning te voorzien 
(eventueel vanuit de federaties) met de mogelijkheid om op een collectieve manier 
van mekaar te leren. De inzichten vanuit zulke collectieve leertrajecten kunnen ook 
de dialoog met DGD voeden rond de gunnings- of beoordelingsprocedures van de 
gecofinancierde programma’s zodat die in lijn blijven met de specifieke noden die 
zulke benadering (i.e. ‘nichewerking’) met zich meebrengt. 

3) Binnen de programma’s dient men voldoende budgettaire ruimte te voorzien om een 
meer procesmatige werking met intermediaire doelgroepen mogelijk te maken over 
een langere periode. In die zin is het belangrijk dat organisaties zich zoveel mogelijk 
richten op de thema’s, processen en doelgroepen waar ze een specifieke expertise of 
ervaring rond hebben. Dit kan immers helpen om prioriteiten te stellen en 
strategische keuzes te maken rond specifieke doelstellingen en de manier om naar 
deze doelstellingen toe te werken binnen de beschikbare budgetten. 

4) Aandacht voor relaties. Een langdurige en maatgerichte begeleiding van actoren is 
vaak gebaseerd op interpersoonlijke vertrouwensrelaties en een zeer goed kennis 
van mekaars logica en dynamiek. Deze factoren zijn weliswaar sterk afhankelijk van 
bepaalde personen en daarom ook soms minder duurzaam (bv. wanneer 
medewerkers vertrekken). Dit vergt dan ook de nodige aandacht (namelijk behoud 
van de teams en hun capaciteiten) om een zekere continuïteit te kunnen verzekeren 
binnen de begeleidingstrajecten. 

5) De groeiende nichewerking met aandacht voor intermediaire actoren betekent niet 
dat er geen plaats meer zou zijn voor initiatieven die zich rechtstreeks richten naar 
een breed publiek. Zulke acties kunnen immers ook een rol spelen in het aanzetten 
van burgers tot kritisch denken, tot meer solidariteit, en het opnemen van 
verschillende vormen van engagement. Er zijn echter opportuniteiten om zulke 
acties strategischer in te zetten, bijvoorbeeld door ze sterker te koppelen met acties 
gericht op intermediaire actoren die zelf een multiplicatorrol kunnen opnemen. Ook 
kan er intensiever samengewerkt worden tussen actoren die inzetten op een breed 
bereik (bv. audiovisuele acties) en actoren die langdurigere leerprocessen 
begeleiden. Het is vooral belangrijk om op zoek te gaan naar een goede balans en 
samenhang tussen beide vormen van activiteiten (in de diepte en in de breedte) op 
een manier dat deze mekaar kunnen versterken. 

6) Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden en netwerking tussen 
verschillende actoren dient verder aangemoedigd te worden. Op die manier kunnen 
actoren met complementaire expertise en capaciteit samen op een meer effectieve 
en efficiënte manier en met een verhoogde kans op duurzame resultaten, bijdragen 
tot een breder en diverser bereik. Dit geldt zowel voor de educatie- als de 
pleidooiacties binnen de meerjarenprogramma’s als voor de audiovisuele producties, 
korte acties en evenementen. Een aantal pistes kunnen hierrond gesuggereerd 
worden: a) laten onderzoeken in welke mate bepaalde maatregelen zoals het 
GCA/GSK of andere initiatieven van de NGOs, hebben kunnen bijdragen aan meer 
strategische samenwerkingsverbanden; b) sterkere samenwerking bevorderen 
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tussen de meerjarenprogramma’s en de actoren vanuit de audiovisuele producties, 
korte acties en evenementen ; c) versterken van DGD’s rol bij de coördinatie en het 
overleg tussen de actoren die vanuit verschillende budgetlijnen cofinanciering 
ontvangen (i.e. audiovisuele producties, korte acties, evenementen, 
meerjarenprogramma’s). 

7) Wat betreft moeilijk bereikbare groepen is het belangrijk dat organisaties en 
federaties de reeds geleverde inspanningen hierrond verder zetten en versterken 
(bv. private sector, migranten, ouderen, jongeren uit het technisch onderwijs, etc.). 
NGOs dienen er ook voor te zorgen dat zij hun ontwikkelingseducatieaanbod voor 
deze groepen blijven aanpassen en partnerschappen aangaan met intermediaire 
actoren die beter in staat zijn om deze groepen te identificeren en met hen samen te 
werken. Hieronder vallen ook de actoren die werken rond audiovisuele producties, 
korte acties en evenementen. 

8) De evaluatie toont aan dat de NGOs binnen hun monitoring en evaluatie systemen 
toch nog uitdagingen ondervinden bij het opvolgen van verandering bij de actoren 
die ze ondersteunen of beïnvloeden (zowel bij de directe als indirecte doelgroepen). 
Daarom kan het nuttig zijn om de veranderingstheorie van de programma’s op een 
actorgerichte manier te expliciteren alsook methodes te gebruiken die beter 
aangepast zijn voor het monitoren en evalueren van complexe sociale 
veranderingsprocessen (bv. Outcome Mapping, Most Significant Change, Sense 
Maker, outcome harvesting, etc.). Onderzoek toont aan dat, mits de nodige 
aanpassingen, sommige van deze methodes niet noodzakelijk heel intensief hoeven 
te zijn. In die zin is het aangewezen om uitwisseling en documentatie van 
ervaringen met het gebruik van deze methoden te ondersteunen en het 
experimenteren met deze methodes, bijvoorbeeld via gefaciliteerde leertrajecten, 
aan te moedigen. De inzichten die hieruit voortvloeien kunnen vervolgens meer 
transversale en meer rigoureuze impactevaluaties voeden die kunnen worden 
aangestuurd door de federaties of DGD.  

9) Inspanningen om de Zuidelijke actoren sterker te betrekken bij de planning, 
uitvoering en opvolging van de acties voor ontwikkelingseducatie acties dienen 
verder gezet te worden zowel door de NGOs (bv. via een meer doorgedreven dialoog 
of samenwerking tussen de ‘Noord’ en ‘Zuid’ programma’s) alsook door DGD (bv. 
door operationele en budgettaire links tussen Noord - en Zuidprogramma’s mogelijk 
te maken). 

10) Een aantal bevindingen van deze evaluatie zijn in lijn met de conclusies en 
aanbevelingen van de recente evaluaties van het Kleur Bekennen (KB) programma 
(2014-2018) en de infocyclus (2014-2016): a) NGOs zijn vragende partij voor meer 
erkenning en verduidelijking van de rol van de NGOs tegenover die van Kleur 
Bekennen, b) NGOs kunnen via hun nichewerking een belangrijke bijdrage leveren 
tot de verankering van ontwikkelingseducatie in de scholen, hetgeen ook een 
doelstelling is van Kleur Bekennen,  c) Kleur Bekennen kan ook voordeel halen uit de 
ervaring die bepaalde NGOs hebben opgebouwd in het werken met intermediaire 
doelgroepen zoals pedagogische adviseurs vanuit de onderwijskoepels of –netten, 
universiteiten, lerarenopleiding,…), d) tevens zijn er ook opportuniteiten voor 
samenwerking rond het gebruik van digitale tools in ontwikkelingseducatie.  

11) Sommige transversale dimensies zoals milieu of gender zijn aanwezig in de 
programma's, maar zouden op een meer samenhangende en robuuste manier 
kunnen worden geïntegreerd met betrekking tot de specifieke thema’s die aan bod 
komen.   

 

Aanbevelingen voor de audiovisuele producties, korte acties en evenementen  

1) Gezien het aanzienlijk bereik bij een zeer divers publiek en de rijke variatie in 
manieren van aanpak, lijkt het ons belangrijk om de audiovisuele producties alsook 
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de evenementen en korte acties ook in de toekomst te blijven ondersteunen (mits 
een sterkere onderlinge afstemming en coördinatie). Het lijkt ons echter wel 
belangrijk om nog sterker rekening te houden met de belangrijke rol die deze 
interventies spelen inzake beeldvorming en het tegengaan van schadelijke 
stereotypes. In die zin dienen de risico’s dat programma’s bepaalde stereotypes 
zouden kunnen versterken in de toekomst vermeden te worden. Dit betekent ook 
dat bepaalde programma’s, ongeacht de hoge kijkcijfers, beter geen subsidies 
ontvangen indien er niet duidelijk kan aangetoond worden hoe ze schadelijke 
stereotypering zullen vermijden. Voorts lijkt het ons ook belangrijk om verder 
onderzoek rond beeldvorming te overwegen.  

2) Een bijkomende reden om korte acties te blijven ondersteunen is dat deze soms erg 
innovatieve en creatieve methodes gebruiken, en een soort van proeflab kunnen 
vormen voor het ontwikkelen van nieuwe werkmethodes of eindproducten zoals bv. 
digitale apps. De boordelingscriteria zouden rekening kunnen houden met het dit 
innovatiepotentieel.  

3) Het lijkt ons ook belangrijk dat DGD verduidelijkt of herbekijkt waarom en hoe het 
culturele en artistieke initiatieven wil ondersteunen om zo bij te dragen aan de 
doelstellingen en inspanningen  van ontwikkelingseducatie. Op die manier kan DGD 
eveneens haar doelstellingen duidelijker communiceren naar de initiatiefnemers van 
de acties. Het kan ook bijdragen tot een verdere verfijning van de 
beoordelingscriteria voor de projectvoorstellen.  

4) Het is aangewezen om op een meer strategische manier de inspirerende of 
innovatieve ‘good practices’ vanuit beide budgetlijnen (nl. audiovisuele producties en 
korte acties/evenementen) op te schalen en te verspreiden naar andere actoren die 
werken rond ontwikkelingseducatie. Op die manier kan er meer geleerd worden en 
voordeel gehaald worden uit de kleinschalige acties of ad-hoc initiatieven. Het 
inplannen en het proactief opzoeken van samenwerkingsverbanden met andere 
actoren (bv. scholen, NGOs, jeugdverenigingen, TV zenders, …) is een effectieve 
manier om hiertoe bij te dragen. Het opzoeken of beroep doen op zulke 
samenwerkingsverbanden zou een positief criterium kunnen zijn voor 
subsidietoekenning. 

5) De meerderheid van de producenten of regisseurs van audiovisuele producties en 
evenementen zijn erkende en ervaren communicatie-experten. Via deze 
gecofinancierde producties kunnen zij bijdragen aan kennisverwerving en 
sensibilisering/bewustwording rond ontwikkelingsrelevante problematieken. Maar het 
verstrekken van informatie en sensibilisering is een gespecialiseerde expertise op 
zich, die zich niet automatisch en systematisch laat vertalen naar meer 
procesmatige ontwikkelingseducatieprocessen. Daarom is het belangrijk om deze 
vertaling mogelijk te maken via het bevorderen en het ondersteunen van nauwere 
en regelmatige samenwerkingsverbanden tussen de actoren vanuit de audiovisuele 
producties en evenementen en andere actoren vanuit de 
ontwikkelingseducatiesector (bv. meerjarenprogramma’s van de NGOs).  

6) Het lijkt ons belangrijk om op een meer regelmatige basis deze budgetlijnen te 
evalueren. Op die manier kunnen eventuele aanpassingen van de procedures of de 
regelgeving op basis van de bevindingen van zulke evaluaties en rekening houdend 
met de diversiteit en specificiteit van de betrokken actoren, strategischer worden 
aangestuurd. Deze evaluaties kunnen ook gevoed worden door informatie over de 
effecten van de acties die door de uitvoerders van deze acties zelf gecollecteerd 
wordt. Hiertoe zou er (zoals sommige actoren reeds doen) meer gebruik kunnen 
gemaakt worden van sociale media of andere digitale tools.  

7) In overeenstemming met de onderliggende principes van de SDGs alsook met 
recente trends in ontwikkelingseducatie, lijkt het ons belangrijk om in de toekomst 
nog sterker in te zetten op het promoten van een kritische aanpak en een mondiale 
rechtenbenadering. 
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8) Het is ook aangewezen voor DGD om met de relevante actoren vanuit de 
audiovisuele initiatieven,  korte acties en evenementen in gesprek te gaan rond een 
aantal administratieve regels of procedures die vanuit verschillende cases als 
belemmerend werden ervaren voor de efficiëntie en duurzaamheid van de 
gesubsidieerde interventies.  

 





 

 

 
 

Deel 1 
 

Evaluatie van ontwikkelingseducatie-
acties: Audiovisuele producties, korte 

acties en evenementen (Fase 1) 
 

Resultaten op basis van 11 case studies en een 
bevraging onder de Belgische bevolking 

 

1.  Context  

Jaarlijks gaan er vanuit de Federale Overheid subsidies naar makers en organisatoren 
van TV-programma’s, filmproducties en evenementen of korte acties die als doel hebben 
de burger te sensibiliseren en te informeren over de situatie in ontwikkelingslanden en 
over ontwikkelingssamenwerking. Zowel de subsidieverstrekker als de 
subsidieaanvragers delen hetzelfde nobele doel om bij te dragen aan een meer 
rechtvaardige en inclusieve wereld gebaseerd op democratische waarden. Het verkrijgen 
van financiering wanwege de subsidieverlener is een mogelijkheid voor aanvragers om 
hier meer toe bij te dragen. Organisatoren van de evenementen en makers van TV en 
filmproducties streven er bijgevolg naar om inzicht bij de burgers te creëren in 
klimaatverandering, de gevolgen van globalisering, de complexiteit van conflicten en het 
belang van eerlijke handel, maar ook om vooroordelen en taboes te doorbreken en 
respect voor diversiteit te stimuleren.  

Maar wie kijkt er naar een TV-programma of film en wie gaat er naar een evenement in 
het kader van ontwikkelingseducatie? Hoeveel mensen worden warm gemaakt om te 
kijken naar TV-programma’s, filmen en documentaires over ontwikkelingslanden en 
hoeveel mensen participeren aan een evenement? Bereiken subsidie-aanvragers en -
verstrekkers hun doelstelling? Om een beter zicht te krijgen in deze vragen werd in 
opdracht van de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) een evaluatie uitgevoerd van de 
ontwikkelingseducatie-acties die gefinancierd of gecofinancierd werden over de periode 
2014-2017. 
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Tijdens een eerste fase van deze evaluatie werden de initiatieven geëvalueerd die deel 
uitmaken van de volgende budgetlijnen:  

1) Basisallocatie 14.54.28.12.11.21 – Sensibilisering en informatie van de Belgische 
bevolking over internationale ontwikkeling (overheidsinitiatieven); Deze 
budgetlijn omvat audiovisuele producties zoals TV-programma’s en film 
producties.  

2) Basisallocatie 14.54.28.33.00.29 – Sensibilisering en informatie van de Belgische 
bevolking over internationale ontwikkeling (bijdrage aan initiatieven van derden). 
Deze budgetlijn omvat film festivals, culturele evenementen of andere korte 
educatieve acties2.  

De algemene doelstelling van de evaluatie is tweeledig. In eerste instantie beoogt ze 
inzicht te verwerven in de doeltreffendheid van de ontwikkelingseducatie acties en in 
mogelijke pistes om hun doeltreffendheid te versterken. Voorts is het de bedoeling dat 
de evaluatieresultaten, o.a. via inzichten in ‘good practices’ reflecties en oriëntaties voor 
de toekomstige ontwikkelingseducatie programma’s kunnen voeden, ondersteunen en 
‘evidence based decision making’ mogelijk maken. 

De evaluatie omvat een kwantiatief en kwalitatief onderzoeksluik. In dit rapport worden 
de resultaten van beide onderzoeksluiken op een geïntegreerde manier weergegeven en 
besproken. In een apart deelrapport worden de methodologische aanpak en de 
resultaten van het kwantitatieve onderzoeksluik meer in detail besproken.  

Deel 1 van dit rapport is opgebouwd als volgt. Hoofdstuk 1 beschrijft de methodolgie die 
werd gebruikt voor de evaluatie. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de 
gesubsidieerde interventies beoordeeld volgens de volgende evaluatiecriteria: relevantie 
(hoofdstuk 2), effectiviteit (hoofdstuk 3), efficiëntie (hoofdstuk 4), duurzaamheid 
(hoofdstuk 5) en coherentie (hoofdstuk 6). De conclusies en aanbevelingen vanuit fase 1 
worden samen met deze vanuit fase 2 besproken in de overkoepelende conclusies 
(p133) en aanbevelingen (p153). 

 

 

                                                 
2 L’évaluation porte sur des activités produites dans le cadre de ces allocations de base selon la règlementation 
en vigueur à ce jour. Il faut préciser que les modalités règlementaires qui concernent ces allocations ont connu 
récemment et connaîtront encore prochainement plusieurs adaptations. Ainsi le vademecum pour le 
cofinancement des productions audiovisuelles (Allocation de base 14.54.28.12.11.21) a été revu profondément 
en 2017 de manière à inciter les producteurs à introduire une dimension “Education au développement” plus 
importante dans leurs réalisations. Ce vademecum révisé n’était pas d’application pour les films analysés au 
cours de cette évaluation. Les modalités de l’appel a projet (Allocation de base 14.54.28.33.00.29) font 
actuellement l’objet d’une révision en profondeur qui entreront en application pour l’appel 2019. Les 
conclusions de la présente évaluation doivent aussi servir à alimenter la réflexion qui encadre actuellement 
cette réforme.  



 

 

2.  De onderzoeksmethode 

2.1.  Inleiding  

In dit hoofdstuk beschrijven we de methodologie die werd gebruikt voor de evaluatie van 
de ontwikkelingseducatie-acties die gefinancierd of gefinancierd werden over de periode 
2014-2017. Het betreft interventies die deel uitmaken van basisallocatie 
14.54.28.12.11.21 (audio visuele producties zoals TV-programma’s en film producties) 
en basisallocatie 14.54.28.33.00.29 (film festivals, culturele evenementen of andere 
korte educatieve acties).  

De methodologie voor deze evaluatie omvat een kwalitatief en kwantitatief 
onderzoeksluik. In het kwalitatief luik werden 11 case studies uitgevoerd. In het 
kwantitatief luik werd een bevraging georganiseerd bij een steekproef van de Belgische 
bevolking (2000 respondenten). Hieronder gaan we kort in op de methodologische 
aanpak binnen elke onderzoeksluik.  

2.2.  Het kwantitatief onderzoeksluik 

In het kwantitatieve luik werd een bevraging uitgevoerd onder de Belgische bevolking. In 
deze bevraging hebben we in de eerste plaats gepeild naar het bereik en de impact van 
de gesubsidieerde acties, maar ook naar het bereik en de impact van gelijkaardige acties 
die niet onder de bovenvermelde budgetlijnen vallen. Op deze manier kunnen we een 
vollediger beeld krijgen van het bereik en de impact van filmproducties, TV-programma’s 
en evenementen of korte acties met betrekking tot de situatie in ontwikkelingslanden en 
-samenwerking op de meerderjarige bevolking en hun kinderen.  

De steekproeftrekking 

In overleg met het studiebureau IVOX werd een representatieve steekproef getrokken 
van meerderjarige respondenten op basis van quota’s uit een online onderzoekspanel 
van 150.000 leden. Alle leden zijn inwoners van België. Voor de quota’s werden de 
indicatoren taal (Nederlands/Frans), leeftijd, geslacht en regio gekozen. Verder werd er 
gestreefd naar een evenwichtige verdeling naar opleidingsniveau van de respondenten. 
In totaal vulden 2000 respondenten de vragenlijst in.  

De vragenlijst 

De respondenten konden kiezen tussen een Nederlandstalige of een Franstalige versie 
van de vragenlijst. Vierenveertig procent van de respondenten vulden een Franstalige 
versie in, 56% van de respondenten een Nederlandstalige versie. De vragenlijsten, 
opgenomen als bijlage, werden in de periode van december 2017 – januari 2018 online 
afgenomen. De vragenlijst werd opgebouwd op basis van de volgende 
onderzoeksvragen: 
1) In welke mate hebben volwassenen en hun kinderen een of meerdere films of TV-

programma’s gezien over ontwikkelingslanden of -samenwerking? 
2) In welke mate hebben volwassenen en hun kinderen deelgenomen aan 

(film)evenementen over ontwikkelingslanden of -samenwerking (op school of in de 
jeugdbeweging)? 

3) Wie kijkt naar een film of TV-programma en wie neemt deel aan een 
(film)evenement met betrekking tot ontwikkelingslanden of -samenwerking? 



 

   32

4) Wat voor impact heeft het zien van een film, TV-programma of het deelnemen aan 
een evenement met betrekking tot ontwikkelingslanden of -samenwerking op 
kennis, attitude en gedrag? 

2.3.  Het kwalitatief onderzoeksluik 

In het kwalitatief onderzoeksluik werden 11 case studies uitgevoerd. Binnen elke case 
werd geprobeerd om de veranderingstheorie van de acties te reconstrueren en werden 
de volgende evaluatiecriteria onderzocht: relevantie, effectiviteit & impact, efficiëntie, 
duurzaamheid en coherentie met de doelstellingen van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking.  

Selectie van de cases 

Met het oog op het identificeren van informatierijke cases werd in eerste instantie een 
korte vragenlijst uitgestuurd naar alle organisaties die financiering hadden gekregen en 
waarvan contactgegevens beschikbaar waren. Hierin werd gevraagd of zij informatie 
beschikbaar hadden over het bereik en de effecten van hun interventies. Deze bevraging 
leverde een zeer beperkte respons op (9 organisaties langs Franstalige kant en 6 langs 
Nederlandstalige kant). In een volgende stap werd beschikbare informatie (uit DGD 
fiches, websites) voor alle interventies uit de twee budgetlijnen opgezocht en 
nagekeken. Hieruit bleek dat een aantal films nog in productie waren, dat sommige 
productiehuizen niet meer bestonden, dat titels van aangekondigde producties waren 
veranderd, etc. Ook ontbrak er soms informatie (over de maker, organisator, …). Tevens 
werd ook feedback gevraagd vanuit de stuurgroep over een eerste selectie door het 
evaluatie team. Op basis van deze informatie werden 11 informatierijke cases 
geselecteerd rekening houdend met de volgende indicatoren: voldoende informatie 
beschikbaar, type productie (documentaire, TV serie, film,), thema, na-traject na het 
tonen van film, thematische insteek, …). Tabel 2.1 biedt een overzicht van de 
geselecteerde cases. 
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Tabel 2.1 Overzicht van de geselecteerde cases 

Productie-
huis/ 
organisatie 

Productie Beschrijving inhoud Doelgroep 

Geronimo (TV) Flying doctors Flying Doctors is een per televisie uitgezonden reeks (Reality Show) die 
het traject van jonge artsen of witte vlaamse Belgische 
gezondheidsprofessionelen en van een vliegtuig piloot presenteert, De 
eerste reeks (2014) concentreert zich op 3 jonge artsen en een piloot 
die het traject België-DR Kongo (Virunga) doorlopen om een Cessna-
vliegtuig te geven aan het nationaal park van de Virungas. De tweede 
reeks (2016) stelt hetzelfde voor 

Groot publiek 
(14-78 ans) en 
jongeren (14-
35 ans) 

VRT-Ketnet 
Karrewiet 
reportages (TV)  

Terug naar 
Marokko 
 

Aan de hand van 5 reportages rond 5 millenniumdoelstellingen 
onderzoekt een Belgische kind reporter van Marokkaanse afkomst hoe 
Marokko werk maakt om de doelstellingen tegen 2015 te halen. 

Kinderen 
ouders, school 

Heropbouw in 
de Filipijnen: 

Heropbouw in de Filipijnen: Ketnet rapper Sien gaat tijdens een aantal 
reportages op het eiland Leyte in gesprek met kinderen rond de impact 
en heropbouw na de tyfoon Haiyan. 

Kinderen 
ouders, school 

Kinderrechten 
bij de hoog-
landindianen 

Aan de hand van 5 concrete voorbeelden gaat Ketnet rapper ‘Niels’ (de 
stadtsbader) in gesprek met kinderen in het Peruviaanse Andesgebergte 
over verschillende kinderrechten en hoe deze vorm krijgen.  

Padaboem (TV) Goed Gezien 
(Ketnet);  

In Goed gezien gaan ketnet rappers (Sien & Leonard) op zoek naar 
uitvindingen om problemen in ontwikkelingslanden op te lossen.  

Jongeren 
(6 tot 12 jaar) 

Beestig 
(VTMKzoom) 

Beestig!’ is een avontuurlijk programma waarin een Belgische jongere 
(Kaztaar Arne) naar Afrika trekt om te onderzoeken wat bepaalde dieren 
betekenen voor de lokale bevolking. Tegelijkertijd onderzoekt ‘Bab’ 
hetzelfde in België. Telkens worden Arne en Bab bijgestaan door 
kinderen die alles over de dieren weten.  

Fairtrade 
(VTMKzoom) 

In 20 afleveringen trekken 2 presentatoren naar Afrika en Zuid-Amerika 
op zoek naar de herkomst van voor ons alledaagse producten. Elke 
aflevering begint met een vraag van de kinderen. Ze vragen zich af 
vanwaar de producten komen en sturen de presentatoren op pad.  

RTBF (TV) Belges du 
Bout du 
Monde (2014-
15-17) 

De wekelijkse uitzending in radio en TV heeft ten doel de Belgen van 
buiten het land in hun beroepsgroep of hun activiteit te ontmoeten en om 
door hen de algemene levensstijl van de landen waarin zij gevestigd  zijn 
te naderen.  

Groot publiek 

Code aventure 
(2014) 

De CA-uitzending die door jonge reporters die in internationale 
thematieken betreffende internationaal worden ondergedompeld wordt 
verwezenlijkt, , verspreidt  berichten van ervaring verdeling, van respect,  
van belang om jongeren van verschillende culturen en verschillende 
milieu's te ontmoeten. 

Jongeren van 
8-14 jaar 

Clerheid 
productions et 
RTBF (TV) 

Paroles 
d’enfants d’ici 
et d’ailleurs 
(2016) 

Le livrable de ce projet, les 25 films de courte durée, possède une double 
vocation: être un outil de sensibilisation générale à travers la diffusion 
large dans les médias généraux et être un outil utilisable dans les 
formations scolaires et parascolaires.  

Jongeren 6-12 
jaar 

Yelema (Film) Le Voyage 
d’Aîcha (2014) 

Le voyage d’Aïcha est un “documentaire-fiction” qui narre le parcours 
que doit affronter une jeune burkinabè, Aïcha durant sa grossesse et son 
accouchement. Le film relate les difficultés rencontrées en matière de 
prise en charge de la santé de la reproduction (accès financier aux soins 
de santé, distance entre habitats et hopitaux, qualité des soins, etc.).  

Groot publiek 

Start-Up Story 
(2017) 

Start Up Story vertelt de geschiedenis van een jonge Belgische Start Up 
(Solarly) die op het gebied van de hernieuwbare energiebronnen werkt 
en autonoom elektrificatie systemen van ontwikkeld. De film vertelt hoe 
Solarly zijn definitief project beëindigd en hoe zij de photovoltaïsche 
bouwpakketten in Kameroense dorpen in partnershap met een NGO 
plaatsen en verspreiden.  

Groot publiek 

Insyriated 
(Film). 

Altitude100 Insyriated is een fictiefilm die een dag in het leven van een familie die in 
Damascus gedurende de oorlog wordt gehergroepeerd vertelt. De film 
toont de ingeslotenheid, de bombardementen, de dagelijkse voedsel en 
water problemen, het geweld (aanranding)waarmee de vrouwen 
geconfronteerd worden, de plannen om de oorlog te vluchten, enz   

Groot publiek 

Théatre et 
Réconiliation 
(korte actie) 

Le Ring de 
l’Agro 

Door een burlesque komedie die twee hedendaagse clowns in scène zet, 
proberen deze rampzalige figuren te begrijpen hoe de overconsumptie 
hier een te weinig in de borden daar tot gevolg heeft. De voorstelling 
heeft als doel de mechanismen die de voedselautonomie toelaten op de 
voorgrond te stellen en deze die concurerend zijn. 72% van de 
presentaties (28/39) werden gevolgd door een debat.  

Jongeren 

IDROPS (korte 
actie) 

Cross culture 
clatch 

Jongeren gaan tijdens de Cross Culture Clatch op zoek naar (digitale) 
oplossingen voor lokale uitdagingen omtrent voedselzekerheid en dat 
resulteert in concrete producten, diensten, reorganisatiemodellen of -
methodes, afgestemd op de lokale context. 

Jongeren 

FIFF (Film 
festival) 

FIFF Het Internationaal Festivaal van de Franstalige Film (FIFF) zorgt er elk 
jaar er, in zijn programmering, films te presenteren die afkomstig zijn 
van de landen van het Zuiden of die specifieke problematieken van de 
landen van het Zuiden behandelen (tussen 20 en 25% van de 
programmering). 

Groot publiek 
en jongeren 

MOOOV (film 
festival) 

Jongeren met 
zicht op de 
wereld 

In dit project wordt een voor-en natraject voor jongeren tussen 16 en 25 
jaar gekoppeld aan een filmfestivaldag. Het project werd gelinkt aan het 
thema voedselzekerheid en voedseloverschotten. 

Jongeren van 
16-25 jaar 



 

   34

Aanpak van de case studies 

Elke case studie start met het in kaart brengen van de veranderingstheorie van de actie. 
Hierbij wordt geëxpliciteerd welke veranderingen werden nagestreefd bij welke 
doelgroepen en welke activiteiten werden uitgevoerd en wat de onderliggende 
assumpties zijn. De reconstructie van de TOC gebeurt aan de hand van een stakeholder 
mapping volgens de verschillende invloedssferen van een interventie. In een tweede 
stap wordt nagegaan in welke mate de doelstellingen van de actie gerealiseerd werden, 
met aandacht voor de bedoelde en niet-bedoelde resultaten/veranderingen. In een derde 
stap wordt een contributieanalyse uitgevoerd om na te gaan wat het aandeel is van de 
actie aan de resultaten. In een vierde stap wordt een analyse gemaakt van de evaluatie 
vragen rond relevantie, doeltreffendheid en impact, efficiëntie, duurzaamheid en 
coherentie. Dit gebeurt op basis van de evaluatievragen en de beoordelingscriteria in de 
evaluatie matrix en de beschikbare informatie vanuit de interviews, document analyse en 
contributieanalyse. 

Tijdens de data collectie werd gebruik gemaakt van documentaire analyse en interviews. 
De dossiers voor de aanvraag van financiering, de bestaande programma’s en/of 
actieplannen, narratieve en financiële rapporten, evaluaties en documenten zoals 
persartikels werden opgevraagd. Waar mogelijk werd bij iedere case meerdere 
medewerkers of betrokken actoren geïnterviewd. Naast de interviews met de 
organisatoren en betrokken medewerkers, vonden ook interviews plaats met externe 
actoren waaronder de beleidscel van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, 
verantwoordelijken van DGD die deze vier basisallocaties voor ontwikkelingseducatie 
beheren, NGO federaties, kleur bekennen en annoncer la couleur en experts in 
ontwikkelingseducatie (zie interview overzicht in bijlage C).  

 



 

 

3.  Relevantie 

In dit hoofdstuk bekijken we in welke mate de gesubsidieerde acties die deel uitmaken 
van de casestudies afgestemd zijn op de realiteit en noden van de doelgroepen. We 
proberen ook na te gaan in hoeverre de activiteiten en outputs in lijn zijn met de 
beoogde effecten en doelstellingen.  

Het valt op dat in geen van de onderzochte cases, de veranderingstheorie werd 
geëxpliciteerd. Deze werd voor elke case door het evaluatieteam gereconstrueerd op 
basis van de beschikbare documentatie en de interviews met de medewerkers van de 
productiehuizen. Hieruit blijkt dat er evenwel nagedacht wordt over de veranderingen die 
men beoogt bij de doelgroepen en dat de producties zoveel mogelijk rekening proberen 
te houden met de karakteristieken en noden van de beoogde doelgroepen. De 
onderliggende causale assumpties zijn weliswaar eerder impliciet en vooral gebaseerd op 
ervaring die over de jaren met dit soort programma’s en doelgroepen werd opgebouwd 
eerder dan op bestaande theoretische kaders of empirisch onderzoek.  

In de volgende secties presenteren we de bevindingen rond relevantie voor de volgende 
clusters van interventies: TV-programma’s voor jongeren (2.1); TV-programma’s voor 
het grote publiek (2.2); Filmproducties voor het grote publiek (2.3); Evenementen en 
korte acties (2.4). 

3.1.  TV-programma’s voor jongeren 

Bij TV-programma’s voor jongeren (Ketnet: ‘‘Goed gezien, Karrewiet reportages’’; VTM 
Kzoom: ‘‘Eerlijk Waar, Beestig’’; RTBF: ‘‘Code aventure’’; Clerheid: ‘‘Paroles d’enfants 
d’ici et d’ailleurs’) zijn de doelstellingen vooral gericht op het verbreden van het 
wereldbeeld van de kinderen door ze kennis te laten maken met diverse realiteiten in 
landen in ontwikkeling. Men gaat ervan uit dat dit de jongeren kan stimuleren om meer 
open te staan voor diversiteit (dat kinderen ongeacht de verschillende context 
gelijkaardige wensen en dromen nastreven) en om kritischer te kijken naar de eigen 
situatie (bv. dat bepaalde voorzieningen zoals water uit de kraan, of bepaalde rechten 
niet overal even vanzelfsprekend zijn). Tegelijkertijd probeert men ook op een al dan 
niet expliciete manier activiteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in beeld 
te brengen.  

Box 1: Doelstelling en hypotheses TV-programma’s voor kinderen:  
1) Productiehuis Padaboem richt zich in de Karrewiet afleveringen van Ketnet op 

kinderen van 6 tot 12 jaar. Bij deze verwacht Padaboem dat ze beseffen dat 
vanzelfsprekende zaken die ze kennen van bij ons, niet vanzelfsprekend zijn 
elders.  

“We willen een kritische bijdrage leveren aan het wereldbeeld van 
de kinderen. … De doelgroep zit in een zeer gevoelige leeftijd, er komen 
impressies van overal. Ze hebben nog geen vastgeroeste wereldbeelden. 
In België is er naar mijn oordeel een gebrek aan het laten zien, dat niet 
alles vanzelfsprekend is, en dit op een zeer benaderbare manier. Warm en 
proper water uit de kraan is bijvoorbeeld niet overal een 
vanzelfsprekendheid.” (extract interview medewerker productiehuis) 

2) Bij Karrewiet wil men als doelstelling realiseren dat de doelgroep van kinderen 
van 6 tot 12 jaar zich bewust is van kinderrechten. Wat zijn kinderrechten? En 
wat betekent dat hier en in andere landen, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden? 
Een nog meer achterliggend belang komt uit evidence, dat kinderjournaals er 
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voor zorgen dat kinderen minder angstig zijn (statistisch gezien zou angst minder 
voorkomen) wanneer ze naar kinderjournaals kijken.  

3) Code aventure (RTBF) heeft tot doel om jongeren (8-14 jaar) kennis te laten 
maken met de grote diversiteit die er in deze wereld bestaat. Via film wordt de 
realiteit in landen in het Zuiden getoond alsook de projecten die er uitgevoerd 
worden met steun van de Belgische ontwikkelinssamenwerking. Het project gaat 
ervan uit dat zulke informatieve programma’s over de realiteit in landen in het 
Zuiden, de jonge toeschouwers dichter bij deze realiteit kan brengen zodat ze ook 
de bestaande diversiteit beter leren kennen. Er wordt tevens vanuit gegaan dat 
dit de jongeren kan stimuleren om een meer empatische houding aan te nemen 
tegenover de levensomstandigheden, opportuniteiten en uitdagingen in deze 
landen. Deze aanname gaat er ook van uit dat toegang tot betere informatie meer 
openheid voor diversiteit en de acceptatie ervan kan stiumuleren.  

 
4) ‘Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs’ (Clerheid) gaat ervanuit dat kinderen in staat 

zijn om inhoudelijke en filosofische kwesties aan te kaarten en hierover met 
andeen in gesprek te gaan (vertrouwen). Bovendien gaan de producenten ervan 
uit dat leeftijdgenoten op een veel effectievere en meer diepgaande manier met 
mekaar hierover kunnen uitwisselen. Wanneer kinderen in een situatie gebracht 
worden van samen delen en samen leven, maken ze gemakkelijk abstractie van 
de verschillen in taal, huidskleur, etc… en herkennen veeleer de overeenkomsten. 
Producenten veronderstellen ook dat openheid naar de wereld toe, het denken 
van kinderen over filosofische kwesties of ontwikkelingskwesties kan stimuleren: 
door te kijken naar kinderen in het zuiden die praten over hun vragen, hun 
bezorgdheden, of verwachtingen die ze gemeenschappelijk hebben, worden de 
jonge televisiekijkers in België uitgenodigd om ook over deze zaken na te denken.  

In de aanpak van de TV-programma’s voor jongeren komen enkele basisingrediënten 
terug die succesvol blijken in het aantrekkelijk maken van de afleveringen voor een jong 
publiek: 1) avontuur en humor; 2) identificatie en kinderen aan het woord; 3) positieve 
en genuanceerde boodschap; 4) beschikbaarheid van educatieve tools. Deze 
basisingrediënten worden in box 2 kort geduid en geïllustreerd aan de hand van een 
aantal extracten vanuit de case rapporten. 

1) Avontuur en humor: Het element avontuur wordt doorheen de verschillende TV-
programma’s als een belangrijk ingrediënt gezien dat jongeren sterk aanspreekt. 
Terwijl dit de kijkcijfers ten goede komt houdt dit ook een aanzienlijk risico in voor 
het versterken van een stereotype associatie van landen in ontwikkeling met 
avontuurlijke ervaringen (bv. achterop de brommer op de zandweg, met vliegtuig 
over onherbergzame landschappen, ….) 

- ‘‘ Hoofddeel is “content” maar we vragen aan de projecten die we 
bezoeken of we er dingen kunnen doen: “Kunnen we een bootje 
gebruiken, een bungeejump doen, dingen die couleur locale geven?” Soms 
maken we zelfs flauwe grapjes maar dat is nodig om de educatieve lading 
mee te geven zoals met het papier van olifantendrollen.’’ (case rapport 
Padaboem). 

2) Identificatie en kinderen aan het woord: Belgische kinderen kunnen zich 
gemakkelijk identificeren met de kinderen die tijdens de programma’s aan het 
woord komen. In de ketnet programma’s verloopt dit via een Belgische ketnet 
rapper (een bekend TV personage of BV) hetgeen goed werkt maar het risico 
loopt dat er nog veel aandacht gaat naar de Belgische persoon en haar/zijn 
‘avontuurlijke’ en ‘grappige’ ervaringen. Het aan het woord laten van kinderen 
wordt op een nog krachtiger manier gebruikt in het programma ‘Paroles d’enfants 
d’ici et d’ailleurs’ waar lokale kinderen onder mekaar bepaalde thema’s bespreken 
zonder al te veel focus op Belgische personages. De woorden en ideeën van de 
kinderen van het Zuiden worden rechtstreeks door de Belgische kinderen 
gehoord, wat een bijna directe uitwisseling van ideeën tussen de twee groepen 
kinderen mogelijk maakt. 
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- “Ontwikkelingseducatie op Karrewiet werkt pas goed als Ketnet-wrappers in 
interactie gaan met kinderen in ontwikkelingslanden’’ (case rapport ketnet 
Karrewiet);  

- Bij Padaboem besteedt men altijd veel tijd en aandacht aan de casting van 
het kind lokaal. Dat moet iemand zijn met een leeftijd dat ietsje hoger ligt 
dan de doelgroep. Die casting is cruciaal. Het is geen reality-tv. … Dat kind 
moet ook gelinkt zijn aan de uitdaging en de oplossing. Dit vraagt heel wat 
research, maar het loont in de kwaliteit. En verder werkt men met Vlaamse 
jonge presentatoren (Ketnet-wrappers bijvoorbeeld) die een beetje de grote 
broer of zus zijn voor de kinderen van de doelgroep en ook een beetje van 
het kind lokaal. Die ingrediënten zorgen voor een identificatie van de 
doelgroep met het verhaal.’’case rapport padaboem) 

- Het ‘Code aventure’ programma waar jongeren als journalisten worden 
ondergedompled in internationale ontwikkelingskwesties  slaagt erin om 
uitzendingen te realiseren voor jongeren die ook gemaakt zijn door jongeren. 
Op die manier tracht het programma meer aandacht en interesse van dit jong 
publiek te krijgen voor mondiale kwesties of interculturaliteit. (case rapport 
Code aventure). 

3) Positieve en genuanceerde boodschap: In de meeste gevallen worden de 
personages niet in een slachtoffer rol geplaatst maar wordt de nadruk gelegd op 
manieren om de problemen op te lossen met zowel input van 
ontwikkelingsorganisaties en de lokale bevolking. Bv. de regenvanger in het ketnet 
programma ‘Goed Gezien’, wat lokale kinderen zelf doen bij de heropbouw op de 
Filippijnen; hoe men in Marokko probeert bij te dragen aan de SDGs in de Ketnet 
Karrewiet serie ‘‘terug naar Marokko’’. Bij Padaboem tracht men expliciet weg te 
blijven uit het gevoel van medeleven maar focust men op het sterke 
rechtvaardigheidsgevoel dat leeft bij kinderen van 6 tot 12 jaar. Bij ‘Paroles 
d’enfants d’ici et d’ailleurs’ zijn het de kinderen zelf die dingen vaststellen inzake 
onderwijs, kinderarbeid, familie, enz.. en zij stellen ook alternatieven, oplossingen 
en mogelijkheden voor. 

4) Beschikbaarheid van educatieve tools: Extra leermaterialen zoals dossiers met 
achtergrond informatie bij de karrewiet uitzendingen of de ketnet quiz bij de ‘Goed 
Gezien’ series worden gezien als belangrijke instrumenten die de kijkers tot dieper 
nadenken kunnen aanzetten of die een multiplicator effect kunnen faciliteren indien 
bijvoorbeeld leerkrachten deze materialen zouden gebruiken in hun school. De 
informatie over de effectiviteit van deze web based leermaterialen is echter beperkt 
(zie ook hoofdstuk 3 rond effectiviteit). De filmpjes van ‘Paroles d’enfants d’ici et 
d’ailleurs worden ook gebruikt als educatieve tools tijdens de ‘groene klassen’ van 
Clerheid en in de scholen via een samenwerking tussen Clerheid en 
lerarenopleidingsinstituten (zie onderstaand extract Clerheid case rapport). 

'' Het project benadrukt een interessante complementariteit tussen de actie 
van de permanente educatie (groene klassen, animatie op scholen) en de 
aandacht voor Noord / Zuid-relaties: permanent onderwijs is hier een vector 
om Noord / Zuid-kwesties te behandelen. Dit is een mogelijke manier om de 
problematiek rond interculturaliteit op international niveau en de vragen die 
hierrond leven in België dichter bij mekaar te brengen: "Bovendien zijn er bij 
ons kinderen van buitenlandse origine: wanneer een Marokkaanse jongere die 
in België woont in contact komt met de standpunten van een Marokkaanse 
jongere die in Marokko woont, dan kan dit een verandering teweeg brengen: 
zo kan die jongere begrijpen dat ze dezelfde waarden delen alhoewel ze zich in 
een verschillende situatie bevinden…... het daagt de leerlingen uit ... om te 
ontdekken dat mensen, ongeacht hun manier van leven of de realiteit waarin 
ze leven, toch dezelfde fundamentele (filosofische) bezorgdheden of behoeften 
hebben. (case rapport Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs).  
 



 

   38

3.2.  TV-programma’s voor het grote publiek 

Bij TV-programma’s voor het grote publiek (Flying doctors & Belges du Bout du Monde) 
is het zoals bij de kinderprogramma’s eveneens vooral de bedoeling om via informatieve 
en toegankelijke programma’s informatie te verschaffen op de bestaande realiteiten en 
problematieken in landen in ontwikkeling en activiteiten van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Hiermee hoopt men het publiek te sensibiliseren rond deze 
realiteiten en problematieken alsook het wereldbeeld van de kijkers te verbreden en hen 
meer open te laten staan voor de bestaande diversiteit.  

In beide casussen staan de Belgische personages zeer centraal. Bij flying doctors wordt 
er vooral ingezoemd op de ‘avontuurlijke’ ervaringen van een drietal dokters en 
verpleegkundigen samen met een piloot die met hun vliegtuigje allerlei plaatsen 
bezoeken waar organisaties met financiering van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking actief zijn (South-Coast Flying Ambulance Service of Kenya, 
Centre for Children in Vulnerable Situation en Ouganda, Parc National des Virunga au 
Congo, etc.). Bij Belges du Bout du Monde wordt er ingezoomd op de ervaringen van 
Belgische coöperanten (NGO medewerkers, technische assistenten van Enabel, 
leerkrachten of coöperanten van APEFE, etc.). Een voordeel van deze aanpak is dat het 
een sterke identificatie en herkenbaarheid toelaat bij de kijkers hetgeen de 
toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het programma bevordert.  

‘‘Een aandachtspunt voor productiehuizen die TV-programma’s maken is wel dat 
je dicht bij kijker moet blijven gezien dat de programma’s bedoeld zijn voor een 
breed publiek…. En vandaar de Belgische lokale invalshoek … In feite zijn de 
personages personen die dezelfde vragen stellen die de kijker ook zou stellen. En 
in het programma worden die vragen ook beantwoord … Bv. waarom wordt dat 
kind niet gered …?’’(Flying doctors case report) 

Een nadeel van deze focus op de Belgische personages is dat het veel aandacht schenkt 
aan de geleefde ervaring van deze personages, en dat bepaalde fundamentele vragen 
over de te bezoeken landen niet worden behandeld. Samen met het element ‘avontuur’ 
en de ‘Belgische personages die zelf de handen uit de mouwen steken’ zoals het geval is 
in het Flying Doctors programma kan dit bijdragen tot het bestendigen van 
stereotyperende clichés. Deze kritiek geldt trouwens ook voor een aantal van de 
bovenvermelde TV-programma’s voor kinderen.  

"De serie bevat veel clichés: Afrika = avontuur, gevaar, Afrika = zieke mensen en 
wilde dieren" "jonge blanken die als redders komen helpen ". Het toont een 
beperkt beeld van internationale samenwerking, maar ook van een soort van 
aanpak (geïsoleerd project van NGO of vierde pijler, zonder link of coördinatie 
met openbaar beleid, enz.) waarvan de relevantie of efficiëntie te betwijfelen 
valt''. (Flying doctors case rapport)  

‘‘Les Belges du Bout du Monde hebben al kritiek gekregen op het feit dat steeds 
een Belgische expat een centrale rol opneemt als als expert over een bepaald 
land (zonder altijd te zorgen voor de nodige contextualisering). We hebben hun 
hier al verschillende keren op gewezen en ze besteden er nu meer aandacht aan. 
Zo gaan ze nu werken met twee sprekers (de Belgische expat en een iemand die 
afkomstig is van het land in kwestie maar nu in België woont.)” (extract interview 
DGD) 

3.3.  Filmproducties voor het grote publiek 

Zoals ook het geval was bij de TV-programma’s zijn er bij de filmproducties geen vooraf 
geëxpliciteerde veranderingstheorieën maar werd er wel nagedacht over de doelstelling 
van de film. In de drie producties (Insyriated, Le Voyage d’Aïcha en Start-Up Story) is 
het telkens de bedoeling om de kijker op een meer diepgaande manier te informeren en 
te sensibiliseren over bepaalde ontwikkelingsrelevante thema’s. Het feit dat een 
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complexe problematiek op een meer diepgaande manier en vanuit verschillende 
standpunten kan bekeken worden is dan ook een interessant voordeel van dit medium. 
Elke productie werkt naar haar doelstelling op een eigen unieke manier: 

1) De film insyriated wil bijvoorbeeld op een pakkende manier laten zien hoe een 
familie, verscholen in een appartement, de burgeroorlog in Syrië probeert te 
overleven. De film is gericht naar het grote publiek en wil hen informeren en 
sensibiliseren over oorlogssituatie in Syrië en de oorzaken van waarom mensen 
vluchten en asiel aanvragen. 

“je kan je gemakkelijk identificeren met de verschillende personnages en 
je kan ook goed begrijpen wat mensen er toe aanzet om een 
oorlogssituatie te ontvluchten‘‘. De film werd ook op publieke plaatsen 
vertoond, zoals in het Maximiliaan  Park, op initiatief van de producer. Dit 
gaf vluchtelingen de gelegenheid om de film te zien en om erover te 
vertellen (er kwam goede feedback van hen). De film is ook in scholen 
vertoont en de franstalige sectie van Amnestie International zou ook een 
vertoning hebben georganiseerd (case report Insyriated) 

2) ‘Le voyage d’Aïcha’ wil het probleem van beperkte toegang tot gezondheidszorg in 
context plaatsen door middel van getuigenissen van mensen die er dagelijks mee 
te maken hebben. Dit gebeurt door het pad te volgen van een of meer families 
waarvan de vrouw op bevallen staat en door NGO's aan het woord te laten wiens 
werk laat zien hoe mensen zelf actie ondernemen om moedersterfte tegen te 
gaan.  

''De film gaat over een thema dat aansluit bij de prioriteiten van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking en de millenniumdoelstellingen 
(doelstelling 5: gezondheid van moeders). De film is een documentaire-
fictie reportage met een voice-over. Als documentaire vertelt de film het 
verhaal van een vrouw Aisha (24, zwanger van haar vierde kind en groot 
risico op een problematische bevalling). De film is een documentaire 
inclusief interviews met zorgverleners en managers van NGO's, 
getuigenissen van vrouwen en belicht het werk van een aantal NGO's 
(Terre des Hommes Zwitserland, Amnesty International, enz.).'' De 
relevantie van de film werd goed geïllustreerd door het feit dat de film 
reeds gebruikt werd door verschillende organisaties zoals Amnesty 
International. Tegelijkertijd werd de laatste scène waarin expliciet wordt 
getoond hoe de baby wordt geboren, niet als cultureel geschikt beschouwd 
(Case rapport Yelema). 

3) Start Up Story vertelt het verhaal van een jonge Belgische start-up (Solarly) die 
rond hernieuwbare energie werkt en een autonoom electriciteitopwekkend 
systeem heeft ontwikkeld (batterij aangesloten op een klein zonnepaneel met 
mogelijkheid tot aansluiting van meerdere apparaten alsook aansluiting op het 
GSM-netwerk). De film vertelt hoe de Start Up Solarly zijn laatste project afrondt, 
installeert en de fotovoltaïsche kits distribueert in Kameroenese dorpen in 
samenwerking met een lokale NGO. Het is de intentie van de regisseur om "te 
laten zien dat particuliere bedrijven ook een motor voor inclusieve groei kunnen 
zijn. 

‘‘De film toont de problemen en behoeften met betrekking tot de toegang 
tot elektriciteit en communicatie in dorpen in Kameroen. Het laat ook zien 
dat technologieën op basis van hernieuwbare energiebronnen kunnen 
bijdragen aan oplossingen. Men kan zich afvragen of het niet relevanter 
zou zijn om een dergelijke film te maken over een Afrikaanse start-up 
eerder dan over een Belgische om de bijdrage van de privésector aan 
ontwikkeling te benadrukken. Voor de kijkers zou de film nu kunnen 
suggereren dat alleen westerse bedrijven dergelijke technologieën 
ontwikkelen en exporteert naar Afrika. Bovendien gaat de film slechts in 
heel beperkte mate in op het collectieve beheer en onderhoud van 
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dergelijke technologieën. Daar doen zich vaak problemen rond voor 
wanneer dergelijke nieuwe technologie wordt ingevoerd’’ (case report 
Yelema). 

3.4.  Evenementen en korte acties 

Ook bij de evenementen en korte acties die deel uitmaken van de onderzochte cases 
werd er geen veranderingstheorie vooraf geëxpliciteerd. Op basis van de beschikbare 
documenten en de interviews met de medewerkers van de verantwoordelijke 
organisaties kan wel worden vastgesteld dat er wel degelijk nagedacht wordt over de 
doelstellingen en de aanpak om naar deze doelstellingen toe te werken in functie van de 
specifieke karakteristieken en noden van de doelgroep. Een belangrijk voordeel van de 
acties binnen deze budgetlijn is dat er iets meer procesmatig kan gewerkt worden met 
de doelgroepen. Dit biedt dan opportuniteiten voor het begeleiden van een diepgaander 
leerproces. Hieronder worden de doelstellingen en onderliggende hypothesen van de 
projecten kort geduid alsook een aantal sterktes en uitdagingen.  

1. Jongeren met zicht op de wereld (MOOOV) 

Een onderliggende assumptie bij het MOOOV project ‘Jongeren met zicht op de wereld’, 
is dat het doelpubliek (jongeren tussen 16 en 25 jaar) via de films die getoond worden 
tijdens de filmfestivaldag en het daaraan gekoppelde voor- en natraject kan 
gesensibiliseerd worden op een manier dat ze anders gaan kijken naar, of denken over, 
de thema’s die via de films aan bod komen. Door het filmfestival te koppelen aan een 
voor-en natraject wordt ervoor gezorgd dat het eigenaarschap voor het project meer bij 
de doelgroep komt te liggen (zie box 2). Zo mochten jongeren tijdens het voortraject 
meewerken aan het vormgeven van de filmfestivaldag. Op die manier werd het project 
niet enkel voor jongeren, maar ook door jongeren vormgegeven. Het natraject was erop 
gericht om nieuwe op te richten jongerenwerkingen op verschillende locaties jongeren te 
blijven begeleiden door jongeren een maandelijks filmaanbod te laten bepalen en 
jongeren hierrond samen te brengen. 

Box 2: Overzicht van de activiteiten binnen het MOOOV project ‘Jongeren met 

zicht op de wereld’ 

- Voortraject i.s.m. Globelink: tijdens een reflectiediner wordt tussen jongeren 

nagedacht over hoe het thema naar jongeren kan worden gebracht en hoe de 

filmfestivaldag voor jongeren eruit kan zien. Verder wordt samengezeten met 

jeugdverenigingen (JV) om hen te laten kiezen wat hen aanspreekt tijdens de 

festivaldag en uitwerken van een project dat de JV wil doen rond het thema met de 

JV. Tijdens een workshop begeleid door Globelink wordt hier een filmpje van 

gemaakt dat tijdens de jongeren filmfestivaldag wordt getoond. 

- Een exclusieve openingsavond op het filmfestival voor jongeren  

- Een hele filmfestivaldag (Turnhout) specifiek gericht op jongeren, waarbij niet enkel 

een film specifiek voor jongeren maar ook randactiviteiten centraal staan om te 

informeren, interactie op gang te brengen via spel en beleving. Randactiviteiten 

waren: voorstellen projecten jeugdverenigingen (de filmpjes), randactiviteiten zoals 

een ‘no waste’ receptie, weggeefmarkt, tattoo-actie (van 11.11.11) en animatie 

- Een jongerenjury die een film koos die tijdens het filmfestival getoond werd. De 

winnende film werd aangekocht door MOOOV en zal via de jongerenwerking aan 

jongeren getoond worden 

- Tijdens het festival werden nieuwe groepen gevormd die geïnteresseerd zijn om deel 

uit te maken van de jongerenwerking van MOOOV (in Brugge, Lier, Genk, Turnhout), 

met als doel (o.a.) dat daar maandelijks een filmprogramma wordt samengesteld 

door en voor jongeren. De begeleiding van deze groepen maken deel uit van het 

natraject. 
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Het thema voedselzekerheid en vooral voedseloverschotten (verspilling) werd op zich als 
relevant ervaren door het doelpubliek. Bijna 13.000 jongeren namen deel aan de 
filmfestivaldag. Echter veel jeugdbewegingen konden het thema niet opnemen en zich 
langer engageren dan tijdens de filmfestivaldag, aangezien hun programma voor dat 
jaar reeds eerder bepaald was. Een gelijkaardige uitdating doet zich ook voor bij de 
Idrops case (zie lager). Dit lijkt dus een structureel probleem: als de goedkeuring door 
DGD er komt en de doelgroepen zijn jeugdverenigingen, dan is het in feite vaak te laat 
om deze nog te benaderen om mee te werken dat jaar. De jeugdverenigingen moeten 
het thema immers reeds in hun aanbod hebben zitten om zulke samenwerking nog 
interessant genoeg te maken.  

MOOOV vindt het belangrijk dat DGD hen zou toelaten om in hun project call, hun 
project te presenteren als festival waardoor deze minder beoordeeld worden op het feit 
of de films al dan niet in lijn liggen met de naar voor geschoven thema’s van DGD vb. 
reproductieve en seksuele rechten van vrouwen. Een dergelijke benadering biedt meer 
vrijheid voor artistieke creativiteit. Hierdoor kunnen ook films, die heel kwalitatief zijn 
maar over andere relevante thema’s gaan ook aan bod komen. MOOOV argumenteert 
dat het er vooral op aankomt dat het films moeten zijn die mensen raken en die van 
goede kwalitatief zijn. 

“als men geraakt wordt door een film gaat men misschien anders over bepaalde 
zaken nadenken. Een film moet ons doen nadenken, op andere gedachten 
brengen, ons in beweging zetten, vandaar de naam van MOOOV”. En ook “Door 
wereldcinema te tonen aan de mensen hier in België probeert MOOOV te 
sensibiliseren, bij te dragen aan mensen een opener blik op de wereld te doen 
krijgen” (MOOOV case rapport)  

Er waren echter geen duidelijke gegevens of getuigenissen voorhanden die dit ‘geraakt 
zijn’ konden illustreren. Anderzijds, slaagt MOOOV er wel degelijk ik om een aanzienlijk 
aantal jongeren te engageren binnen dit project.  

2. Cross Culture Clatch project (IDROPS) 

Het Cross Culture Clatch project van het sociaal innovatiebureau IDROPS had tot doel 
om bij jongeren van 16-18 ondernemerschap te stimuleren, en dit op een manier waarbij 
jongeren worden aangemoedigd om op nieuwe manieren te denken over zichzelf, de 
wereld, werk en leven (vertrekkende van het thema ‘voedselverspilling’). Men hoopte dat 
via dit project sommige jongeren de stap zouden zetten van consumer naar ‘prosumer’ 
(=naast consumer ook tegelijkertijd producer van oplossingen te zijn). De aanpak is 
erop gericht om via een workshop (20-tal) jongeren samen met elkaar te laten nadenken 
over (digitale) oplossingen voor voedselverspilling (zie box 3). Jongeren bedenken zelf 
oplossingen en zijn dus eigenaar van het proces en het eindproduct (= concrete 
producten, diensten, reorganisatiemodellen of -methodes, afgestemd op de lokale 
context). Tijdens de activiteiten probeert IDROPS een aantal vaardigheden bij te 
brengen die nodig zijn om in de kennissamenleving te kunnen functioneren zoals 
‘samenwerking’, ‘kennisconstructie’, ‘co-creatie’, ‘probleemoplossend denken en 
creativiteit’, ‘planmatig werken’. Bottom-up werken en co-creatie via participatie staan 
daarbij centraal. Het eindproduct van dit project waren drie voorstellen van prototypes 
die nog niet afgewerkt zijn, maar gekozen uit een jury van experts uit alle ideeën die uit 
de workshops met de jongeren naar voren zijn gekomen. De winnaars worden nog een 
korte periode verder gecoached door experts om hun product verder te ontwikkelen en 
verfijnen. 

Box 3: Overzicht van de activiteiten binnen het IDROPS project cross culture 
clatch  
1) De eerste fase van het project was gericht op sensibilisering en mobilisering van 

jongeren, om deel te nemen aan de co-creatie workshops. Dit werd gedaan i.s.m. 
een communicatiebureau, waarbij een youtube clip werd gemaakt met een hiphop 
collectief ‘rauw en onbesproken’. De clip was bedoeld om via een rapnummer, 
jongeren op te roepen om na te denken over digitale oplossingen rond 
voedseltekorten en overschotten. Deze clip werd 7000 keer bekeken op youtube. Dit 
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bereik werd door IDROPS beschouwd als een groot succes. Andere digitale 
mobilisatiekanalen waren de Nowasteland website waar men zich kon aanmelden om 
in dit project te stappen. Ook werd een mailing gestuurd naar scholen, 
jeugdverenigingen, et al. sociale media ingezet zoals Facebook, twitter en Linkedin. 
Ook werden scholen en jeugdbewegingen actief aangesproken door IDROPS om deel 
te nemen. Dit leidde ertoe dat het vooropgestelde bereik van 500 jongeren vrij 
gemakkelijk werd bereikt voor de tweede fase van het project (workshops).  

2) De tweede fase omvatte een workshop van een uur of twee waarbij IDROPS 
samen met jongeren en hun leerkracht of begeleider aan de slag gaan rond het 
thema voedselverspilling. Uit de 22 workshops kwamen 84 uitgediepte concepten 
voort inzake voedselzekerheid. De winnaars van de workshops (3 personen) werden 
nog verder gecoacht bij het uitontwikkelen van hun concept. 

De doelgroep van het project was oorspronkelijk vooral jeugdgroepen en verenigingen. 
Deze zouden actief aangesproken worden op bepaalde events. Door een vertraging in 
het project is dit maar beperkt kunnen doorgaan. Een ander probleem met 
jeugdverenigingen is dat deze reeds een jaarprogramma hebben voor het jaar waardoor 
het moeilijk was om er een dergelijk project nog tussen te krijgen. Timing was dus meer 
een probleem eerder dan interesse. Actieve deelnemers in de volgende fase (workshops) 
waren dan ook vooral scholen die over het algemeen heel enthousiast waren om deel te 
nemen, o.a. omdat dit paste binnen hun lessenpakket (vb. kon gelinkt worden aan 
maatschappelijke thema’s die ze in de lessen behandelden). 

Over het algemeen kwam er een zeer positieve respons van de benaderde 
jeugdbewegingen, -verenigingen en scholen op de oproep tot deelname van IDROPS. 
Scholen reageerden vaak enthousiast omdat het thema rond voedselverspilling te linken 
was aan andere schoolvakken en dus eenvoudig kon worden ingebed in het 
lessenpakket. In deze zin was het gekozen thema zeker relevant voor de doelgroep. 
Verder vonden leerkrachten de aanpak van IDROPS vernieuwend door de aanpak van 
onderuit, waarbij het eigenaarschap van het proces tijdens de workshops bij de jongeren 
werd gelegd. Sommigen gaven aan dat men te vaak denkt dat jongeren dit niet kunnen, 
wat wel het geval blijkt te zijn. In die zin was het project vaak een eyeopener voor 
leerkrachten en daardoor zeker relevant, omdat het bijdroeg aan de ontwikkeling van 
jongeren tijdens de workshop, maar ook leerkrachten heeft doen inzien dat jongeren 
meer kunnen dan vaak gedacht wordt. 

3. Le Ring de l’Agro (Théâtre et Réconciliation) 

‘Le Ring de l’Agro’ is een theater komedie met twee clowneske personages die proberen 
te begrijpen hoe de overconsumptie hier er toe bijdraagt dat mensen ergens anders in 
de wereld te weinig eten op hun bord hebben. De show wil de verschillende 
mechanismen aantonen die voedselzekerheid bestendigen of belemmeren. Het 
theaterstuk wordt uitgevoerd als een musical met gesproken scènes die onderbroken 
worden door liedjes met een didactisch karakter. Het stuk duurt 30 of 50 minuten (twee 
versies), waarbij ongeveer twintig thema’s die verband houden met voedselzekerheid 
(bv. voedselsoevereiniteit, overconsumptie, industriële productie, de rol van het IMF, de 
WTO, enz.) aan bod komen. Het stuk probeert uit te leggen waarom het vandaag de dag 
in ontwikkelingslanden vooral boeren zijn die honger hebben terwijl zij de producenten 
van voedsel in hun land zijn. Box 4 hieronder beschrijft de hypothese en 
veranderingstheorie (gereconstrueerd tijdens de evaluatie) van het project. 

Box 4: Veranderingstheorie en onderliggende assumptie van het project ‘Ring 
de l’Agro’ 
Een onderliggende assumptie van dit project is dat theater een medium biedt dat toelaat 
om op een humoristische manier een tragische realiteit voor te stellen die de kijker 
emotioneel kan raken. Deze emotionele trigger kan de aandacht wekken bij een publiek 
dat normaal gezien weinig interesse voor dit thema zou hebben. Het is de bedoeling dat 
deze trigger vragen doet oproepen bij het publiek. Het debat dat daarna volgt kan dan 
de reflectie, analyse of vragen verdiepen. Dit gebeurt vaak met input van experten uit 
de sector (medewerkers van NGOs, mensen vanuit de milieubeweging, etc…). Het 
uiteindelijke doel is dus om de jongeren te sensibiliseren over landbouwkwesties en hoe 
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deze op mondiaal niveau verbonden zijn. Hiermee wil het project de jongeren doen 
nadenken over wat ze dagelijks eten en welke impact dit heeft op de situatie in andere 
landen.  

Het feit dat het project een beroep doet op de capaciteit van jeugd- en cultuurcentra om 
groepen jongeren te mobiliseren, met name buiten de schoolomgeving (bv. jongeren in 
moeilijkheden) kan gezien worden als een good practice. Tijdens de voorbereiding van 
het projectvoorstel had Théatre et Réconciliation vastgesteld dat jongeren buiten de 
school heel weinig in aanraking kwamen met de problematiek rond voedselzekerheid en 
de implicaties ervan zowel in het Noorden als in het Zuiden. Tegelijkertijd was er heel 
wat potentieel om via jeugdhuizen de jongeren te bereiken, zeker omdat een aantal van 
hen zich  organiseren in een netwerk van ‘jeugdhuizen voor jongeren in transitie’. Binnen 
deze netwerken wordt er ook meer systematisch ingegaan op kwesties met betrekking 
tot het milieu, ecologische transitie, … Hierdoor kon het thema rond voedselzekerheid 
gemakkelijk binnengebracht worden.  

De veranderingstheorie is gebaseerd op een tweede vaststelling: ‘’in onze huidige 
samenlevingen, zijn de audiovisuele media (film, televisie) de meest gebruikte kanalen). 
Volgens de producers van le Ring d’Agro is ‘volks’ theater echter een directer, meer 
interactief medium, dat soms een publiek kan bereiken dat geen gebruik maakt van 
traditionele kanalen (niet naar de bioscoop gaan, niet lezen, enz.) zeker via organisaties 
die dit publiek weten samen te brengen en bereikbaar te maken (bv. jeugdcentra, 
verenigingen, enz.)’’. 

4. Festival International du Film Francophone - FiFF 

Het ‘Festival International du Film Francophone – FIFF’ heeft als algemeen doel om de 
Franstalige film en haar producers te promoten. Gebruik makend van de internationale 
bekendheid van het festival, hebben de organisatoren ervoor gekozen om culturele 
diversiteit die zich in de wereld voordoet en de principes van menselijke waardigheid te 
promoten. In lijn met deze principes en met financiële steun van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, kan het FIFF festival de waarden van 
ontwikkelingssamenwerking beter benadrukken. Vanuit dit perspectief zorgt FIFF ervoor 
om elk jaar in haar programma een aantal films te presenteren die afkomstig zijn uit 
landen in ontwikkeling of die specifieke kwesties uit deze landen behandelen (tussen 20 
en 25% van het programma). Volgens FIFF biedt het bekijken van zulke films een 
opportuniteit om verschillende politieke, sociale en economische realiteiten te 
ontdekken. Het stelt de kijker in staat om vanuit een kritisch perspectief geconfronteerd 
te worden met realiteiten waar ze minder bekend mee zijn. 

Dankzij de subsidie van DGD voor 2015, 2016 en 2017 heeft FIFF door middel van een 
reeks activiteiten een extra focus kunnen leggen op filmproducties vanuit of over landen 
in ontwikkeling (zie box 5). 
 

Box 5: De sensibiliseringsactiviteiten die tijdens de laatste editie van het FIFF 

werden uitgevoerd  

- Voor het grote publiek: promoten van pasjes die het publiek toegang biedt tot films 

vanuit landen in ontwikkeling met daaraan gekoppeld een debat over de door DGD 

gekozen thema’s met regisseurs en/of acteurs of met actoren vanuit de 

respectievelijke landen.  

- Voor scholen (lager – hoger onderwijs): sensibilisering via de ‘’FIFF Campus’’ die 

activiteiten (debatten, games, animaties) organiseert met klassen van studenten 

van primair tot hoger onderwijs (vooral voor toekomstige leerkrachten) in 

samenwerking met verschillende actoren (bv. NGOs, Annoncer la Couleur-ALC, 

Centre d’animation interculturelle, verenigingen). 

- Voor filmmakers: stimuleren van uitwisselingen tussen filmmakers vanuit 

verschillende landen via productieworkshops (facilitatie van netwerking); 

ondersteuning voor distributie van films vanuit landen in ontwikkeling.  
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- Organisatie (behalve in 2017) van een dag/avond waarop de activiteiten van de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht worden gebracht.  

Het project gaat uit van de assumptie dat het bekijken van films die gemaakt zijn in 

landen in ontwikkeling of die kwesties vanuit deze landen behandelen, in combinatie 

met de activiteiten die rond de films worden georganiseerd, de kijker kan laten inzien 

dat gedragsverandering nodig is om ongelijkheid tegen te gaan.  

Naargelang de prioritaire thema's van DGD tracht het FIFF specifieke doelgroepen uit te 
nodigen voor het festival: bv. werkgevers en vakbonden bij het thema waardig werk of 
bedrijven bij het thema private sector en ontwikkelingssamenwerking, etc.  Het project 
wordt echter niet geëvalueerd en het is moeilijk na te gaan in hoeverre de hypothese die 
aan dit project ten grondslag ligt, werd geverifieerd. Desalniettemin kan het project als 
onderdeel van een groot internationaal filmfestival met grote uitstraling zoals het FIFF, 
een breed en gevarieerd publiek bereiken (algemeen publiek, jongeren, professionals,…). 

Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om ervoor te zorgen dat het project niet al te veel 
een randactiviteit wordt binnen het geheel van activiteiten tijdens het festival. Ook het 
zoeken naar een goed evenwicht tussen het esthetische en het inhoudelijke inzake 
ontwikkelingssamenwerking en landen in ontwikkeling blijft een aandachtspunt.  

 

 

 



 

 

4.  Effectiviteit 

In dit hoofdstuk gaan we na in welke mate de vooropgestelde doelstellingen binnen de 

onderzochte cases werden bereikt. We kijken hierbij naar de doelstellingen betreffende 

het bereiken van de doelgroepen alsook naar het behalen van de beoogde effecten bij 

deze doelgroepen. Naast een analyse van de bevindingen vanuit de casestudies wordt er 

ook verwezen naar de bevindingen vanuit de bevraging bij de Belgische bevolking.  

4.1.  Effectiviteit in het bereiken van de doelgroepen 

4.2.1. 4.1.1.  TV-programma’s voor jongeren en het grote 
publiek 

De kijkcijfers voor de verschillende TV-programma’s voor kinderen (figuur 3.1) alsook 

voor het grote publiek (figuur 3.2) binnen de casestudies tonen aan dat de 

productiehuizen er in slagen om aantrekkelijke en toegankelijke programma’s te maken 

die een groot aantal kijkers kunnen bereiken. In de meeste gevallen worden de 

vooropgestelde doelstellingen inzake bereik behaald en meestal ook overtroffen. Bij 

flying doctors werd er tijdens de 2016 afleveringen een marktaandeel3 bereikt van 

gemiddeld 27,1% bij het grote publiek. Bij de Karrewietafleveringen op ketnet 

schommelt het marktaandeel bij de doelgroep tussen 6 en 12 jaar tussen de 12 en 35%. 

Minstens één aflevering in elk van de drie Karrewietseries kon marktleiderschap claimen. 

Voor de series ‘Eerlijk Waar’ en ‘Beestig’, uitgezonden op VTM KZoom, waren geen 

kijkcijfers beschikbaar. Voor de ‘Eerlijk Waar’ serie werd tijdens de interviews verwezen 

naar een marktaandeel van 7,4% maar dit kon niet geverifieerd worden op basis van 

duidelijke verslagen over de kijkcijfers. Bij het programma ‘Paroles d’enfants d’ici et 

d’ailleurs’ (schatting: 15.000 kijkers4 per aflevering) werd een hoger bereik verwacht en 

men is momenteel nog in onderhandeling met de VRT om de filmpjes ook in Vlaanderen 

vertoond te krijgen. Bij ‘Code Aventure’ (schatting: 12.500 kijkers5 per aflevering) werd 

het bereik te beperkt geacht door de RTBF wat er mogelijk mede toe geleid heeft om 

                                                 
3 Volgens het Centrum voor Informatie over de media (CIM) wordt het marktaandeel gedefinieerd als het 
percentage kijkers van een uitzending of tijdsband, ten opzichte van het totale kijkerspubliek (CIM, 2016, 
pg. 13). 
4 Passage op RTBF – la Trois: volume van kijkers tussen enkele honderdtallen televisiekijkers en meer dan 
15.000 volgens de afleveringen d.w.z gemiddeld 6.500 televisiekijkers per aflevering. Het merendeel van deze 
afleveringen is twee maal op la Trois voorbijgegaan. De uitzendingen van la Trois worden eveneens in 
streeming op Auvio bekeken (niet beschikbare cijfers). Voorts werden zij op het Web op platerforme gecreëerd 
door Clerheid bekeken (3.522 keer in 2016, 3.341 keer in 2017). Deze films werden door de leerlingen 
bekeken tijdens de groene klasse aan Clerheid. Tenslotte zijn de films nu op DVD en herhaaldelijk door de 
leraren opnieuw gebruikt. De rekening van deze verschillende cijfers (6.500*2 + Auvio + 275 zichten over Web 
+ groene Klassen + DVD-visie) maakt het mogelijk om van mening te zijn dat elke aflevering minstens 15.000 
keer werd bekeken. 
5 Totaal niveau van kijkers voor de vier  uitzendingen ‘code aventure’: 49.902 televisiekijkers (d.w.z 49.902/4 
= 12.475 televisiekijkers gemiddeld per uitzending). Aan dat, moet men nog het voorstellen van een van de 
uitzendingen aan een breed publiek in verband met twee uitzendingen van het televisiejournaal (713.565 
televisiekijkers) aanduiden maar het was niet naar het doelpubliek gericht maar wel naar algemener publiek. 
Rekening houdend met deze cijfers, is de evaluatie van mening dat elke uitzending van ‘Code aventure’ 
gemiddeld ongeveer 12.500 keer minstens door het doelpubliek werd bekeken.  
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geen verdere afleveringen van het programma uit te zenden. Op basis van onze 

bevraging stellen we gelijkaardige trends vast; Flying Doctors is een uitschieter onder de 

volwassen kijkers en zelfs de kinderen. Onder de Karrewiet programma’s stellen we vast 

dat de aflevering over de Filipijnen er boven uitsteekt, gevolgd door de andere 

Karrewiet-programma’s, Beestig en Eerlijk Waar. De percentages liggen volgens onze 

bevraging voor de kinderprogramma’s weliswaar iets lager, maar dit zou komen doordat 

er gekeken werd bij de bevraging naar een ruimere leeftijdscategorie (6-17 jaar) dan bij 

het marktaandeel. De Franstalige programma’s daarentegen leken een iets hoger bereik 

te hebben gehad volgens onze bevraging, dan de kijkcijfers doen vermoeden. Mogelijk 

komt dit omdat er hier naar kijkcijfers per aflevering werd gekeken, terwijl in de 

bevraging het voldoende was om slechts 1 keer naar een bepaalde aflevering te hebben 

gekeken om ‘ja, gezien’ te antwoorden. 

Figuur 4.1 Gemiddeld aantal kijkers per aflevering van de gesubsidieerde TV-

programma’s voor jongeren 

Figuur 4.2 Gemiddeld aantal kijkers per aflevering van de gesubsidieerde TV-

programma’s voor een groot publiek 
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Inzichten vanuit de kwantitatieve bevraging 

Het bereik van de TV-programma’s vanuit de casestudies wordt dus ook bevestigd door 

de bevindingen vanuit de bevraging van de Belgische bevolking (2000 respondenten) 

inzake het bereik van gesubsidieerde TV-programma’s die verband houden met 

ontwikkelingssamenwerking. Een derde van de Nederlandstalige respondenten zegt 

minstens een van de door DGD gesubsidieerde TV-programma’s gezien te hebben. Het 

bekendste programma blijkt Flying Doctors te zijn van Eén, gevolgd door Birth Day 

uitgezonden door dezelfde zender in 2013 (tabel 4.1). Aan de Franstalige respondenten 

werd gevraagd of ze het TV-programma Les Belges du Bout du Monde op RTBF gezien 

hebben. Een derde antwoordde positief op de vraag (tabel 4.2). Qua profiel lijken 

personen die kinderen hebben vaker te kijken naar TV-programma’s dan personen 

zonder kinderen. Alle kijkers, ongeacht of het TV programma gesubsidieerd is door de 

Federale Overheid of niet, zijn vaker maatschappelijk actief (vrijwilligerswerk, 

verenigingsleven) dan niet-kijkers. 

 

Wat betreft het bereik bij kinderen geeft de helft van de Nederlandstalige respondenten 

aan dat hun kinderen niet naar de TV-programma’s vermeld in tabel 4.3 hebben 

gekeken. Daarnaast geeft 29% van de respondenten aan dat ze het niet weten. Iets 

meer dan 20% van de respondenten geeft aan dat een of meerdere van hun kinderen 

minstens één gesubsidieerd TV programma hebben gezien de afgelopen vier jaren. Birth 

day blijkt daarbij het populairste programma te zijn (9%), gevolgd door Wedding day 

(8%) en Flying doctors (8%). Onder de TV-programma’s die zich specifiek op kinderen 

richtten, werd het programma Beestig op VTM KZoom (8%) en Karrewiet op de Filipijnen 

(5%) het vaakst gekozen. Met betrekking tot de Franstalige TV-programma’s, gaf 6% tot 

10% van de Franstalige respondenten aan dat een of meerdere van hun kinderen 

respectievelijk Code aventure en/of Les Belges du Bout du Monde hebben gezien (tabel 

4.4). Qua profiel is er weinig onderscheid te maken tussen kijkers en niet-kijkers van 

gesubsidieerde TV-programma’s. Enkel maatschappelijke participatie en het hebben van 

kinderen blijken positief samen te hangen met kijkgedrag. (zie deelrapport kwantitatief 

luik pg. 37). 

Tabel 4.1 Aantal Nederlandstalige respondenten die (een van de) gesubsidieerde TV-

programma’s hebben gezien (bevraging Belgische bevolking) 

 Aantal Procent 

Flying Doctors (in Virunga) (2014, 2017, Eén) 244 21.8 

Wedding day (2015, 2016, Eén) 109 9.7 

Birth day (2013, Eén) 179 16.0 

Dokters in Afrika (seizoen 2, 2014, Vitaya) 79 7.0 

Geen van bovenstaande TV-programma’s 748 66.7 

Tabel 4.2  Aantal Franstalige respondenten die Les Belges du Bout du Monde op RTBF 

hebben gezien (Bevraging Belgische bevolking) 

 Aantal Procent 

Ja 303 34.5 

Nee 494 56.2 

Ik weet het niet 82 9.3 

Totaal 879 100 
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Tabel 4.3 Aantal Nederlandstalige respondenten die meldden dat (een van) hun 

kinderen (een van de) gesubsidieerde TV-programma’s hebben gezien6 

 Aantal Procent 

Technologie in Tanzania (Ketnet, 2017) 5 1.8 

Goed gezien! (over ontwikkelingsthema’s, Ketnet, 2017) 10 3.7 

Karrewiet op de Filipijnen (Ketnet, 2015) 14 5.2 

Karrewiet in Marokko (Ketnet, 2015) 10 3.7 

Kinderrechten bij de Hooglandindianen in Peru (Ketnet, 2014) 1 0.4 

Eerlijk waar (over fair trade, VTM KZoom, 2014) 3 1.1 

Beestig (over dieren in Afrika, VTM KZoom) 21 7.7 

Flying Doctors (in Virunga) (2014, 2017, Eén) 26 8 

Wedding day (2015, 2016, Eén) 26 8 

Birth day (2013, 2014, Eén) 29 8.9 

Dokters in Afrika (seizoen 2, 2014, Vitaya) 8 2.4 

Geen van deze TV-programma’s 181 49.5 

Ik weet het niet 106 29.0 

 

Tabel 4.4 Aantal Franstalige respondenten die meldden dat (een van) hun kinderen 

(een van de) gesubsidieerde TV-programma’s hebben gezien7 

 Aantal Procent 

Code aventure (RTBF) 19 6.0% 

Les Belges du Bout du Monde (RTBF) 33 9.8% 

Ik weet het niet 88 21.1% 

 

Naast verspreiding via TV kanalen, wordt er binnen een aantal cases ook gebruik 
gemaakt van alternatieve kanalen om het doelpubliek te bereiken. Het gaat dan 
voornamelijk over online tools (website, sociale media) en via samenwerking met andere 
organisaties. Terwijl dit zeker kan gezien worden als een good practice lijkt het 
potentieel ervan toch nog onvoldoende benut of opgevolgd. 

Online tools 
In verschillende cases biedt de website van het tv-kanaal die het programma uitzendt 
een handige online omgeving om het bereik te verhogen. In het geval van ‘Flying 
doctors’ liet de uitgestelde kijkfunctie op de VRT website aan 77.000 extra kijkers toe 
om het programma uitgesteld te bekijken. Voorts boden de educatieve tools gelinkt aan 
de Karrewiet reportages en de Goed Gezien serie op de Ketnet website, bezoekers de 
mogelijkheid om informatie op kindermaat over de behandelde thema’s op te zoeken of 
deel te nemen aan een online quiz. In geval van de Karrewiet reportages, waren er van 
het totaal aantal personen die in de periode van de uitzendingen de Ketnet website 
bezochten 0,5 tot 0,3% die effectief informatie opzochten over de betreffende 
uitzendingen. Dit komt neer op een 349 bezoekers voor de ‘Hoogland Indianen’ reeks en 
2595 bezoekers voor de ‘Terugkeer naar Marokko’ reeks. Op het online 
olifantendrollenwedstrijd van het programma ‘Goed gezien’ namen 928 personen deel. 
Ook werden de filmpjes van ‘Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs’ 3000 keer online 
bekeken. Voorts laten de multimedia-platformen van de zenders aan de doelgroep toe 
om in interactie te gaan via likes voor de uitzending of een quiz. De uitzending van 
“Belges du bout du monde” kan eveneens gedurende 8 dagen na verschijning nog beken 

                                                 
6 De eerste zeven programma’s werden voorgelegd aan respondenten met een of meerdere kinderen tussen de 
6 en 17 jaar oud. De overige producties werden voorgelegd aan respondenten met een of meerdere kinderen 
tussen de 9 en 21 jaar. 
7 Code aventure werd voorgelegd aan respondenten met een of meerdere kinderen tussen de 6 en 17 jaar oud. 
Les Belges du Bout du Monde werd voorgelegd aan respondenten met een of meerdere kinderen tussen de 9 
en 21 jaar. 
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worden via de (Auvio) TV website van de RTBF en via catchup TV aangeboden door de 
VOO en Proximus TV. Daarenboven blijft de uitzending beschikbaar via de website van 
‘Belges du Bout du Monde’.  

Toch lijkt het gebruik van online media nog onderbenut. Zo waren er bij een aantal 
cases geen specifieke gegevens over het online bereik van de programma’s. Ook wordt 
het online bereik in de meeste cases niet systematisch opgevolgd. Zo is de quiz na elke 
aflevering van Goed Gezien op de Ketnet-app wel een good practice, maar de resultaten 
ervan worden niet bijgehouden voor analyse achteraf. Er is ook weinig geweten over de 
gebruikers van de online leermaterialen en men kan dus moeilijk inschatten in welke 
mate er een multiplicatoreffect is via bijvoorbeeld leerkrachten die deze gebruiken in hun 
klas. Ook het bereik via sociale media zoals facebook lijkt niet systematisch opgevolgd of 
geanalyseerd te worden. 
 
Verspreiding via andere kanalen 
Het brede bereik van “Belges du bout du monde”, gecoproduceerd door de RTBF, is deels 
toe te schrijven aan de diverse samenwerkingsverbanden en middelen die beschikbaar 
zijn bij de openbare televisie. Afgezien van de uitzendingen op het Belgische netwerk, 
wordt het programma uitgezonden op het kanaal Frankrijk-België-Zwitserland van TV5 
Monde en via catchup op de TV5 Monde-website Daarnaast wordt het ook  verspreid via 
de overige kanalen van TV5 Monde (Europa, Latijns Amerika, Verenigde Staten, Afrika, 
Azië, Pacific, Canada). Dit laat dus een brede wereldwijde verspreiding toe. De evaluatie 
heeft wel geen numerieke gegevens over dit bereik kunnen verkrijgen.  
Daarenboven wordt ook een gelijknamig radioprogramma gemaakt dat elke 
zondagochtend wordt uitgezonden van 9 tot 10 uur. De thema’s die besproken worden 
tijdens het TV programma komen ook op de radio aan bod. Deze radioprogramma’s 
blijven beschikbaar via de radiowebsite van de RTBF. Tenslotte wordt in samenwerking 
met uitgeverij Racine op regelmatige basis het boek ‘Belges du bout du monde’ 
uitgebracht. Hierin komen de thema’s vanuit de verschillende uitzendingen deels aan 
bod alsook (in sommige edities) de samenwerking met DGD. Vijf edities werden reeds 
gepubliceerd. Deze boekpublicatie vormt een bijkomend verspreidingskanaal voor de 
inhoud van het ‘Belges du bout du monde’ programma. Over het effectieve bereik ervan 
had de evaluatie echter geen cijfergegevens.  

Samenwerking met andere actoren 
Voorts is er ook weinig informatie over de mate waarin de producties gebruikt worden 
door andere organisaties. Nochtans lijkt hier potentieel voor te zijn. Zo werden de 
programma’s van Padaboem aangeboden op het archief voor onderwijs Vlaanderen 
(VIAA) zodat deze gemakkelijker in de scholenwerking konden terecht komen. Hierop 
kwamen reeds 350 reacties van leerkrachten. Tevens bleek er voor het programma 
‘Beestig’ een goede samenwerking te zijn met Dierenartsen Zonder Grenzen die op hun 
eigen website en sociale media actief waren in het communiceren rond het programma. 
Er zijn hierover echter geen ondersteunende cijfers beschikbaar. Ook over de 
samenwerking met Oxfam Wereldwinkels bij het programma ‘Eerlijk Waar’, zijn er geen 
gegevens beschikbaar hoe deze samenwerking bijgedragen heeft aan het bereik van 
deze productie. Bij ‘Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs’ verbindt Clerheid productions 
haar doelstelling om het programma zo breed mogelijk te verspreiden via TV met het 
doel om de filmpjes te gebruiken als tools voor het stimuleren van een dieper leerproces. 
Hiertoe worden de filmpjes gebruikt met jongeren in ‘les classes vertes’ van Clerheid 
alsook in het formele onderwijs via samenwerking met scholen en hogescholen. Het 
onderstaande case extract illustreert het multiplicator effect dat kon bereikt worden door 
samenwerking met de hogescholen.  

‘‘Sinds het afgelopen jaar gebruiken alle toekomstige leraren van de Haute Ecole 
Namur-Liège-Luxembourg het programma ‘Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs’ als 
onderdeel van hun opleiding. Dit is ook het geval in de klassen van het lager 
onderwijs in de internationale school van Aquarius Bierges. Voordien was het 
gebruik van dit programma moeilijk omdat het alleen beschikbaar was op de 
website (www.parolesdenfants.be). Echter sinds december 2017 zijn de 25 
uitzendingen beschikbaar op DVD en daardoor ook makkelijker te gebruiken door 
de leerkrachten in de klas.”  (case rapport Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs). 
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4.2.2. 4.1.2.  Filmproducties voor het grote publiek 

Het bereik bij de film cases is zoals te verwachten kleiner dan bij de TV-programma’s 
maar toch niet onaanzienlijk8 (zie tabel 4.5). Er moet hierbij rekening gehouden worden 
met het feit dat de meeste van deze films, na vertoning in de bioscopen, ook vaak op 
televisie worden uitgezonden. Hierover hebben we echter geen cijfers kunnen 
verzamelen. 

Zo werd de film Insyriated in de korte periode sinds haar première in oktober 2017 reeds 
voorgesteld tijdens een heel aantal gerenommeerde filmfestivals waar de film gezien 
werd door een groot aantal Europese filmdistributeurs. Dit kan verdere verspreiding in 
de toekomst bevorderen. De film heeft tevens 27 prijzen behaald in verschillende landen 
(Prix du Public aux Berlinales 2017, zes Magrittes du Cinéma belge, Prix du Public 
Canvas au Film Festival in Gent, 3 Valois au Festival du film francophone d’Angoulême, 
Prix du Scénario au Beijing Film Festival, etc.). Het productiehuis Altitude100 heeft zijn 
toestemming gegeven aan de EU-delegatie bij de Verenigde Naties om de film te 
vertonen in het kader van de onderhandelingen over Syrië.  

Tabel 4.5 Bereik van de filmproducties 

Filmproductie Beschikbare gegevens over het bereik 

Insyriated 

(2017)  

Sinds première in oktober 2017 tot december 2017:  
• Deelgenomen aan 36 festivals waar het reeds 4 prijzen haalde (België en 

Internationaal),  
• 12 filmzalen (10.000 kijkers),  
• 10 vertoningen voor scholen (+1200 kijkers).  
• Vertoning i.s.m. Amnesty en vluchtelingenorganisaties (bv. in 

Maximiliaanpark voor Syrische vluchtelingen).  
• Ook akkoord van productiehuis om film te tonen bij de verenigde naties in 

het kader van overleg rond Syrië. 
Le Voyage 

d’Aîcha (2014) 

• 4 vertoningen voor groot publiek: min. 305 kijkers  
• 6 vertoningen i.s.m. Amnesty International en andere organisaties. (incl. 

1 vertoning Parijs & 1 in Burkina Faso): min. 245 kijkers 
• Nationale TV (4 uitzendingen) + Regionale TV (3 uitzendingen): samen 

minstens 47.078 kijkers  
• Teaser documentaire: 626 vues 
• Page facebook Mr. Mondialisation: 42.000 vues 

Start-Up Story9 

(2017) 

• Avant première: 240 kijkers 
• Vertoningen op 26/03/2018 om 23u10 op RTBF (La Une) et op 27/03/2018 

om 10u30 (+ Streaming op Auvio tot 3/04/2018 (non prime time) 

Ook bij Le Voyage d’Acha is het bereik vrij aanzienlijk met filmzaalvertoningen in België, 
Frankrijk en Burkina Faso, alsook vertoningen in scholen, op nationale en regionale TV 
zenders en voor afdelingen van Amnesty International. De samenwerking met de andere 
actoren zoals de Televisiezenders, scholen en Amnesty International (zie Box 6) lijkt een 
good practice om brede verspreiding en promotie via sociale media (bv. via de 
Facebookpagina ‘Mr. Mondialisation’).  

 

Box 6: Aïcha's Journey - vruchtbare samenwerking met Amnesty International 

(AI) Amnesty cofinancierde deze film omdat het haar rapport over de schendingen van 

seksuele en reproductieve rechten in Burkina Faso goed samenvatte. Tot deze 

medefinanciering en vervolgens de verspreiding ervan gebeurde naar aanleiding van een 

ontmoeting tussen de directeur van Amnesty International Burkina Faso (AIBF) en de 

regisseur-producer. AI was echter niet betrokken bij de productie van de film.  De film 

werd achteraf gebruikt in de campagne ‘femmes’ van AIBF maar maakte er 

oorspronkelijk geen deel van uit.  De film werd aangeboden aan de lokale actiegroepen 

                                                 
8 Dit is vooral het geval voor de films ‘Insyriated’ en ‘Le Voyage d’Aîcha’. Voor de film ‘Start-Up Story’ is het 
nog te kortdag sinds haar première om uitspraken te kunnen doen over bereik. 
9 Ten tijde van de evaluatie was deze film net in première en moest zijn carrière in de bioscopen nog beginnen. 
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van AIBF maar volgens het secretariaat van AIBF werden geen vertoningen 

georganiseerd. Amnesty International België heeft zelf een aantal vertongingen 

georganiseerd voor de eigen militanten  en voor de militanten van andere organisaties 

(Université d’Eté et Midis des Droits Humains). Het AIBF heeft de film ook doorgestuurd 

naar het secretariaat van Amnesty International Zowel bij de Belgische afdelingen van AI 

als bij het internationale secretariaat werd de film zeer goed ontvangen.  

 

Inzichten vanuit de kwantitatieve bevraging 

Uit de resultaten van de kwantitatieve bevraging blijkt dat het bereik bij de Belgische 

bevolking in het algemeen eerder laag is (zie tabel 4.6). Tijdens deze bevraging kregen 

de respondenten de titel van 17 films voorgelegd met een illustratie of affiche verwant 

aan de film en werd hen gevraagd of ze de film gezien hadden. De meeste producties 

zijn in het Frans, maar werden ook aan een Nederlandstalig publiek getoond (met 

ondertiteling). Twaalf procent van de Franstalige respondenten hebben met minstens 

één film kennisgemaakt tegenover 4% van de Nederlandstalige respondenten. L’homme 

qui répare les femmes blijkt de gekendste film te zijn onder de Franstalige respondenten 

(6%). Bij de Nederlandstalige respondenten lijkt Insyriated de meest gekende film 

(0,8%). Het verschil in bereik tussen de Nederlandstalige en Franstalige respondenten 

kan waarschijnlijk verklaard worden omdat het Franstalige aanbod aan filmproducties 

groter is. Naast regio, blijken leeftijd en maatschappelijke participatie samen te hangen 

met kijkgedrag. Het zijn vooral jonge mensen (maar niet studenten) en 

maatschappelijke actieve volwassenen die een film in het kader van 

ontwikkelingseducatie hebben gezien. 

Tabel 4.6 Aantal respondenten die (een van de) gesubsidieerde films hebben gezien10 

 Nederlands Frans Totaal 
Insyriated (FR-sous titre NL) 9 8 17 
 0.8% 0.9% 0.9% 
Qui es-tu Octobre?(FR, pas de traductions en 
NL) 

1 4 5 

 0.1% 0.5% 0.3% 
Start up story (FR, pas de traductions en NL) 7 8 15 
 0.6% 0.9% 0.8% 
Félicité (FR-sous titre NL) 3 7 10 
 0.3% 0.8% 0.5% 

Caravane Touareg (FR, pas de traduction en 
NL) 

4 5 9 

 0.4% 0.6% 0.5% 
Samuel in the clouds (NL?) 4 9 13 

 0.4% 1.0% 0.7% 
The land of the enlightene (NL?) 6 9 15 
 0.5% 1.0% 0.8% 

L’homme qui répare les femmes (FR-NL 
ondertiteling) 

7 53 60 

 0.6% 6.0% 3.0% 
Rumeurs du lac (FR, geen NL vertaling) 1 12 13 
 0.1% 1.4% 0.7% 
La Tierra Roja  4 12 16 
 0.4% 1.4% 0.8% 
Journalistes à tout prix FR 3 7 10 
 0.3% 0.8% 0.5% 
Rwanda, mais avant? FR 2 7 9 

                                                 
10 Alhoewel de meeste films Franstalig zijn, werden deze ook voorgelegd aan de Nederlandstalige respondenten 
met de vraag of ze deze gezien hadden. De reden hiervoor is dat de Franstalige films soms wel in Vlaanderen 
werden getoond en/of Nederlandstalige ondertiteling hadden. Om niet arbitrair te zijn en vergissingen te 
vermijden, werden voor alle veiligheid alle films voorgelegd aan de hele steekproef. 
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 0.2% 0.8% 0.5% 
Le voyage d’AïchaFR 5 8 13 
 0.4% 0.9% 0.7% 

Starter Rwanda *FR 3 10 13 
 0.3% 1.1% 0.7% 
Caricaturistes, fantassins de la démocratie 
(FR- NL ondertiteling) 

3 6 9 

 0.3% 0.7% 0.5% 
Geen van deze films  1075 775 1850 
 95.9% 88.2% 92.5% 

4.2.3. 4.1.3.  Korte acties en evenementen 

Zoals bij de TV-programma’s en de films worden ook bij de cases van korte acties en 
evenementen de vooropgestelde doelstellingen rond het bereik van de doelgroepen 
ruimschoots behaald (zie tabel 4.7). 

Tabel 4.7 Bereik van de evenementen of korte acties 

Actie/Evenement Observaties rond bereik 

FIFF (Internationaal 

Franstalig 

filmfestival) 

• FIFF treft een breed publiek door dat het het grootste Franstalig 

festival ter wereld is (32.000 toeschouwers in 2017: 

men kan dus van mening zijn dat ongeveer 7 tot 8.000 toeschouwers 

door de 25% van het programma dat een productie van of op het 

Zuiden presenteertwerden getroffen. Daarbij treffen de activiteiten 

van FIFF Campus verwezenlijkt met verenigingen en 

scholen tijdens dit festival ongeveer 8.000 kinderen of jongeren) 

• Zeer goede kwaliteit van de programmering die  internationaal  herkend 

wordt.  

• Afwisselende benaderingen om beter het extern publiek en sector 

verenigingen te treffen; goede beoordeling door de partners van hun 

samenwerking met de FIFF (win-win). 

• Professionnalisme van de FIFF pedagogische dienst. 

Le Ring d’Agro 

(Verzoening toneel) 

• Kwantitatief resultaat dat vrij goed overeenstemt met wat in het 

begin geprogrammeerd werd: gemiddeld 70 toeschouwers per 

voorstelling; organisatie van 39 voorstellingen op de 45 voorzien, dit 

ondanks het feit dat de oprichting en verspreiding van de voorsteling 

op een duur van 6 maanden gebeurde.  

• Immers wordt de één jaar geldigheidsduur van de begroting op om 

het stuk te creëren en om de voorstellingen ervan tijdens hetzelfde 

jaar te waarborgen opgelegd. Echter nemen de toneelzalen hun 

programma aan een en zelfs twee jaar tevoren. Slechts 2-3 maanden 

voor de verspreiding en het voorstellen van een voorsteling te 

kunnen onderhandelen vermindert zeer sterk de mogelijkheden om 

programmatie ruimte te vinden.  

Jongeren met zicht 

op de wereld 

(MOOOV) 

• Vooropgesteld participatiebereik 5.000 jongeren (2015 & 2016) 

Effectief bereik 4.461 (2015) & 7.810 (2016). 

• Vooropgesteld communicatiebereik jongerenverenigingen 500 (2015) 

en 750 (2016) vs. effectief bereik 500 (2015) en 599 (2016). 

• Vooropgesteld communicatiebereik via pers naar brede publiek 

(telkens 250.000 in 2015 & 2016): ruimschoots behaald: Facebook 

(287.097); festivaltrailer (47.000 via 663 voorstellingen) 

festivalcataloog (17.000), nieuwsbrief breed publiek (12.808), 

nieuwsbrief jongeren (1.823), bijlage in de Standaard (110.000). 

(IDROPS) • Vooropgestelde bereik van 500 jongeren via workshop werd vrij 

gemakkelijk bereikt.  

• gebruik van rapnummer als aantrekkelijke youtube teaser – 7000 

keer bekeken;  
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• Brede communicatie via Nowasteland website, facebook, twitter en 

LinkedIn, mailing naar scholen en jeugdbewegingen. 

• 3 personen werden nog verder gecoacht bij het uitontwikkelen van 

hun concept. 

Hieronder worden een aantal interessante good practices geduid die hebben kunnen 
bijdragen aan de goede resultaten inzake bereik. Een aantal uitdagingen die zich hierbij 
kunnen stellen worden ook geschetst.  

• Het FIFF gebruikt een gevarieerde aanpak die aangepast is aan specifieke 
doelgroepen (zie box 5 p.41). Dankzij de subsidie van DGD in de periode 2015, 
2016 en 2017 heeft het FIFF doorheen deze activiteiten meer aandacht kunnen 
besteden aan filmproducties uit en over landen in ontwikkeling. Tegelijk houdt 
deze aanpak ook een aantal uitdagingen in. Zo is er het risico dat de 
ontwikkelingsproblematiek weinig duidelijk naar voor komt in het grotere geheel 
van het filmfestival. Tevens blijft het een uitdaging om rond de ontwikkeling 
gerelateerde thema’s een jaarlijkse continuïteit en coherentie met het bredere 
programma van het festival te verzekeren.  

• Het project ‘le Ring d’Agro’ doet een beroep op de ‘know how’ van jeugdhuizen 
en culturele centra om voornamelijk jongeren buiten de schoolmuren (en met 
name jongeren in moeilijkheden) te mobiliseren.  Het is echter belangrijk om de 
aanpak en het taalgebruik tijdens de voorstellingen telkens aan te passen en af te 
stemmen op de leeftijd van het publiek. Zo bleek het ‘clowneske’ taalgebruik 
minder geschikt voor jongeren in de leeftijdscategorie van 12-15 jaar. Ook naar 
een volwassen publiek toe diende de voorstelling aangepast te worden.  

• Tijdens het project ‘Jongeren met zicht op de Wereld’ kon MOOOV haar 
jongerenwerking multipliceren naar andere festivallocaties, om ook daar jongeren 
te sensibiliseren en te mobiliseren. Tijdens het project traden de jongeren 
vrijwilligers van MOOOV op als ambassadeurs voor het project. Dit zorgt er ook 
voor dat het project ingebed kan worden in de eigen werking van MOOOV op 
langere termijn. Door jongeren te sensibiliseren via andere jongeren gebeurde dit 
op een laagdrempelige manier die jongeren aansprak en herkenbaar was, wat 
een troef was om jongeren te sensibiliseren en te mobiliseren. Ook het 
samenwerkingsverband tussen MOOOV en Globelink kan gezien worden als een 
good practice die bijgedragen heeft tot het goede bereik van het project. Echter 
zulke samenwerking is eerder kortstondig en niet op de lange termijn gericht 
maar enkel van toepassing binnen het kader van de projectsubsidiëring. 
Anderzijds kan MOOOV ook steeds een beroep doen op haar partnerschappen 
met andere organisaties. Zo is 11.11.11 een structurele partner, waarvan het 
financiële steun krijgt en die actief communiceert over het festival.  
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Inzichten vanuit de kwantitatieve bevraging 
Uit de bevraging bij de Belgische bevolking in het algemeen, blijkt dat de door DGD 
gesubsidieerde evenementen en korte acties, net zoals de filmproducties, gevoelig 
minder bereik kennen dan TV-programma’s. Minder dan 1% van de Nederlandstalige 
respondenten antwoordde te hebben deelgenomen een filmfestival of ander 
evenementen (tabel 4.8). Het percentage van deelnemers ligt bij de Franstalige 
respondenten hoger (tabel 4.9). Elf procent zegt deelgenomen te hebben aan een van de 
filmfestivals. Mogelijk ligt de participatiegraad van de Franstalige respondenten hoger 
omdat het om grotere evenementen gaat die doorgaans jaarlijks georganiseerd worden. 
Net zoals bij de films, stelden we voor evenementen vast dat niet alleen regio, maar ook 
leeftijd en maatschappelijke participatie samenhangen met kijkgedrag. Het zijn vooral 
jonge mensen (maar niet studenten) en maatschappelijke actieve volwassenen die 
participeerden aan een evenement in het kader van ontwikkelingseducatie. 
 
Ook wat betreft de participatie van kinderen, geeft slechts een kleine 2% van de 
Nederlandstalige respondenten aan dat een of meerdere kinderen tussen de leeftijd van 
6 en 21 jaar hebben deelgenomen aan een van de evenementen vermeld in tabel 4.10. 
Ook bij de Franstalige respondenten gaven slechts drie personen aan dat een of 
meerdere kinderen Le ring de l’agro hebben bijgewoond. Bijna 1 op 5 respondenten weet 
niet of hun kinderen aan de evenementen hebben deelgenomen (tablet 4.11). 

Tabel 4.8  Aantal Nederlandstalige respondenten die deelgenomen hebben aan (een 

van de) gesubsidieerde evenementen 

 Aantal Procent 

Latijns-Amerikaans filmfestival in Antwerpen (2013) 2 0.2 

Ondernemende vijftigplussers in beweging voor het Zuiden, vzw NEOS 
(2014) 

1 0.1 

Vijverfestival ondersteunt Fair Trade in Dilbeekse bedrijven (2014) 3 0.3 

Geen van bovenstaande festivals/evenementen 1116 99.6 

Tabel 4.9  Aantal Franstalige respondenten die deelgenomen hebben aan (een van de) 

gesubsidieerde evenementen 

 Aantal Procent 

Nuit africaine (Ottignies Louvain-La-Neuve) 11 1.3 

Internationaal Franstalige Film festival (FIFF) te Namen 31 3.5 

Internationaal liefdes film festival van Bergen (Festival international du film 
d’amour de Mons) 

24 2.7 

Esperanzah (Floreffe) 39 4.4 

Festival Saga Africa (Hanut) 9 1.0 

Geen van bovenstaande festivals/evenementen 782 89.0 

Tabel 4.10  Aantal Nederlandstalige respondenten die meldden dat (een van) hun 

kinderen aan (een van de) gesubsidieerde evenementen heeft deelgenomen 

 Aantal Procent 

Jieha! (duurzaam ondernemen in secundair onderwijs, VLAJO) 3 0.8 

Pop-uprestaurant (vzw Globelink, 2016 in Aalst, Diest en 
Hamont-Achel) 

1 0.3 

Afrika Filmfestival goes Youth 2.0 (2015, 2016, Leuven) 1 0.3 

Cross Culture Clatch (vzw iDROPS) 0 0.0 

Jongeren - Met zicht op de wereld (vzw Moov) 2 0.5 

Geen van deze activiteiten 297 81.1 

Ik weet het niet 63 17.2 
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Tabel 4.11  Aantal Franstalige respondenten die meldden dat (een van) hun kinderen Le 

ring de l’agro heeft bijgewoond 

 Aantal Procent 

Le ring de l’agro (een musical over landbouw, 2016) 3 1.0 

Nee 234 80.7 

Ik weet het niet 53 18.3 

4.2.  Effectiviteit in het promoten van verandering bij de 
doelgroepen 

In dit hoofdstuk beschrijven we in welke mate de gesubsidieerde acties hebben kunnen 

bijdragen tot de beoogde veranderingen (bv. rond kennis, attitudes of gedrag) bij de 

doelgroepen. In een eerste sectie (4.2.1) kijken we naar de bevindingen rond effecten 

binnen de casestudies. In een tweede sectie (4.2.2) wordt ingegaan op de bevindingen 

vanuit de bevraging bij de Belgische bevolking.  

4.2.4. Bevindingen rond effecten vanuit de casestudies 

4.2.4.1. TV-programma’s voor jongeren en het grote publiek 

Over het algemeen kunnen we besluiten dat er geen systematische opvolging is van de 

effecten die het bekijken van de TV-programma’s teweeg brengt bij de kijkers. Daarom 

is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de mate waarin de educatieve 

doelstellingen of beoogde veranderingen bij de doelgroepen werden bereikt. Ook is de 

informatie over effecten bij intermediaire doelgroepen zoals leerkrachten, 

lerarenopleiders of ouders zeer beperkt. Enkel in de Clerheid case (Paroles d’enfants d’ici 

et d’ailleurs) wordt aangegeven dat men interviews uitvoert met de kinderen die 

meewerken aan de filmpjes alsook met de leerkrachten of animatoren waar men mee 

samenwerkt. Maar de resultaten van deze interviews waren niet dadelijk beschikbaar. In 

de Flying doctors case wordt verwezen naar een waarderingsstudie van de VRT maar de 

resultaten hiervan geven weinig informatie over de verandering die het programma bij 

de kijker teweegbrengt. Box 7 illustreert een paar voorbeelden van effecten die tijdens 

de interviews door medewerkers van Flying doctors en Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs 

werden vermeld. 
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Box 7: Voorbeelden van effecten bij de kijkers van Flying doctor en Paroles 

d’enfants d’ici et d’ailleurs: 

1) Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs: Een procesmatige aanpak waarbij het 
programma ingebed wordt in een les of in een training laat een diepgaander 
leerproces toe: ‘’om impact te hebben is er naast het bekijken van de film ook 
een educatieve omkadering nodig. … studenten die deze film gezien hebben in 
hun eerste jaar en nu in hun derde jaar zitten, durven gemakkelijker hun stage in 
Senegal of Marokko te doen. Terwijl het gaat over jongeren die voorheen maar in 
beperkte mate buiten hun eigen bekende omgeving waren geweest. Dit duidt dus 
op een mentaliteitswijziging bij een aantal studenten.’’ (Interview 
lerarenopleider). 

2) Flying doctors: Uit een studie van de VRT (waarderingsmonitor 2015,2016) 
blijkt dat de kijkers het programma sterk appreciëren maar tegelijkertijd weinig 
vertellen over welke invloed het programma bij hen heeft gehad. ‘ Zeer goede en 
interessante reeks over jonge dokters die zich graag inzetten voor de 
maatschappij. De 3 jonge mannen en de piloot worden enorm geapprecieerd en 
als aangenaam ervaren. De reeks was zeer boeiend, leerrijk en tegelijk 
ontspannend. Alles werd mooi in beeld gebracht.’’ Reacties op de facebook pagina 
zijn ook voornamelijk positief over het programma zelf. Naast vragen over de 
manieren waarop men de getoonde projecten financieel kan steunen was er één 
enkel voorbeeld van een kritische commentaar die stelde dat de kijker na het 
bekijken van het programma achterbleef met een ‘white savior gevoel’.  

Alhoewel men in de meeste cases effectmeting als een aanzienlijke uitdaging beschouwt 
zijn er toch opportuniteiten om zulke effecten op een praktische en lichte manier op te 
volgen. Naargelang de beschikbare capaciteit kan dit bijvoorbeeld gebeuren via het 
verzamelen van (minstens een paar) getuigenissen van doelgroepen over eventuele 
veranderingen die zij hebben ervaren. Ook het meer systematisch tracken van sociale 
media kan zeer nuttig zijn om de reflectie over de inhoud en aanpak van toekomstige 
TV-programma’s te voeden. Er zijn heel wat sociale media tracking tools11 beschikbaar 
die hiervoor zouden kunnen ingezet worden. Ook de multimedia-platformen van de TV 
zenders bieden opportuniteiten voor effectmeting. Zo had het mogelijk geweest om een 
analyse te maken van de antwoorden op de quiz van het programma ‘goed gezien’ op de 
Ketnet website.  

4.2.4.2. Films voor het grote publiek 

Zoals ook het geval was bij de TV-programma’s zijn er heel weinig gegevens beschikbaar 

over de effecten bij de personen die naar de films hebben gekeken. Desalniettemin 

geven de commentaren van mensen die de film gezien hebben aan dat de film zijn doel 

wel lijkt te bereiken:  

• “En indien dit bij ons zou gebeuren? Ik was helemaal ondersteboven van deze 
film. Deze mensen zijn zoals jij en ik, maar leven dag in dag uit in angst voor hun 
kinderen, hun ouders, hun echtgenoot en zichzelf…Ik plaatste me in de plaats van 
die moeder en vroeg me af wat ik zou doen in deze oorlogssituatie….waardigheid, 
moed, kracht, angst en nog meer ….verder over na te denken! Maar vooral een 
vernieuwde kijk ….”  

• "Opmerkelijk gefilmd en geregisseerd, een film die op een zeer nabije manier de 
gruwel van de oorlog vertelt zonder deze expliciet te tonen. Absoluut te 
bekijken’’.  

Een film zoals Insyriated biedt een krachtig medium om te informeren en te 
sensibiliseren over oorlogssituaties (incl. geweld tegen vrouwen) en de onderliggende 
oorzaken waarom mensen asielaanvragen.  Volgens de producer trekt de film 

                                                 
11 Bijvoorbeeld: http://oursocialtimes.com/10-best-free-social-media-monitoring-tools/  
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(proportioneel) meer toeschouwers aan in Frankrijk dan in België (10 000 toeschouwers 
eind 2017) vanwege de titel die in Frankrijk ("Une famille Syrienne" in Frankrijk versus 
"Insyriated" in België en andere landen).  Insyriated won tevens de magritte du cinema 
in februari 2018, hetgeen haar verspreiding en bereik verder zal bevorderen. 

Naar effectiviteit toe slaagt de film ‘Le Voyage d’Aîcha’ erin om een brede problematiek 
aan te kaarten via een specifiek individueel verhaal over Aîcha. Tegelijkertijd kan het 
formaat van de film (documentaire-fictie-reportage) verwarrend zijn voor de 
toeschouwer en de aandacht afleiden van het onderwerp van de film. Daarnaast is het 
ook belangrijk om cultureel ongepaste scenes zoals het expliciet tonen van de geboorte 
van een baby te vermijden. Zulke scene kan zeer kwetsend overkomen en moest – op 
vraag van het Internationaal Secretariaat - dan ook weggeknipt worden om de film te 
kunnen vertonen voor Amnesty International in Burkina Faso en door andere 
landenafdelingen van Amnesty International. 

4.2.4.3. Korte acties en evenementen 

Enerzijds is het bemoedigend om vast te stellen dat de cases van korte acties en 
evenementen telkens een traject voorzien waarin de doelgroepen in zekere mate actief 
begeleid worden tijdens de ontwikkelingseducatie activiteit. Zulke trajecten bieden 
belangrijke opportuniteiten om meer in de diepte te werken rond de thema’s die aan bod 
komen tijdens de projecten. Anderzijds valt het op dat, zoals ook reeds het geval was bij 
de TV-programma’s en de films, er weinig gegevens te vinden waren over de mate 
waarin de projecten konden bijdragen tot effecten bij de doelgroepen (bv. verandering in 
de manier van denken of handelen, nieuwe inzichten, nieuwe vragen, …).  

In het Jongeren met Zicht op de Wereld project van MOOOV werd er bijvoorbeeld niet 
gepeild naar veranderingen bij de doelgroepen. Hierdoor is het niet mogelijk om na te 
gaan of en in welke mate de deelnemende jongeren hierdoor op een andere manier 
aankijken tegen het thema voedselzekerheid en hierdoor hun eigen handelen meer in 
vraag stellen. Anderzijds kunnen we er wel van uitgaan dat de koppeling van het voor-
en natraject aan de filmfestivaldag er toe bijdraagt dat een aantal jongeren, die langer 
dan de filmfestivaldag geconfronteerd werden met thema’s die aansluiten bij waar 
MOOOV voor staat (jongeren een zicht bieden op de wereld door films te tonen die 
maatschappelijk relevant zijn), wel gesensibiliseerd zullen zijn. Deze jongeren 
engageerden zich namelijk vrijwillig om gedurende een langere periode in het project te 
stappen. Het is echter niet mogelijk te weten of deze jongeren al niet eerder 
gesensibiliseerd waren en daarom in het project stapten, of dat deze jongeren door de 
filmfestivaldag zodanig gemotiveerd werden dat ze deel wilden uitmaken van het 
natraject (en dus aansloten bij de MOOOV jongerenwerking van hun streek). 

Ook binnen het ‘Cross Culture Clatch’ project van IDROPS werd niet expliciet 
nagegaan in welke mate de workshops bij de jongeren hebben bijgedragen tot de 
doelstelling van het project, namelijk ‘het genereren van bottom-up groei en 
ontwikkeling op zowel persoonlijk als organisatieniveau door inspiratie, ideegeneratie, 
co-creatie, conceptverdieping en coaching rond het maatschappelijk vraagstuk 
voedselzekerheid. Anderzijds zijn er uit de 22 workshops wel 84 uitgediepte concepten 
voortgekomen inzake voedselzekerheid wat toch een aanwijzing is van een zekere 
sensibilisering en engagement bij de jongeren die aan de workshops hebben 
deelgenomen. Er werden ook enkele ad hoc reacties ontvangen naar aanleiding van de 
workshops, bijvoorbeeld 

“De workshop was volledig op maat van onze leerlingen. De manier waarop 
contact werd gelegd met de leerlingen verdient een compliment. De reacties na 
afloop waren unaniem positief. Of er nu een vervolg komt of niet, de leerlingen 
waren fier op zichzelf en dat vind ik heel erg veel waard”. (leerkracht, BAM) 

“Dankzij jullie enthousiasme ontdekten de TADA-alumni dat ze op persoonlijk 
niveau dingen kunnen veranderen om in een betere wereld te leven. En dat het 
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ook tof kan zijn. De dag was goed gevuld, maar bovenal leerrijk en plezant.” 
(begeleider, Toekomst Atelier del Avenir’. 

Effectmeting hoeft echter niet altijd een heel zwaar en moeilijk proces te zijn dat alleen 
kan uitgevoerd worden door professionele onderzoekers of monitoring en 
evaluatiespecialisten. In de het project ‘Le Ring de l’Agro’ werden veranderingen bij de 
deelnemers geoogst tijdens het debat na de voorstelling van het theaterstuk. Alhoewel 
deze getuigenissen geen inzage geven in lange termijn impact bij de deelnemers geven 
zijn ze wel interessant om een idee te krijgen hoe de deelnemers de voorstelling ervaren 
en welke inzichten of vragen het bij hen oproept tijdens het debat achteraf (zie box 8). 
Het is echter niet duidelijk in welke mate deze getuigenissen werden gebruikt om te 
reflecteren over de effectiviteit van het project en de lessen hiervan te gebruiken voor 
bijsturing of toekomstige planning. 

Box 8: Leren over de effecten van het project Le Ring de l’Agro. Dit theaterstuk 

wil enerzijds informatie geven rond het thema voedselzekerheid vanuit een mondiaal 

perspectief en anderzijds beoogt het ook een zekere verandering bij de jonge 

toeschouwers. Om bij te dragen tot deze tweede doelstelling en om het bereik ervan op 

te volgen, organiseerde het project een debat na elke voorstelling alsook een korte 

bevraging bij de deelnemers. De volgende extracten vanuit de antwoorden op de 

bevraging illustreren de opinies en reacties van de toeschouwers (jongeren, begeleiders, 

leerkrachten,…):  

‘’…De jongeren tussen 14-15 jaar hebben niet alle boodschappen vanuit het 

theaterstuk begrepen maar over het algemeen hebben ze het wel gewaardeerd. 

Ze genoten vooral van de enscenering, het acteren door de verschillende 

personages, maar vonden dat de muziek te luid stond en de stemmen waren 

moeilijk te verstaan.’’;  

‘’…Als vrijzinnige organisatie en volgens de doelstellingen van ‘permanente 

educatie’, willen we zowel de artistieke als de inhoudelijke kwaliteit van het 

theaterstuk benadrukken. Dit stuk verdient het om ook voor een volwassen 

publiek te worden opgevoerd en wij kunnen dit, afhankelijk van de kostprijs, bij 

ons op de agenda zetten’;  

‘’… Ik heb gepraat met een van de animatoren en ik ga zeer waarschijnlijk een 

cursus volgen om zuurdesembrood te leren maken in Chastre’’; 

‘’…Tijdens het festival ‘Change le monde’, waren de volwassenen positief over de 

concrete voorbeelden over de wereldvoedselorganisatie, het internationaal 

monetair fonds, en voedselzekerheid. Volgens hen ontbreekt dit vaak in andere 

spektakels die meestal eerder theoretisch blijven.’’  

De bovenstaande getuigenissen zijn eerder illustratief. Om inzicht te krijgen in de impact 

van het project op veranderingen in attitude of gedrag zouden de toeschouwers na 6 

maanden of na een jaar nog eens moeten bevraagd worden. Hiervoor had het project 

echter noch de middelen noch de verantwoordelijkheid. (Case rapport Le Ring de l’Agro) 

Tegelijkertijd is het ook belangrijk om realistisch te blijven over de effecten die men kan 
verwachten van korte leertrajecten. Dit wordt geïllustreerd door het onderstaande 
extract vanuit het FIFF case rapport van het FIFF project waarin er voor wordt gepleit 
om in de doelstellingen ook te focussen op de rol die intermediaire actoren zoals 
leerkrachten en associaties kunnen innemen bij het verder gebruik van de ‘educatieve’ 
producten of leermaterialen die tot stand komen tijdens het kortstondige gesubsidieerde 
project.  

‘‘Hoewel resultaten rond sensibilisering zeker identificeerbaar zijn, is het 

moeilijker om resultaten rond gedragsverandering aan te tonen zoals in de 

planning van het project wordt beoogd. Samenwerking met externe partners 

bevordert het werken in de diepte en netwerking, maar deze activiteiten 

(debatten, evenementen op school, ….) zijn eerder punctueel en hun effect is 
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wellicht zeer beperkt.  Het is pas indien deze activiteiten op een meer langdurige 

manier worden ingezet (bv. organisaties die ook na het festival deze activiteiten 

op school kunnen voortzetten en leerkrachten die gebruik maken van de 

materialen die tijdens het festival werden geproduceerd, etc.) dat de impact van 

het project verder kan gaan dan sensibilisering en kennisverwerving.’’(case 

rapport FIFF) 

4.2.5. Bevindingen rond effecten op basis van de kwantitatieve 
bevraging 

4.2.5.1. Effecten bij respondenten 

Tijdens de kwantitatieve bevraging bij de Belgische bevolking werd gepeild naar de 
verandering die volgens de respondenten is opgetreden na het kijken naar 
gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde film- of TV-producties of het deelnemen aan 
evenementen in het kader van ontwikkelingseducatie. Hierbij werden veranderingen in 
termen van kennis, attitude en gedrag gemeten. De resultaten worden weergegeven in 
tabel 4.12. 

Slechts 1 op 6 respondenten gaf aan dat geen enkele vermelde verandering van hen van 
toepassing was. Met betrekking tot toename van interesses en het belang dat men hecht 
aan ontwikkelingssamenwerking merken we op dat 13% meer interesse heeft gekregen 
in de situatie van ontwikkelingslanden, 24% in andere, aanverwante thema’s zoals 
eerlijke handel en klimaatverandering en 23% vaker overtuigd is dat 
ontwikkelingssamenwerking belangrijk is. 

De percentages stijgen lichtjes wanneer we kijken naar verandering in kennis. 
Zesentwintig procent tot 30% geeft aan bijgeleerd te hebben over respectievelijk 
ontwikkelingslanden en andere, aanverwante thema’s zoals eerlijke handel en 
klimaatverandering. Hoewel kennis blijkt toegenomen te zijn bij ruim een kwart van de 
respondenten, geeft ook 1 op 6 respondenten aan met meer vragen achter te blijven dan 
antwoorden. Maar nog meer dan toename in kennis, merken we een toename in het 
nadenken van respondenten over ongelijkheid in de wereld. Negendertig procent zegt 
vaker na te denken over de ongelijkheid in de wereld. Het is ook de verandering die het 
vaakst door de respondenten werd gekozen. Het kijken naar film- of TV-producties of het 
deelnemen aan evenementen in het kader ontwikkelingseducatie zet dus mensen aan tot 
denken. Ook nadenken over oorzaken van verschillende problemen en de samenhang 
tussen Noord en Zuid (cf. systeemdenken) worden door 15% tot 22% van de 
respondenten genoemd. Interessant zijn de verschillen tussen de Franstalige en 
Nederlandstalige respondenten. Nederlandstalige respondenten gaven vaker aan dan 
Franstalige respondenten na te denken over ongelijkheid, terwijl Franstalige 
respondenten vaker met vragen achterbleven. 

In verband met gedragsverandering, gaven respondenten vooral aan meer aandacht te 
besteden aan milieu (38%) en in mindere mate ook vaker fair-trade producten te kopen 
(19%). Een kwart van de respondenten meldde vaker met anderen in gesprek te gaan 
over wat er in de wereld gebeurt. De percentages liggen lager voor het actief willen 
bijdragen aan een betere wereld (17%), vaker praten met mensen van een andere 
nationaliteit of geloof (11%) en het vaker bijdragen aan een goed doel (11%). 
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Tabel 4.12 Veranderingen waargenomen in attitude, kennis en gedrag n.a.v. een 

ontwikkelingseducatie-actie (N=985) 

 Nederlands Frans Totaal 

Meer interesse in de situatie van ontwikkelingslanden 71 55 126 

 12.9% 12.7% 12.8% 

Meer interesse in thema’s zoals eerlijke handel,  130 109 239 

klimaatverandering of mensenrechten 23.6% 25.1% 24.3% 

Denk vaker dat ontwikkelingssamenwerking belangrijk is  131 91 222 

 23.8% 21.0% 22.5% 

Bijgeleerd over de situatie in ontwikkelingslanden  173 120 293 

 31.4% 27.6% 29.7% 

Bijgeleerd over thema’s zoals eerlijke handel, 144 109 253 

klimaatverandering of mensenrechten 26.1% 25.1% 25.7% 

Met meer vragen blijven zitten dan antwoorden * 81 87 168 

 14.7% 20.0% 17.1% 

Denk vaker na over ongelijkheid in de wereld *** 244 144 388 

 44.3% 33.2% 39.4% 

Denk vaker na over de oorzaken van maatschappelijke  118 77 195 

of politieke problemen in ontwikkelingslanden 21.4% 17.7% 19.8% 

Denk vaker dat wat er in ontwikkelingslanden gebeurt  126 93 219 

een impact heeft op wat hier gebeurt en omgekeerd 22.9% 21.4% 22.2% 

Denk vaker dat we niet zo verschillend zijn van mensen 69 74 143 

uit ontwikkelingslanden * 12.5% 17.1% 14.5% 

Wil actiever bijdragen aan een betere wereld  83 86 169 

 15.1% 19.8% 17.2% 

Praat vaker met mensen van een andere nationaliteit of 
geloof  

58 53 111 

 10.5% 12.2% 11.3% 

Koop vaker fair-trade producten 107 82 189 

 19.4% 18.9% 19.2% 

Besteed meer aandacht aan het milieu  197 178 375 

 35.8% 41.0% 38.1% 

Ga vaker in gesprek met anderen over wat er in de  141 89 230 

wereld gebeurt 25.6% 20.5% 23.4% 

Neem vaker deel aan een activiteit voor een goed doel  52 58 110 

 9.4% 13.4% 11.2% 

Geen van bovenstaande zaken zijn van toepassing 96 69 165 

 17.4% 15.9% 16.8% 

4.2.5.2. Effecten bij kinderen 

Ook werd tijdens de bevraging gepeild naar de verandering die volgens de respondenten 
is opgetreden bij (een van) hun kinderen na het kijken van een trailer, een film- of TV-
productie of het deelnemen aan evenementen in het kader van ontwikkelingseducatie. 
Daaruit blijkt dat, zoals ook het geval was bij de respondenten, verandering in kennis 
vaker geselecteerd werd dan verandering in interesse en het belang van 
ontwikkelingssamenwerking. Bovendien ligt het aantal respondenten die besluiten dat 
hun kinderen vaker nadenken over ongelijkheid relatief hoog. Een opmerkelijk verschil 
tussen de veranderingen die respondenten voor zichzelf waarnemen en de 
veranderingen die ze waarnemen bij de kinderen zien we bij het actief bijdragen aan een 
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betere wereld en voor een goed doel. Meer respondenten kozen deze veranderingen 
wanneer het gaat over hun kinderen dan wanneer het gaat over zichzelf. 

Tevens scoren volgens de respondenten, kinderen die met een van de gesubsidieerde 
acties in contact is gekomen, niet hoger op de schaal voor veranderingen in kennis, 
attitude en gedrag dan kinderen die enkel met niet-gesubsidieerde acties in contact 
kwamen. Echter, in tegenstelling tot wat we bij de respondenten zelf zagen, merken we 
bij de kinderen op dat er een positief verband bestaat tussen het kijken naar een film- of 
TV-productie en verandering, maar niet voor deelname aan evenementen en 
verandering. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de respondenten zelf kiezen 
wanneer ze deelnemen aan een evenement, terwijl bij kinderen het gaat om 
evenementen die door de school of een jeugdbeweging werden aangeboden. 

4.2.5.3. Engagement en kennis van ontwikkelingslanden en -

samenwerking nader verklaard 

Tijdens de bevraging werd eveneens gepeild naar de factoren die er toe geleid hebben 
dat iemand zich heeft ingezet voor vrijwilligerswerk de afgelopen vier jaar en waarom 
men goed op de hoogte is van ontwikkelingssamenwerking en -landen. Op die manier 
werd getracht om inzicht te verwerven in andere factoren die, naast TV-programma’s, 
films en evenementen of korte acties, ook een rol kunnen spelen in het beïnvloeden van 
kennis en engagement rond ontwikkelingssamenwerking. De belangrijkste bevindingen 
worden hieronder kort geschetst12.  

1) Twee factoren hebben volgens veel respondenten er toe geleid waarom ze goed 
op de hoogte zijn: enerzijds interesse en anderzijds het bekijken van film- of TV-
producties. Dit bevestigt de meerwaarde van film- of TV-producties bij 
kennisverwerving. Aansluitend stellen we vast dat informatiebrochures en 
activiteiten georganiseerd door NGOs voor één van de vijf respondenten een rol 
heeft gespeeld.  

2) In mindere, maar niet onbelangrijke, mate spelen lezingen of debatten, onderwijs 
en opleiding, werk, ervaring met vrijwilligerswerk, een (inleef)reis en persoonlijke 
gebeurtenissen een rol bij kennisvergaring. 

3) Ook voor vrijwilligerswerk, is interesse een belangrijke factor voor een derde van 
de respondenten. Maar altruïsme blijkt de meest doorslaggevende factor te zijn 
(twee derde van de respondenten). Daarnaast kunnen een sociaal 
rechtvaardigheidsgevoel en een persoonlijke gebeurtenis een rol spelen.  

4) Mensen doen ook aan vrijwilligerswerk in functie van de eigen ontwikkeling of 
aanpassing aan sociale normen (cf. Chacón et al., 2017). Eenentwintig procent 
geeft aan dat ze vrijwilligerswerk doen omdat het leerrijk is en zes procent omdat 
anderen dat ook doen.  

5) Film- of TV-producties, lezingen, debatten, informatiebrochures en andere 
activiteiten vormen geen sterke aanleiding om aan vrijwilligerswerk te doen. 
Films, documentaires, TV-programma’s en evenementen in het kader van 
ontwikkelingseducatie lijken geen voldoende en rechtstreekse trigger voor 
vrijwilligerswerk te zijn. Mogelijk kunnen ze wel onrechtstreeks een impact 
hebben, bv. door respondenten te stimuleren om na te denken over ongelijkheid 
in de wereld. Wanneer het gevoel over onrechtvaardigheid hierdoor sterk wordt, 
kan dit mogelijk een beslissing om zich te engageren positief beïnvloeden. Dit 
vraagt nader onderzoek. 

6) Interesse is een belangrijke factor, maar hangt niet samen met de meeste andere 
factoren voor engagement en kennisvergaring. Er is dus blijkbaar sprake van 
elkaar te onderscheiden factoren waarop ingespeeld kan worden. 

 

                                                 
12 Voor meer gedetailleerde informatie over deze bevindingen verwijzen we naar deelrapport 1 van de 
kwantitatieve bevraging in bijlage. 





 

 

5.  Efficiëntie 

In dit hoofdstuk bekijken we in welke mate de doelstellingen van de gefinancierde of 
gecofinancierde acties op een economische manier werden omgezet in resultaten. We 
kijken hierbij ook naar de factoren die efficiëntie kunnen bevorderen of belemmeren en 
proberen een kosten baten analyse te maken op basis van de geïnvesteerde middelen en 
de bereikte resultaten. 

5.1.  Kosten/baten 

Over het algemeen lijken de middelen op een efficiënte manier te worden omgezet in 
resultaten, zeker indien we het bereik van de gesubsidieerde interventies en de 
budgetten van de interventies in beschouwing nemen. Deze elementen worden 
geïllustreerd in tabel 5.1 waarin de kijkcijfers of de participanten voor de verschillende 
cases alsook de toegekende DGD subsidie en het totaal budget van de TV-programma’s, 
films of evenementen worden weergegeven. Hieruit blijkt dat de gesubsidieerde TV-
programma’s films en evenementen er in slagen om een zeer aanzienlijk bereik te 
behalen met een relatief beperkt totaal budget. De sterke capaciteit en ervaring bij de 
productiehuizen om kwalitatieve en toegankelijke TV-programma’s te maken voor 
specifieke doelgroepen (jongeren of brede publiek) zijn belangrijke bevorderende 
factoren die hiertoe bijdragen. Ook het feit dat DGD telkens maar een deel van het totaal 
budget cofinanciert pleit voor een positieve kosten/baten analyse wanneer men 
kijkcijfers en informatievoorziening in beschouwing neemt. Hierbij kan gesteld worden 
dat de cofinanciering van DGD, via een relatief beperkte subsidiering, toch een 
aanzienlijke bijdrage en stimulans kan leveren om een groot publiek te informeren over 
aspecten van ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingsrelevante thema’s. 

Tabel 5.1 Overzicht van toegekende subsidies, totaal budget en bereik binnen de cases 

 DGD 

subsidie € 

Totaal budget 

€ 

# Kijkers per 

aflevering 

TV-programma’s    

Terug naar Marokko 2015 (25 aflev.) 26.349 65.661 25.205 

Heropbouw Filippijnen 2014 (16 aflev.) 32.138 32.138 34.864 

Hooglandindianen in Peru (20 aflev.) 28.465 81.146 23.644 

Goed gezien 2017 (16 aflev.) 106.000 371.000 23.052 

Beestig 106.000 230.00013 ? 

Eerlijk Waar 157.569 273.095 ? 

Belges du Bout du Monde (2016) 106.000 202.291 116.27014 

Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs 2016 

(25 films courte durée) 

91.000 215.248 15.000 

Code aventure 2014 (1 aflev.) 100.000 ? 49.902 

Flying doctors 2015 (6 aflev) 106.000 ? 504.572 

Flying doctors 2014 (6 aflev) 159.000 574.355 231.260 

Films   #kijkers (min) 

Insyriated 30.754 1.152.500 12.200 

                                                 
13 Totaal budget ‘Beestig’ programma exclusief 750.000 Euro mediaruimte VTMKZoom 
14 L’émission est aussi visionnée sur le WEB et sur TV5 Monde pour lesquels on a pas de chiffres 
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(bioskopenin 

Belgïe) 

Le voyage d’Aïcha 37.100 140.042 47.500 

Start-Up story 47.700 152.240 240 (avant-

première) 

Evenementen & korte acties   Participanten per 

actie 

Jongeren met zicht op de wereld 2015 70.000 ? 4416 

Le ring de l’agro 65.027 86.785 +/- 2730 

FIFF 2015 52.500 ?15 +/- 6.535 

IDROPS 59.100 78.000 500 

Echter, wanneer we de beoogde veranderingen bij de doelgroepen mee in beschouwing 
nemen dan is het moeilijker om een kosten/baten analyse uit te voeren aangezien de 
informatie hierover zeer beperkt of onbestaande was binnen de cases. Toch kunnen we 
op basis van de inhoud en aanpak binnen de cases een aantal meer genuanceerde 
uitspraken doen over efficiëntie: 

1) Zo kan men vragen stellen over de efficiëntie van bepaalde TV producties indien 
men naast informatievoorziening ook een kritische meningsvorming wil stimuleren of 
een verandering in attitudes en gedrag, of een breder wereldbeeld, etc. Bepaalde 
elementen zoals avontuur, focus op Belgische personages voor herkenbaarheid die 
ook actief iets moeten doen, zijn belangrijk om de programma’s aantrekkelijk en 
toegankelijk te maken, kunnen anderzijds ook bestaande stereotypes versterken. Dit 
vindt men dan ook het sterkst terug bij programma’s zoals flying doctors die een 
zeer groot publiek weten te bereiken. Het risico bestaat dus dat mensen ten gevolge 
van deze goedbedoeld en tot op zeker hoogte zeer succesvolle programma’s een 
averechts effect hebben in termen van de verandering die men beoogt bij de 
doelgroepen: (bv. meer caritatieve response in plaats van meer begrip voor 
diversiteit in de eigen leefomgeving en mogelijk een meer negatieve houding ten 
opzichte van de officiële ontwikkelingssamenwerking omdat na al die jaren de 
problemen nog steeds niet opgelost geraken …). (Darnton & Kirk, 201116) 

2) Bij bepaalde cases worden interessante samenwerkingsverbanden opgezet die 
activiteiten toelaten die diepere leerprocessen bij de doelgroepen kunnen promoten. 
De samenwerking tussen IDROPS en Globelink of MOOOV en Globelink zijn hier 
voorbeelden van alsook de samenwerking met jeugdorganisaties en scholen bij het 
project Le Ring d’Agro. Zulke samenwerkingsverbanden kunnen een interessant 
multiplicator effect opleveren indien begeleiders en leerkrachten de acties of films 
verder meenemen in hun verdere activiteiten met hun doelgroepen. Anderzijds zijn 
ze soms van korte duur en te afhankelijk van de tijdelijk beschikbare subsidies. Het 
huidige jaarlijkse financieringsmechanisme laat momenteel immers niet toe om 
meer duurzame samenwerkingsverbanden uit te werken. In sommige gevallen kan 
het gesubsidieerde project bijdragen tot verdere verduurzaming van reeds 
bestaande samenwerkingsverbanden (bv. MOOOV en 11.11.11.). 

5.2.  Bevorderende en belemmerende factoren 

Hieronder geven we een overzicht van een aantal factoren die binnen de cases gezien 
werden als bevorderend of belemmerend voor de efficiëntie van de gesubsidieerde 
interventies.  

 

 

                                                 
15 Budget total du FIFF = +/-1.500.000 Euro. Pour les 20-25% de films du Sud on pourra estimer un budget de 
375.000 Euro. 
16 https://celebrityanddevelopment.files.wordpress.com/2011/02/finding-frames-bond-2011.pdf  
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Bevorderende factoren: 

1) Naast het grote bereik van de TV-programma’s is er ook het feit dat men door deze 
TV-programma’s kijkers kan bereiken die niet noodzakelijk met andere 
ontwikkelingseducatie activiteiten in aanraking komen (Flying doctors, Karrewiet, 
Padaboem, Ring d’Agro, …) 

2) Sterke capaciteit en ervaring bij de productiehuizen die met beperkte budgetten er 
in slagen om kwaliteitsvolle programma’s of evenementen op te zetten die 
aantrekkelijk zijn voor de doelgroepen. (Padaboem, Ketnet Karrewiet, FIFF, MOOOV, 
Ring d’Agro, IDROPS, … 

3) Spaarzaam gebruik van middelen : beperkt aantal acteurs, gebruik maken van 
materiaal dat lokaal aanwezig is, beroep doen op vrijwillig engagement van 
experten, samenwerking met lokale organisaties zoals jeugdcentra, (Ring d’Agro). 
Ook de omkadering door partnerorganisaties in de landen waar opnames gebeuren   
helpt de kosten van internationale missies te drukken (code aventure, Belges du 
Bout du Monde, Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs).  

Belemmerende factoren: 

1) Soms worden TV-programma’s maar een beperkt aantal keer uitgezonden op het 
nationale TV kanaal en is de verspreiding op sociale media (You Tube, etc.) eerder 
beperkt omwille van de eigenaarsrechten die bij het TV kanaal liggen (bv. code 
aventure, Belges du Bout du Monde, Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs) 

2) Door het feit dat DGD de subsidie pas kan uitbetalen nadat het volledige product is 
opgeleverd, moeten productiehuizen de productiekosten zelf voorschieten. Dit kan 
voor kleine productiehuizen met een beperkte cash flow aanzienlijke uitdagingen 
opleveren (Padaboem, MOOOV, …). Ook wordt het huidige systeem van subsidies bij 
verschillende cases gezien als een belemmerende factor. In het geval van Le Ring 
d’Agro, lastig om binnen het jaar het theaterstuk te produceren en om voldoende 
plaatsen om op te treden. De kort jaarprojectfinanciering vergt heel wat 
administratie om telkens een dossier in te dienen en maken het ook moeilijk om 
duurzame partnerschappen uit te bouwen met andere partners (MOOOV, 
Karrewiet, …) 

3) De timing die DGD hanteert tussen het lanceren van het vademecum en de 
indieningsdeadline van het voorstel laat moeilijk toe een goed uitgewerkt voorstel 
met alle inhoudelijke accenten te combineren met een vertoningsgarantie van een 
zender. (Padaboem) 

4) Vanuit verschillende cases wordt gevraagd voor meer flexibiliteit i.v.m. de 
thematische insteek in het jaarlijkse vademecum. Volgens Karrewiet is de 
actualiteitswaarde bijvoorbeeld heel belangrijk wat niet altijd het geval is voor het 
thema van het vademecum. Voor de filmfestivals laat DGD wel een zeker flexibiliteit 
hierrond toe.  

5) Interactie en overleg met de DGD dossierbeheerder wordt sterk geapprecieerd door 
de productiehuizen. Anderzijds leeft ook het gevoel dat de deze regelmatig 
veranderde, wat de continuïteit niet bevordert. (Ketnet karrewiet) 

6) Efficiëntie zou kunnen bevorderd worden indien productiehuizen nog meer een 
beroep zouden kunnen doen op het netwerk van de overheid, DGD, kabinet, 
Ambassade, om bij problemen bij bijvoorbeeld filmtoelatingen, snel tussen te 
komen. (Ketnet Karrewiet)  

7) In een aantal cases verliep de samenwerking met andere organisaties moeilijker dan 
verwacht. In sommige gevallen werd dit veroorzaakt door een gebrek aan tijd bij 
deze organisaties (bv. Ring d’Agro) of omdat de reeds geplande activiteiten van deze 
organisaties niet volledig in lijn lagen met het thema of aanpak van de 
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gesubsidieerde aanpak (IDROPS, …). In nog andere cases verliep de samenwerking 
eerder adhoc en had deze vooraf meer strategisch kunnen ingepland worden (bv. 
Samenwerking met Amnesty International voor de film Le Voyage d’Aïcha). 

 

 



 

 

6.  Duurzaamheid 

In dit hoofdstuk gaan we na welke factoren de duurzaamheid van de acties kunnen 
bevorderen of belemmeren. We trachten ook een aantal good practices te identificeren 
die de duurzaamheid van de acties kunnen versterken. Gezien de beperkte informatie in 
de cases over de effecten rond verandering bij de doelgroepen is het moeilijk om 
uitspraken te doen over de duurzaamheid van zulke effecten.  

TV-programma’s 

Bij de TV-programma’s lijkt de duurzaamheid sterk af te hangen van de mate waarin 
deze deel uitmaken van een gevestigde serie die ontwikkelingsrelevante thema’s ook in 
de toekomst kan blijven uitzenden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij Ketnet die beslist 
had om meer programma’s zoals ‘Goed Gezien’ door Padaboem te laten maken en uit te 
zenden. Dit zorgt ervoor dat kinderen ook in de toekomst met dergelijke programma’s 
geconfronteerd zullen worden. Ook de continuïteit van de RTBF serie ‘Belges du Bout du 
Monde’ die reeds een dertigtal jaar bestaat, kan tot op zeker hoogte bijdragen aan de 
relatieve duurzaamheid en consolidatie van de aanpak die gebruikt werd in de 
gesubsidieerde afleveringen. Thematische continuïteit vormt echter een uitdaging binnen 
deze serie aangezien elke uitzending een ander thema behandelt. Ook vormde de 
beperkte actualiteitswaarde van sommige prioritaire thema’s (bv. Kinderrechten bij de 
hoogland Indianen in Peru) een uitdaging voor een duurzame verankering van 
ontwikkelingseducatie in de Karrewietuitzendingen op Ketnet. Toekomstige 
duurzaamheid zal volgens Ketnet afhankelijk zijn van de mate waarin ‘‘DGD souplesse 
zal tonen om op de actualiteit te kunnen inspelen’’ (extract Karrewiet case rapport). 

Evenementen en korte acties 

Ook bij de evenementen en korte acties wordt duurzaamheid bevorderd door de mate 
waarin de actie verankerd is binnen een bestaande organisatie (bv. festival of theater) 
die reeds overheen een aantal jaar ervaring heeft opgebouwd rond deze actie of reeds 
een breed netwerk heeft opgebouwd van partner organisaties die kunnen bijdragen bij 
het ondersteunen of verder uitdragen van de actie. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het 
Festival International Du Film Francophone (FIFF) en project ‘Jongeren met zicht op de 
wereld’ van MOOOV. Beide organisaties hebben immers brede ervaring rond deze acties 
opgebouwd doorheen een groot aantal edities van hun filmfestival waar deze acties deel 
van uitmaken. Bovendien kan MOOOV gebruik maken van een eigen vrijwillige 
jeugdwerking om hun project op te schalen naar verschillende gemeenten en om het tot 
op zekere hoogte ook in de toekomst met eigen middelen in te bedden in de eigen 
werking. Ook bij het project ‘Le Ring de l’Agro’ is het productiehuis er dankzij haar brede 
expertise en sterke contacten met jeugdorganisaties en - culturele centra in geslaagd om 
tot twee jaar na de subsidieperiode vertoningen met aansluitend debat te verzekeren. 
Het Idrops project daarentegen was minder duurzaam. Alhoewel het zeker een innovatief 
en interessant project betreft, was de sensibiliseringsfase voor het project en tijdens de 
workshops erg kort en bleef het vooral een one-shot verhaal. Dat wil niet zeggen dat 
zulke projecten niet zinvol zouden zijn. Bij zulke ad-hoc acties is het wel aan te raden 
om van bij de start zo strategisch mogelijk in te zetten op manieren om het project op te 
schalen of over een langere periode te verduurzamen. 

“In principe kan men in het IDROPS project de resultaten verduurzamen, als men 
ervoor kiest de prototypes verder uit te werken zodat deze echte producten 
worden. De school zou hier dan eigenaar van kunnen worden en zodoende meer 
jongeren kunnen betrekken. De eindproducten kunnen ook op grote schaal door 
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anderen worden gebruikt. Maar het project ging zo ver niet. Op dit moment wordt 
nog wel naar financiering gezocht om de winnende prototypes verder te laten 
ontwikkelen. Voor IDROPS zou dit ‘de kers op de taart zijn’ van het project’’. 
(IDROPS case rapport) 

Films 

De mate waarin de films die deel uitmaakten van de cases ook in de toekomst kunnen 
gebruikt worden lijkt mede af te hangen van de ‘tijdloosheid’ van de onderwerpen die 
behandeld worden of de mate waarin de inhoud gelinkt is aan een tijdelijke contextuele 
setting (bv. tijdelijke NGO projecten, tijdelijke lokale socio-economische of politieke 
context, …). Zo zit er in de film ‘Le Voyage d’Aïcha’ een groot potentieel om ook in de 
toekomst te gebruiken als sensibiliseringsinstrument rond het recht op seksuele en 
reproductieve gezondheid. Echter, de meer conjuncturele aspecten in bepaalde scènes 
(bv. NGO projecten) kunnen dan weer belemmerend werken voor een effectief gebruik 
van de film in de toekomst. Het tijdloze karakter komt wel heel sterk naar voor in de film 
Insyriated, waardoor de film ook lang na haar première de problematiek van oorlog en 
mensen die vluchten omwille van het oorlogsgeweld op een pakkende manier kan 
weergeven. Tegelijkertijd valt op dat er geen specifieke strategie bestond noch bij de 
productiehuizen of distributeurs, noch bij DGD (in ieder geval tot de 
vademecumhervorming in 2017) rond het verduurzamen van het gebruik van de 
filmproducties. Dit geldt trouwens ook voor de TV-programma’s waarbij DGD zelf geen 
initiatieven neemt in de verspreiding van deze programma’s. De recente wijziging van de 
regels voor de financiering van deze basistoewijzing vereist dat productiehuizen zich 
inschrijven in een ontwikkelingseducatie logica door hun audiovisuele producties te 
voorzien van begeleidende leermaterialen of een aanbod van educatieve activiteiten 
Deze koppeling tussen audiovisuele producties en een educatief aanbod kan een 
mogelijke aanbeveling zijn om de duurzaamheid van de producties en de impact ervan 
op ontwikkelingseducatie te consolideren. 

‘’ De film Insyriated verwijst expliciet naar het dagelijkse leven tijdens de oorlog 
in Syrië, maar heeft een zekere tijdloosheid in de onderwerpen die het behandelt.   
De film heeft dan ook een duurzaam karakter in de zin dat het ook in de 
toekomst dezelfde gevoelens kan opwekken bij de toeschouwers zelfs wanneer de 
oorlog in Syrië niet langer actueel zal zijn.” (Case rapport Insyriated) 

Tegelijk kan ook de dynamiek die zich rond een film ontwikkelt een positief effect 
hebben over de duurzaamheid van een bepaalde filmproductie: zo kan bijvoorbeeld het 
verkrijgen van bepaalde prijzen leiden tot een groter nationale en internationale 
distributie van een film.  Zo heeft het FIFF het artistieke talent van de filmregisseur 
Abderrahmane Sissako sinds zijn eerste filmproducties in de verf kunnen zetten. Hij 
heeft vervolgens de film ‘Timboektoe’ geregisseerd die vier Cesars won en een zeer 
brede internationale uitstraling heeft gekend. Zo zal ook de duurzaamheid van de film 
‘Insyriated’ zeker versterkt worden nu deze in februari 2018 werd bekroond met de 
‘Magritte du Cinéma’. 

Alle cases 

Een belangrijke bevorderende factor voor duurzaamheid die bij alle cases (TV-
programma’s, films en evenementen) naar boven komt is een structurele en continue 
samenwerking met verschillende partnerorganisaties en het gebruik maken van diverse 
kanalen om een langer bereik in de tijd te verzekeren. Zo kan Clerheid’s samenwerking 
met scholen en lerarenopleidingsinstituten alsook haar interactie met het ministerie van 
onderwijs om de filmpjes van ‘Paroles d’enfants d’ici et d’ailleurs’ op te nemen in het 
lesprogramma, gezien worden als een interessante ‘good practice’. Ook de productieve 
samenwerking tussen Yelema en Amnesty International alsook de nauwe samenwerking 
van verschillende acties met jeugdorganisaties en scholen zoals bij Le Ring de L’Agro en 
bij acties van MOOOV en FIFF zijn hier mooie voorbeelden van.  

In die zin kunnen langdurigere samenwerkingsverbanden met organisaties uit de 
ontwikkelingssamenwerkingssector (NGOs, Kleur Bekennen/Annoncer la couleur, 4e pijler 
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organisaties, etc.) toelaten om bepaalde producties of leermaterialen over een langere 
periode te gebruiken bij bepaalde doelgroepen, en dus in zekere zin de duurzaamheid 
van een project bevorderen. 

In een aantal cases werd wel aangegeven dat de huidige projectaanpak moeilijk werk 
baar is en duurzaamheid niet bevorderd. Ook werd er op gewezen dat er momenteel 
geen specifieke vragen noch middelen vanuit DGD om duurzaamheid te bevorderen. Er 
is bij DGD momenteel ook geen specifieke strategie om de producties vanuit deze 
subsidielijnen op een meer effectieve of breder manier in te zetten in andere 
ontwikkelingseducatie initiatieven. Ook de jaarlijks wisselende prioritaire thema’s lijken 
problematisch voor het verduurzamen van de acties.  

“Het is niet door te hollen van het ene project naar het andere dat je 

fundamenteel iets verandert” - omdat er telkens van jaar tot jaar wordt gewerkt: 

bijvoorbeeld tijdens 2015 lag de focus op kinderen/jongeren, ... Dat ligt in lijn 

met wat MOOOV doet omdat ze een jongerenwerking hebben. Het project stelde 

MOOOV in staat deze werking te verdiepen en een voor-en natraject te koppelen 

aan een festivaldag die speciaal voor jongeren werd georganiseerd. Die 

verdieping kon worden verder gezet omdat er in 2016 een vervolgdossier werd 

ingediend en goedgekeurd. Maar het is niet van tevoren geweten of de 

financiering er komt of niet. Volgens MOOOV is dit nochtans belangrijk opdat er 

zo meer naar duurzame resultaten kan worden gestreefd, aangezien MOOOV zelf 

niet de middelen heeft om de inspanningen die een dergelijk project vragen 

(voor-natraject koppelen aan het festival) op dezelfde manier verder te zetten 

achteraf, zonder subsidiëring’’. (MOOOV case rapport) 

“De jaarlijkse afwisseling van de prioritaire thema’s die naar voorgeschoven 

worden door DGD wordt als te frequent en weinig effectief ervaren: Telkens als 

we op vraag van DGD van thema moeten veranderen (bv. voedselzekerheid, 

waardig werk, migratie, ….) zien we ons ook vaak genoodzaakt om nieuwe 

samenwerkingsverbanden op te zoeken en onze interventies of doelgroepen aan 

te passen. Dit maakt het onmogelijk om een meer langdurige werking uit te 

bouwen en de impact van het project te evalueren inzake veranderingen in 

attitude of gedrag bij de doelgroepen.  Het is belangrijk dat we over een langere 

termijn kunnen werken !!! kunnen investeren over een langere periode, echt iets 

kunnen uitbouwen gedurende 2-3 jaar met een goed afgebakend doelpubliek, de 

effecten kunnen analyseren, de interventies kunnen aanpassen, en de impact 

echt kunnen evalueren, ...’’ (FIFF case rapport) 

 

 





 

 

7.  Coherentie 

In dit hoofdstuk proberen we na te gaan in welke mate de doelstellingen, zoals ze 
geformuleerd zijn in de TV-programma’s, films en evenementen coherent zijn met de 
door België vastgestelde doelstellingen en prioriteiten voor ontwikkelingssamenwerking.  

TV-programma’s 

Over het algemeen lijken de TV-programma’s voor kinderen in sterke mate coherent te 
zijn met de strategie voor ontwikkelingssamenwerking. Zo wordt in de Karrewiet 
reportages over Marokko, de Filipijnen en Peru expliciet verwezen naar de 
milleniumdoelstellingen en de link met kinderrechten. Ook de TV-programma’s van 
Padaboem geven een beeld op de wereld van mensen in een moeilijke context die er 
toch – zelf én met hulp van andere organisaties – zoeken naar oplossingen. De 
behandelde thema’s zijn tevens te linken aan de milleniumdoelstellingen en ook lijkt er 
bij het productiehuis een duidelijke kijk te zijn op de duurzame ontwikkelingsdoelen, de 
kennis van het vademecum van DGD en de wens om daar zo sterk mogelijk op in te 
spelen. Bij de TV-programma’s voor het grote publiek lijk de zoektocht naar hoge 
kijkcijfers eerder ten koste te gaan van coherentie met de prioriteiten en doelstellingen 
vanuit de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Bijvoorbeeld, de sterke focus van de 
Flying Doctors serie op de Belgische vrijwilligers en kleine Belgische vierdepijler 
projecten, maakt dat lokale initiatieven om bepaalde problemen aan te pakken minder 
sterk aan bod konden komen. Tevens is het voor zulk programma voor het grote publiek 
belangrijk om het thema zo concreet mogelijk voor te stellen wat een belangrijke 
uitdaging bleek te zijn in het geval van Milleniumdoelstelling 8 (mondiaal 
samenwerkingsverband voor ontwikkeling). Volgens het productiehuis heeft dit ook 
bijgedragen tot het feit dat deze doelstelling in de serie eerder gefragmenteerd aan bod 
komt (kindsoldaten, medisch centrum, natuurbescherming in nationaal park, …). Een 
zelfde uitdaging vinden we ook terug bij het RTBF programma ‘Belges au Bout de 
Monde’, waar de sterke focus op de Belgische personages er toe leidt dat andere 
relevante actoren of thematieken zoals de milleniumdoelstellingen minder sterk aan bod 
komen.  

Films 

De films die deel uitmaakten van de onderzochte cases lijken in het algemeen coherent 
te zijn met de doelstellingen en prioriteiten. Le Voyage d’Aïcha richt zich bijvoorbeeld 
specifiek op de gezondheid van moeder en kind in Burkina Faso waar België aanwezig is 
en dat ondertussen ook terug een prioritair partnerland geworden is binnen de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. ‘Start-Up Story is eveneens coherent met het beleid van de 
huidige minister van ontwikkelingssamenwerking gezien de focus op de rol van de 
private sector in ontwikkelingssamenwerking en de aandacht voor nieuwe technologieën.  
Start-Up Story kan wel deels overkomen als een promotiefilm voor het Belgische bedrijf 
dat een centrale rol opneemt in de documentaire. Dit was echter niet de bedoeling van 
de producer-cineast die met deze film juist andere start-ups wil aanmoedigen om een 
gelijkaardig initiatief te nemen.  

Bij de film Insyriated is het interessant om vast te stellen dat DGD de selectie van deze 
productie heeft aanbevolen omwille van de sterke connectie met de actualiteit, de link 
tussen de levensomstandigheden van burgers en vluchtelingen en de wijze waarop de 
problematiek van migratie en geweld tegen vrouwen in oorlogssituaties wordt neergezet. 
Gezien het tijdloze karakter (zie ook duurzaamheid) waarmee het de gevolgen van het 
oorlogsgeweld op een diepmenselijke en pakkende manier in kaart kan brengen alsook 
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de sterke uitstraling die de film geniet, zowel nationaal als internationaal, lijkt het niet 
onverstandig om in geval van uitzonderlijke producties, op een flexibele manier om te 
gaan met de criteria rond coherentie.  

Evenementen en korte acties 

Evenementen en korte acties lijken grotendeels coherent te zijn met de doelstellingen en 
prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het is hierbij interessant om 
te zien hoe de verschillende cases op hun eigen specifieke manier deze coherentie 
realiseren.  

Zo is MOOOV ervan overtuigd dat goede films, die mensen raken ook een zekere impact 
hebben. ‘‘Je wordt emotioneel geraakt door de film, wat wil zeggen dat er een effect is. 
Dat daar de wereld direct van verandert is misschien niet zo, maar als men geraakt 
wordt door een film gaat men misschien anders over bepaalde zaken nadenken. Een film 
moet doen nadenken, op andere gedachten brengen, in beweging zetten, vandaar de 
naam van MOOOV. Wij maken geen films die passen bij de thema´s van DGD, maar ze 
zorgen er wel voor dat er elke keer wel één of meerdere films bij zijn die aan de 
thema´s kunnen gelinkt worden. Zo was er bij het thema ‘migratie’ een heel goede film 
van een vader en zoon die beiden mensensmokkelaar zijn’’. Het Festival International du 
Film Francophone (FIFF) heeft verschillende activiteiten op maat van verschillende 
doelgroepen waarbinnen ze de prioritaire thema’s van DGD aan bod kunnen laten 
komen.  

“Het FIFF project richt zich op verschillende doelgroepen, waarvoor het specifieke 
activiteiten opzet: gezinnen, jongeren op school, professionals. Deze activiteiten 
hebben betrekking op de thema's die elk jaar door de DGD als prioritair naar voor 
worden geschoven (waardig werk, de rol van de private sector, migratie). De 
samenwerking met andere actoren vanuit de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking stelt het FIFF in staat om rond verschillende thema’s 
te werken.’’ (FIFF case rapport) 

Voor het project ‘Le Ring de l’Agro’ heeft Le Théâtre de Réconciliation (TdR) contact 
opgenomen met verschillende actoren vanuit de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
(Quinoa, SOS Faim, ULB coopération, Oxfam) om het theaterstuk te voeden met 
thematische informatie over voedselzekerheid. Ook werd een beroep gedaan op de 
expertise die door de organisatie werd opgebouwd in DR Congo, Burundi en Rwanda, 
hetgeen bijdraagt tot een zekere interne coherentie in het werk van Théâtre de 
Réconciliation. Anderzijds is er een zekere incoherentie tussen de 
financieringsmodaliteiten van DGD (jaarlijks) en de manier van werken binnen de sector: 
de huidige financieringsrichtlijn vereist dat alle activiteiten van het project (ontwikkeling 
van het theaterstuk, vertoningen) allemaal uitgevoerd worden binnen hetzelfde jaar. Dit 
terwijl theaters, jeugdhuizen en culturele centra reeds één of twee jaar van tevoren hun 
programma’s vastleggen. Het is dan ook weinig effectief naar bereik toe om de vertoning 
van een theaterstuk te beperken tot het jaar waarin het werd geproduceerd. Deze 
incoherentie illustreert ook een gebrek aan strategie bij de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking wat betreft de verspreiding van de audiovisuele producties 
die het financiert. 

Bij het IDROPS project tenslotte paste het gekozen thema voedselverspilling binnen de 
strategie voor ontwikkelingseducatie. Het kiezen van de winnende ontwerpen houdt 
rekening met criteria zoals duurzaamheid, bijdrage aan voedselzekerheid, mate van 
inclusiviteit, etc. Tijdens de introductie van de workshop werd er gesproken over 
voedselzekerheid in N en Z. Er werd weliswaar niet expliciet verwezen naar de 
milleniumdoelstellingen.  
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Evaluatie van ontwikkelingseducatie-
acties (fase 2): projecten en 

meerjarenprogramma’s (2014-2017)  
 

Resultaten op basis van 6 case studies, een meta-
evaluatie van evaluatierapporten en een bevraging 

onder (ex-) medewerkers van NGOs, ENABEL en DGD 

 
 

 

 

 

 

 

1.  Context van de evaluatie 

In de eindpublicatie van het PULSE onderzoeksplatform in 2013 werd gewezen op een 
aantal belangrijke internationale trends in de aanpak en doelstelling van 
ontwikkelingseducatie in België. Zo werd een geleidelijke verschuiving vastgesteld van 
een traditionele ontwikkelingshulpbenadering, naar een economische 
ontwikkelingsbenadering en verder tot een mondiale rechtenbenadering. Deze 
verschuiving ging ook gepaard met een aantal kritische debatten rond definities en 
doelstellingen van ontwikkelingseducatie. Zo was er bijvoorbeeld een sterke consensus 
dat ‘public relations’ voor de eigen organisatie met het oog op geldinzameling niet als 
een doel van ontwikkelingseducatie kan beschouwd worden. Ook was er een groeiend 
bewustzijn over de nood om de doelstellingen van ontwikkelingseducatie duidelijker te 
formuleren tijdens de planning fase om zo verwarring en moeilijkheden rond 
resultaatsgericht werken te vermijden. Tevens werd de lineaire benadering van het 
educatief continuüm (informatie – attitude – gedrag) meer en meer in vraag gesteld. Zo 
groeide het besef dat de componenten van het educatief continuüm mekaar vanuit 
verschillende richtingen onderling kunnen beïnvloeden en dat een veelheid van andere 
individuele en maatschappelijke factoren een rol spelen zoals waarden, emoties, agency, 
sociale normen en netwerken, socio-economische status, machtsverhoudingen, beleid, 
etc. Deze ontwikkelingen leidden ook tot een toenemende diversiteit van 
ontwikkelingseducatie strategieën die zich niet alleen richten op het beïnvloeden van 
verandering bij individuen of groepen maar ook op verandering van institutionele 
structuren en beleid. De evaluatie van ontwikkelingseducatie interventies die werden 
uitgevoerd tijdens de periode 2014-2017, in opdracht van de Dienst Bijzondere Evaluatie 
(DBE), biedt dan ook een unieke opportuniteit om na te gaan in welke mate sommige 
van deze trends zich verder hebben gezet en of er nieuwe ontwikkelingen gaande zijn. 
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Dit deel van het rapport bespreekt de resultaten van de tweede fase17 van de evaluatie 
van de ontwikkelingseducatie-acties die gefinancierd of gecofinancierd werden over de 
periode 2014-2017. Het betreft interventies die deel uitmaken van de volgende 
budgetlijnen 

1) Basisallocatie 14.54.20.35.60.71 - toelagen aan niet-gouvernementele 

organisaties - projectfinanciering geïntegreerd in een strategisch kader). 

2) Basisallocatie 14.54.20.35.60.72 - ondersteuning aan de bijdrage van de 

organisaties van de civiele maatschappij en van de institutionele actoren in de 
realisatie van de doelen van de gemeenschappelijke strategische kaders.)  

Het is belangrijk om op te merken dat er in de referentietermen van deze evaluatie 
gevraagd werd om rekening te houden met de bevindingen vanuit recente of lopende 
evaluaties18 van ontwikkelingseducatie interventies in scholen. In de conclusies en de 
aanbevelingen maken we de link met de bevindingen van deze evaluaties.  Tevens 
omvat één van de onderzochte cases een scholenwerkingsprogramma en werden in de 
meta-evaluatie ook een aantal rapporten van scholenwerkingsprogramma’s 
meegenomen.  

Deel 2 van het rapport is opgebouwd als volgt. Hoofdstuk 1 beschrijft de methodologie 
die werd gebruikt voor fase 2 van de evaluatie. In de daaropvolgende hoofdstukken 
worden de gesubsidieerde interventies beoordeeld volgens de volgende evaluatiecriteria: 
relevantie (hoofdstuk 2), effectiviteit (hoofdstuk 3), efficiëntie (hoofdstuk 4), 
duurzaamheid (hoofdstuk 5) en coherentie (hoofdstuk 6). De conclusies en 
aanbevelingen vanuit fase 2 worden samen met deze vanuit fase 1 besproken in de 
overkoepelende conclusies en aanbevelingen. 

 

                                                 
17 In de eerste fase van deze evaluatie, waarvan de resultaten worden besproken in een afzonderlijk rapport, 
werden gefinancierde of gecofinancierde interventies geëvalueerd vanuit de volgende budgetlijnen: 
basisallocatie 14.54.28.12.11.21 (audio visuele producties zoals TV programma’s en film producties) en 
basisallocatie 14.54.28.33.00.29 (film festivals, culturele evenementen of andere korte educatieve acties). 
18 Voor meer informatie verwijzen we naar de volgende rapporten: 1) hey eindverslag van de « Etude d’impact: 
perception des enseignant-e-s quant à l’impact des interventions d’éducation à la citoyenneté mondiale et 
solidaire (ECMS) dans l’enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) » besteld door 
ACODEV et uitgevoert door DRIS, 2) Evaluatie van ‘Kleur bekennen’ (2014-2018) uitgevoerd door Alter et 
commanditée par Enabel, et 3) le rapport final de l’éavlauation de l’Infocycle de la CTB réalisée par Alter en 
besteld door DGD en BTC. 



 

 

2.  De onderzoeksmethode 

2.1  Inleiding 

De methodologie voor de tweede fase van de evaluatie omvat een kwalitatief en 
kwantitatief onderzoeksluik. In het kwalitatief luik werden 6 casestudies uitgevoerd 
alsook een meta-evaluatie van beschikbare evaluaties van interventies die werden 
uitgevoerd tussen 2014 en 2017. In het kwantitatieve luik werd een bevraging gehouden 
onder personen die professioneel betrokken zijn (of zijn geweest) in 
ontwikkelingssamenwerking of, breder gezien, in het bereiken van de SDG doelstellingen 
(zowel in het Noorden als in het Zuiden). Er werd getracht te achterhalen in welke mate 
de acties van ontwikkelingseducatie aan de oorsprong liggen van hun engagement of 
roeping. 

2.2.  Het kwantitatief onderzoeksluik 

Voor de methodologie van het kwantitatief onderzoeksluik, zie deelrapport 2: Evaluatie 
van ontwikkelingseducatie-acties; Resultaten op basis van een bevraging onder (ex-) 
medewerkers van NGOs, ENABEL en DGD. 

2.3.  Het kwalitatief onderzoeksluik  

In het kwalitatief onderzoeksluik werden 6 casestudies uitgevoerd. Binnen elke case 
werd de veranderingstheorie van de acties gereconstrueerd en werden de volgende 
evaluatiecriteria onderzocht: relevantie, effectiviteit & impact, efficiëntie, duurzaamheid 
en coherentie met de doelstellingen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Naast 
de interviews met de organisatoren en betrokken medewerkers, vonden ook interviews 
plaats met externe actoren waaronder de beleidscel van de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, verantwoordelijken van DGD die deze vier basisallocaties 
voor ontwikkelingseducatie beheren, de federaties ACODEV en ngo-federatie, kleur 
bekennen en annoncer la couleur en experts in ontwikkelingseducatie (zie interview 
overzicht in bijlage C). 

Bijkomend werd ook een meta-evaluatie uitgevoerd van beschikbare evaluatierapporten 
van interventies die plaatsvonden in de geëvalueerde periode (2014-2017). Hiervoor 
werd een oproep om zulke evaluatierapporten door te sturen naar het evaluatieteam via 
NGO federatie en Acodev rondgestuurd naar hun leden. In het totaal kregen we 
evaluatierapporten van 31 organisaties. Hiervan hebben we de rapporten van 29 
organisaties meegenomen die deel uitmaakten van de DGD referentielijst voor de twee 
onderzochte basisallocaties (projecten en meerjarenprogramma’s)19. De meta-evaluatie 
werd uitgevoerd aan de hand van een analyse matrix met o.a. de volgende categorieën: 
doelgroepen, type strategieën, alsook good practice en lessons learned voor de 
verschillende evaluatie criteria. Via triangulatie werden de resultaten vanuit de 
verschillende methoden en gegevensbronnen (cases, meta-evaluatie, interviews, retro 

                                                 
19 Dit betreft evaluatierapporten van de volgende organisaties: ADG, CETRI,CNCD-11.11.11, Croix Rouge de 
Belgique, Entraide et Fraternité, Echos Communication, SOS Faim, DJAPO, Unicef Education, Unicef Plaidoyer, 
Kiyo, 11.11.11 GROS werking, 11.11.11 4e pijler steunpunt, WSM, Frère des hommes, Miel Maya, ITECO, 
Service Civil International, DBA, Le Monde selon les femmes, Iles de Paix, Protos, FOS, OXFAM Wereldwinkels, 
Vredeseilanden, VIA Don Bosco, TRIAS, Handicap International, OXFAM Solidariteit, G3W 
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enquête) vergeleken om te controleren op convergentie of divergentie tussen de 
bevindingen. 

Selectie van de cases 

In eerste instantie werd geprobeerd om via randomisering tot een enigszins kwalitatief 
representatieve steekproef te komen. Kwalitatieve representativiteit werd beoordeeld 
aan de hand vaneen aantal indicatoren zoals de omvang van financiering, het 
onderscheid tussen Onderwijs, 1e & 2e lijn; Beleidsbeïnvloeding, en thematische insteek 
en het onderscheid tussen project NGO en programma NGO. Gezien de grote 
verscheidenheid onder de organisaties en het type interventie bleek, na een aantal 
pogingen, zulke aanpak niet tot bevredigende resultaten te leiden. Uiteindelijk werd 
gekozen voor de volgende aanpak:  

• De organisaties werden verdeeld in 4 groepen op basis van taal en omvang van 
financiering: 1) ONG francophone de < 1.000.0000; 2) ONG bilingue et NL de < 
1.000.000; 3) ONG francophone de >1.000.000 et 4) ONG bilingue et NL de 
>1.000.000.  

• Door een ‘expertenpanel’, bestaande uit de leden van het consortium, werd voor 
elk van de 4 categorieën een top drie gemaakt van de organisaties die zij het 
meest interessant (‘information rich’) vonden om mee te nemen in de 
casestudies. Het samenstellen van een top 3 gebeurde telkens op basis van de 
kennis van de respectievelijke panelleden over de programma’s van de 
organisaties alsook op basis van bijkomende informatie aangeleverd door DGD 
(zie info fiche over interventies uit de verschillende budgetlijnen). Panelleden 
gaven ook telkens aan de hand van een aantal kernwoorden een argumentatie 
voor hun selectie.  

• Op basis van het aantal stemmen van de panelleden, en rekening houdend met 
een aantal indicatoren (Onderwijs, 1e & 2e lijn; Beleidsbeïnvloeding, 
argumentatie van de panel leden en thematische insteek) leverde dit een eerste 
selectie op. Deze selectie werd vervolgens voorgesteld en besproken tijdens een 
meeting van het begeleidingscomité. Hierna kregen de federaties de mogelijkheid 
om vanuit hun expertise bijkomende suggesties te geven. Dit gebeurde op basis 
van een systematische aftoetsing van de cases uit de voorgestelde selectie met 
een categorisatie van de volledige groep van NGOs volgens een aantal criteria 
zoals SDG’s, koppeling pleidooi, thematische specialisatie, sociale basis, synergie, 
gender, diaspora, profit sector, inleefreizen, N-Z partnerschappen). Op basis van 
deze bijkomende suggesties werden uiteindelijk 1 project NGO geselecteerd en 5 
programma NGOs. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de geselecteerd cases 
alsook een korte beschrijving volgens een aantal van de selectiecriteria.  

Tabel 2.1 Overzicht van geselecteerde organisaties voor de case studies 

Geselecteerd cases Beschrijving volgens selectiecriteria 

Project NGO’s  

FIAN Belgium FR-talig/1e en 2e lijn/Beleid/Budget kleiner dan 285.000 Euro/max. 2jaar/ 

Programma NGO’s  

Protos NL-talig/1e en 2e lijn/Beleid/Budget tussen 1 en 1,5 Miljoen Euro/Water 

Vredeseilanden NL-talig/Onderwijs/1e en 2e lijn/Beleid/Budget hoger dan 1,5 miljoen 

Euro/Duurzame voedselketens 

SOLSOC FR-talig/1e en 2e lijn/Beleid/Budget tussen 1 en 1,5 Miljoen Euro/Waardig 

werk/Bewegings NGO 

VIA Don Bosco Tweetalig/Onderwijs/1e en 2e lijn/Beleid/Budget tussen 0,5 en 1 Miljoen 

Euro/beroepsonderwijs 

Le Monde selon les 

femmes 

Fr-talig/1e en 2e lijn/Beleid/Budget tussen 1 en 1,5 miljoen Euro/Gender 

Aanpak van de case studies 

i) Reconstructie van de “Theory of Change (ToC)” – Elke casestudie start met het 
in kaart brengen van de interventies rond een bepaalde case en een analyse van de 
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context waarbinnen deze interventies worden uitgevoerd. De (vaak impliciete) ToC 
wordt gereconstrueerd waarbij geëxpliciteerd wordt welke veranderingen werden 
nagestreefd bij welke doelgroepen, wat de “pathways of change” waren, welke 
activiteiten werden uitgevoerd, wie de belangrijkste actoren waren en welke rol zij 
gespeeld hebben in het ontwikkelingseducatie- of beleidsbeïnvloedingsproces. De 
reconstructie van de TOC gebeurde aan de hand van een stakeholder mapping 
volgens de verschillende invloedssferen van een interventie (controle sfeer, sfeer 
van directe invloed en sfeer van indirecte invloed). Dit gebeurde hoofdzakelijk op 
basis van de documentaire analyse en in overleg met medewerkers van de 
organisaties.  

ii) Beschrijving van de gerealiseerde resultaten – in een tweede stap wordt 
nagegaan in welke mate de doelstellingen van de actie gerealiseerd werden, met 
aandacht voor de bedoelde en niet-bedoelde resultaten/veranderingen. Hiertoe 
wordt voor elke groep van actoren (vb. doelgroepen, intermediairen, partners) de 
mate van verandering (m.b.t. de doelstelling) beschreven. Informatie werd 
voornamelijk verzameld via focusgroepen en face to face of telefonische interviews 
met vertegenwoordigers van de doelgroepen (intermediaire doelgroepen, partners, 
eindbegunstigden, ….) alsook tijdens interviews met medewerkers van de 
organisaties die de acties uitvoeren (zie bijlage C voor overzicht van de interviews 
en focusgroepen voor de verschillende casestudies). 

iii) Analyse van de contributie van de actie tot de behaalde resultaten (vooral 

op outcome niveau) - Na de beschrijvende fase wordt een analyse gemaakt van 
de belangrijkste outputs en outcomes van de cases waarbij aandacht besteed wordt 
aan de positieve en negatieve resultaten en aan de geplande en niet-geplande 
resultaten. Een contributieanalyse wordt gedaan om na te gaan wat het aandeel is 
van de actie in deze resultaten. Bij een contributieanalyse worden mogelijke 
rivaliserende verklaringen of “counterfactuals” in kaart gebracht en geanalyseerd. 
Counterfactuals zijn factoren in de context of andere actoren buiten de invloedsfeer 
van de actie die hebben bijgedragen tot de beoogde verandering. Op deze manier 
kan een genuanceerde inschatting gemaakt worden van de bijdrage van de actie aan 
de vastgestelde veranderingen. Een voorbeeld van zulke contributieanalyse wordt 
geïllustreerd in bijlage G. 

iv) Analyse van de evaluatie vragen: In deze stap wordt een analyse gemaakt van 
de evaluatie vragen rond relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, duurzaamheid, 
impact en coherentie. Dit gebeurde op basis van de evaluatievragen en de 
beoordelingscriteria (zie evaluatievoorstel in bijlage B) in de evaluatie matrix en de 
beschikbare informatie vanuit de surveys, focus groepen, interviews, document 
analyse en contributieanalyse. Voor elk van de evaluatie criteria werd telkens ook 
een samenvattende tabel gemaakt die de belangrijkste sterktes/good practices, 
uitdagingen/zwaktes en belangrijke aanbevelingen samenvat. 

 





 

 

3.  Relevantie 

In dit hoofdstuk bekijken we in welke mate de gesubsidieerde acties die deel uitmaken 
van de casestudies afgestemd zijn op de realiteit en noden van de doelgroepen. We 
proberen ook na te gaan in hoeverre de activiteiten en outputs in lijn zijn met de 
beoogde effecten en doelstellingen. Tevens gaan we na in welke mate de theories of 
change van de interventies en de onderliggende assumpties duidelijk geëxpliciteerd en 
realistisch zijn. Hierbij kijken we ook naar de relevantie van de gebruikte strategieën en 
activiteiten in functie van de verandering die beoogd wordt bij de verschillende 
doelgroepen.  

3.1.  ‘Niche’ werking 

Naar relevantie toe zien we doorheen de diepte cases alsook op basis van de resultaten 
van de meta-evaluatie een duidelijke meerwaarde bij organisaties die zich specialiseren 
in specifieke thema’s en in het werken met intermediaire doelgroepen waarmee ze een 
preferentiële en meer langdurige relatie aangaan. Dit laat een specifieke ‘niche’ werking 
toe waarbinnen de organisatie voor haar specifieke expertise erkend wordt en hierdoor 
ook een sterk mandaat krijgt van de doelgroepen waarmee ze samenwerkt.  

Box 9: Voorbeelden van Niche Werking  

FIAN Belgium. Een voorbeeld vanuit de dieptecases is de associatie FIAN Belgium die 
met brede expertise over de problematiek van recht op voedsel en voedselsoevereiniteit 
(sinds 1986) coalities aangaat met sociale bewegingen die zich inzetten rond dit thema. 
Via deze samenwerking probeert FIAN Belgium op een meer effectieve manier burgers te 
mobiliseren en zo ook sterker te kunnen wegen op het beleid. Andere voorbeelden zijn 
Rikolto en Protos die respectievelijk erkend worden als kennisbrokers rond de thema’s 
duurzame voeding en water. Beide organisaties richten zich eveneens op heel specifieke 
intermediaire doelgroepen zoals retailers en de federatie van de voedingsindustrie in het 
geval van Rikolto en lokale besturen en waterbedrijven in het geval van Protos. 
Voorbeelden vanuit de meta-evaluatie zijn WSM die zich richt op het promoten van 
internationalisering bij de organisaties van beweging.net en MOC met specifieke focus 
rond het thema waardig werk en Djapo die sterke expertise aan het opbouwen is rond 
het promoten van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO) op basis van 
systeemdenken, creatief denken en filosoferen, binnen het basis- en kleuteronderwijs.  

De good practices rond relevantie die we doorheen deze evaluatie konden identificeren 
en die in de onderstaande paragrafen beschreven worden komen extra sterk naar voor 
in de cases die een niche werking vertonen. Tevens, zoals zal blijken in de volgende 
hoofdstukken, kan een niche werking de andere evaluatiecriteria (i.e. effectiviteit, 
duurzaamheid, impact, etc.) ook ten goede komen.  

3.2.  Een actor focused theory of change.  

Het valt op dat de meerderheid van de ‘niche cases’ een meer ‘gesofistikeerde’ theory of 
change nastreven waarbinnen de actoren die het programma tracht te beïnvloeden een 
duidelijkere plaats innemen. Zulke theory of change bevat meestal meerdere resultaten 
niveaus waarbij elke niveau verschillende actoren kan bevatten die de interventie direct 
of indirect tracht te beïnvloeden of tracht te ondersteunen en via dewelke zij hoopt bij te 
dragen tot de uiteindelijke doelstelling. Dit zorgt voor een duidelijke link tussen de 
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interventie strategieën en de specifieke noden alsook de verwachte veranderingen bij de 
directe en indirecte doelgroepen. Kenmerkend hierbij is dat de intermediaire 
doelgroepen meestal actoren zijn die een multiplicator of een hefboomrol kunnen spelen 
om zo een grotere impact te kunnen realiseren zowel wat betreft bereik (bijvoorbeeld 
werken met lokale associaties om zo meer burgers te mobiliseren) als wat betreft de 
potentiële invloed op het beleid (bv. werken met parlementairen of welgezinde politieke 
partijen om zo sterker te kunnen wegen op het beleid). Het valt hierbij op dat de 
veranderingstheorieën beter afgestemd lijken op de complexiteit van de verandering die 
ontwikkelingseducatieprogramma’s beogen. Dit uit zich bijvoorbeeld in een meer 
geïntegreerde aanpak waarbij de programma’s via diverse strategieën (bv. 
capaciteitsversterking, mobiliseren, sensibiliseren, advocacy, ….) bij de doelgroepen 
trachten in te spelen op de verschillende dimensies van het educatief continuüm (kennis, 
attitudes, waarden, gedrag). Zulke aanpak sluit beter aan bij de realisatie dat deze 
dimensies alsook andere factoren (bv. beleid,) mekaar op verschillende manieren 
kunnen beïnvloeden naargelang de specifieke context (Coe & Mayne, 200820, Van 
Ongevalle, 2014)21.  

Een uitdaging hierbij is weliswaar dat zulke veranderingstheorie (zoals ook het geval was 
bij korte acties en evenementen) niet altijd voldoende geëxpliciteerd is of niet voldoende 
duidelijk is voor alle medewerkers of betrokken actoren. Uit de casestudies en de meta-
evaluatie van evaluatierapporten leren we immers dat de theory of change in een aantal 
gevallen verduidelijkt diende te worden in de inceptiefase van de evaluaties. Zulke 
explicitering bleek nodig om beter te kunnen begrijpen hoe de programmastrategie juist 
in mekaar zat.  

In die zin is het belangrijk om praktische ervaringen met het uitwerken van zulke 
veranderingstheorieën te delen binnen de sector en hieruit lessen te trekken. Zo waren 
er een aantal interessante cases waar het invloedssferenmodel (i.e. controle sfeer, 
invloedssfeer, interesse sfeer) vanuit outcome mapping gebruikt werd als onderliggend 
kader om de veranderingstheorie op een actorgerichte manier te expliciteren en om hun 
monitoring en evaluatiesysteem op af te stemmen. Box 10 illustreert aan de hand van 
een extract van de casestudie van le Monde selon les femmes, hoe de actorgerichte 
veranderingstheorie van het programma 2014-2016 werd geëxpliciteerd. 

 

                                                 
20 Coe J. & Mayne R. (2008), Is Your Campaign Making a Difference?, London: NCVO. 
21 Van Ongevalle, J., Fonteneau, B. (2014). Learning about the effects of development education programmes. 
Towards a learning centred monitoring and evaluation practice. Research Report. Pulse Research Platform, 
HIVA KU-Leuven: http://www.outcomemapping.ca/resource/resource.php?id=449  
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Het is eveneens bemoedigend om concrete voorbeelden vast te stellen van organisaties 
die de pijnpunten en aanbevelingen rond strategievorming en veranderingstheorie, die 
werden meegegeven in evaluaties ook vertalen naar aangepaste strategieën in nieuwe 
programma’s. Dit wordt geïllustreerd in Box 11 door de case van G3W die op basis van 
de aanbevelingen van een midterm evaluatie van hun programma (2014-half 2015) een 
meer onderbouwde strategie uitwerkte in partnerschap met Kyio en Solidagro voor hun 
nieuwe programma (2017-2020). Dit wijst erop dat organisaties wel degelijk inspanning 
leveren om de bevindingen vanuit evaluaties te gebruiken om hun werking te 
versterken. Dit is een positieve tendens die een belangrijke basis vormt voor een 
toenemende professionalisering van de organisaties en toenemende kwaliteit van de 
ontwikkelingseducatie interventies.  

Box 10: Veranderingstheorie Monde selon les femmes 

Bij het formuleren van het programma 2014-2016 was het niet voorzien om een 
expliciete veranderingstheorie te presenteren. Toch kan de veranderingstheorie op 
basis van het project document gereconstrueerd worden. Zo tracht M/F via opleiding, 
onderzoek en pleidooiacties op een systemisch manier te werken rond een aantal 
centrale thema’s, namelijk geweld tegen vrouwen, duurzame ontwikkeling en 3M 
(Migration, médias, masculinités). Tegelijkertijd richt M/F zich bij voorkeur op actoren
(bv. leidinggevenden binnen organisaties of netwerken) die een multiplicator rol 
kunnen opnemen en zo kunnen bijdragen tot verandering binnen hun organisaties (in 
eerste instantie ontwikkelingsorganisaties maar in tweed instantie ook andere 
middenveldorganisaties) Vervolgens kunnen deze bijdragen tot veranderingen bij
andere middenveldorganisaties. Deze veranderingstheorie wordt geïllustreerd door 
het onderstaande schema.  
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3.3.  Maatwerk 

Een derde belangrijke good practice die doorheen de diepte cases alsook uit de meta-
evaluatie naar boven komt is een aanpak die nauw afgestemd wordt op de noden en de 
eigenheid van de specifieke doelgroepen die een programma tracht te ondersteunen of 
te beïnvloeden. Dit vergt weliswaar een aanzienlijke inspanning van de organisaties en 
ook de nodige expertise en kennis over de doelgroepen. Dit vraagt immers nauwer en 
frequenter contact met doelgroepen, meer begeleiding en follow-up, gemeenschappelijke 
activiteiten, alsook de expertise en de middelen om strategieën waar nodig aan te 

Box 11: Toewerken naar een meer onderbouwde veranderingstheorie – de 
case van G3W/M3M – Solidagro – Kiyo. In haar programma (2014-2016) 
organiseerde G3W reeds campagnes, maar nog zonder een sterk onderbouwde 
strategie. Zo waren er volgens een externe evaluatie wel veel acties maar werd er 
minder strategisch omgegaan met de resultaten en werd er soms gestart met een 
volgende campagne zonder de eerste voldoende op te volgen. Tegelijk bleek dat G3W 
wel ambities koesterde om sterker op te treden als expertisecentrum via vorming, 
research en met duidelijke campagnemodellen voor de partner-bewegingen waar ze 
mee samenwerkt. Hierbij stelde zich ook tot doel om campagnes uit te voeren in 
samenwerking met anderen zodat deze campagnes gedragen zouden worden door 
meerdere organisaties. Deze aanbevelingen en ambities werden duidelijk 
meegenomen in het nieuwe programma die G3W samen met Solidagro en Kiyo 
uitwerkte en dat zich inzet voor het promoten van kinderrechten en het recht op 
gezondheid en voedsel. Voor elke specifieke doelstelling van het nieuwe programma 
werd een gedetailleerde veranderings-theorie uitgewerkt. Voor het programma 
onderdeel ‘youth engagement’ worden de veranderingen bij de verschillende 
doelgroepen ook via een impactevaluatietraject van nabij opgevolgd. De figuur toont 
de veranderingstheorie voor het luik ‘youth engagement’ die ook de basis vormt voor 

de impactevaluatie van dit programmaonderdeel. 
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passen aan veranderingen in specifieke noden of contexten. Het maatgericht werken 
wordt duidelijk geïllustreerd door de FIAN Belgium casus (zie Box 12) waarbinnen de 
werking nauw wordt afgestemd op de specifieke doelgroepen zijnde sociale bewegingen 
en burgergroepen die zich engageren rond de problematiek van voedselsoevereiniteit.  

Box 12: Een maatgerichte aanpak binnen de werking van FIAN Belgium 
rond voedselsoevereiniteit 

Zowel de activiteiten- en evaluatierapporten als de uitgevoerde interviews getuigen 
van de relevantie van de acties van FIAN Belgium. Voor wat betreft de boeren en 
sociale bewegingen heeft FIAN Belgium ervoor gekozen om de inhoudelijke 
ondersteuning in de vorm van kennis/expertise opbouw (voornamelijk via het 
uitvoeren en verspreiden van onderzoek) te combineren met het begeleiden van de 
actoren tijdens het uitvoeren van gezamenlijke pleidooiacties. Het werk van FIAN 
Belgium wordt zeer positief beoordeeld door de ondervraagde boerenbewegingen, 
en dan vooral haar manier van werken. Deze wordt gekenmerkt door het 
opbouwen van langdurige relaties en partnerschappen en door een sterke expertise 
(in termen van analyses en het uitvoeren van pleidooiacties) die FIAN Belgium bij 
de sociale bewegingen kan binnenbrengen. Daardoor komen de meeste acties tot 
stand binnen lopende partnerschappen die ook blijven bestaan na opeenvolgende 
acties. De sociale bewegingen en andere maatschappelijke middenveldorganisaties 
die deel uitmaken van deze partnerschappen hebben niet de indruk dat ze 
‘geïnstrumentaliseerd’ worden binnen de pleidooiacties van FIAN Belgium. De 
sociale bewegingen (interview met vertegenwoordigster van ‘La Coordination 
Européenne Via Campesina’) appreciëren ook de inspanningen van FIAN Belgium 
om zich aan te passen aan de realiteit en het ritme van de sociale bewegingen 
(hetgeen minder het geval is bij NGOs of andere professionele organisaties die 
werken rond lobby en advocacy). Zulke maatgerichte werking getuigt volgens de 
boerenbewegingen niet alleen van een goede kennis van de specifieke dynamieken 
binnen de boerenbeweging maar ook van het feit dat FIAN Belgium via deze 
partnerschappen en gezamenlijke acties wil bijdragen tot het versterken van de 
legitimiteit en capaciteit van deze boerenbewegingen om pleidooiacties uit te 
voeren.  

Gezien het belang van een maatgerichte aanpak is het bemoedigend om vast te stellen 
dat organisaties inspanningen doen om aanbevelingen hierrond vanuit evaluaties mee te 
nemen in hun programmatie en werking. Observaties vanuit de dieptecases en de meta-
evaluatie tonen aan dat zulke inspanningen wel degelijk kunnen bijdragen tot een 
versterking van de interne expertise binnen de organisatie rond specifieke inhoudelijke 
thema’s alsook een meer doordachte en onderbouwde veranderingstheorie. Dit vertaalt 
zich vaak in een verschuiving van zeer ruime (lees ook vage en onrealistische) 
doelstellingen (bv. verandering bij het brede publiek) naar meer specifieke doelstellingen 
binnen strategisch gekozen actoren waarmee organisaties op een meer realistische en 
strategische manier en met kennis van zaken kunnen samenwerken of invloed kunnen 
uitoefenen. Box 13 toont een aantal voorbeelden vanuit de meta-evaluatie van 
evaluatierapporten van organisaties die zulke evoluties doormaakten en hier een 
meerwaarde van ondervonden. Een meer gedetailleerd voorbeeld van deze evolutie 
overheen verschillende programma’s wordt geïllustreerd door de Solsoc case ook in 
Box 13. 

Box 13: De meerwaarde van een verschuiving naar een meer maatgerichte 
aanpak  

Rikolto: Overall the relevance of awareness raising and building a strong support basis 
for sustainable farming in North and South as a goal, and for Vredeseilanden (ancien 
nom de Rikolto) as an organization is not disputed in any way: Despite its limited scale, 
the relevance of the work with schools is becoming stronger. With the ‘Vierkant voor 
Vredeseilanden’ approach the work with schools has been upgraded from fragmented 
informational activities accompanying fundraising to an approach that has more 
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awareness raising potential and gives students an action perspective (e.g. in their role as 
consumers).  

Oxfam Solidariteit: The main change path selected i.e. to participate in a broader 
‘movement of active citizens and to collaborate with civil society organizations in order to 
reach policy changes is relevant and effective. (extract evaluatierapport meta-evaluatie) 

G3W: De werking van G3W is relevant; ze werkt doelgroepgericht binnen haar 
samenwerking met doelgroepen en in functie van de noden (redelijk nieuwe approach als 
NGO). Vooraleer verder te differentiëren: belangrijk om relaties met bestaande en 
nieuwere doelgroep organisaties eerst verder te bestendigen (verdiepen wat er is 
vooraleer verder te verbreden). (extract evaluatierapport meta-evaluatie) 

Oxfam Wereldwinkels: Oxfam-Wereldwinkels heeft in de periode 2014-2016 de 
expliciete keuze gemaakt om de focus van eerlijke handel te verleggen naar de 
wereldhandelsregels, daarrond expertise op te bouwen en campagnes te organiseren. Dit 
is een relevante keuze gezien de noodzaak voor systeemveranderingen om uiteindelijk 
eerlijke handel mogelijk te maken. Oxfam-Wereldwinkels heeft gedegen en evidence 
based achtergronddossiers uitgewerkt en wordt door verschillende actoren erkend 
omwille van haar keten-specifieke expertise. (extract evaluatierapport meta-evaluatie) 

Solsoc: De strategie van Solsoc voor 'ontwikkelingseducatie' heeft de afgelopen vijftien 
jaar verschillende veranderingen en heroriëntaties ondergaan. Tijdens het programma 
2003-2007 heeft Solsoc stappen gezet om de concepten van sensibilisering, educatieve 
actie en pleidooiacties te verduidelijken en om deze te vertalen in drie specifieke 
strategieën: verduidelijking van de doelgroepen, uitwerken van specifiek pedagogische 
doelstellingen en een aangepaste pedagogische aanpak. Gedurende het programma 
2008-2010 heeft Solsoc haar ontwikkelingseducatie acties sterker gericht op de 
organisaties binnen de eigen socialistische beweging, namelijk vakbonden, mutualiteiten, 
organisaties vanuit de permanente educatie (éducation permanente). In het programma 
2010-2013, werd het Noord-luik geherstructureerd volgens twee meer complementaire 
specifieke doelstellingen: een eerste doelstelling die het belang van pleidooiwerk 
benadrukt (SON1) en een tweede (SON2) die voortkwam uit de fusie van het 
sensibilisering- en educatieacties. Beide objectieven zijn ook sterker geïntegreerd met de 
partnerwerking vanuit het Zuid-luik. Deze heroriëntatie leidde tot een sterkere 
valorisatie van de expertise binnen de organisatie omdat de medewerkers vanuit het 
Zuid programma, verantwoordelijk voor de partnerschappen met de Zuidelijke partners, 
nu ook meer betrokken waren bij de Noordwerking. Hierdoor konden zij hun thematische 
expertise en kennis over specifieke regio’s inbrengen in het Noord programma. Deze 
evolutie biedt dan ook een antwoord op de vraag vanuit een externe evaluatie en DGD 
om de expertise rond de specifieke thema’s waar Solsoc rond werkt op een continue 
manier te versterken. Solsoc heeft deze evolutie ook verdergezet in het programma 
2014-2016, waarbij het zich vooral richt op specifieke doelgroepen (boundary partners) 
vanuit de socialistische beweging (bv. FGTB, FPS, Mutuelles, IEV, mandataires PS).  

De bovenstaande voorbeelden tonen aan dat de focus op specifieke doelgroepen op 
verschillende niveaus kan plaatsvinden. De twee Oxfams (Solidariteit en Wereldwinkels) 
proberen vooral de regelgeving en het beleidskader te beïnvloeden door deel uit maken 
van een ruimere beweging van burgers die zich actief engageren voor Oxfam Solidariteit 
en door te wegen op de handelsregels in lijn met de principes van eerlijke handel zoals 
in het geval van de wereldwinkels. Aan de andere kant richt G3W en Solsoc zich vooral 
op een meer afgelijnd en toegankelijk doelpubliek. Deze evolutie kan bepaalde risico’s of 
uitdagingen met zich meebrengen waar de organisaties zullen moeten rekening mee 
houden. Door ervoor te kiezen om de ontwikkelingseducatie activiteiten sterk toe te 
spitsen op deelorganisaties van een ruimere beweging (Solsoc) of op specifieke 
behoeften van de doelgroepen (G3W), zijn deze organisaties voor hun werking ook in 
zekere zin meer afhankelijk van deze specifieke doelgroepen. Dit is des te meer het 
geval wanneer er gewerkt wordt met intermediaire actoren waarvan men verwacht dat 
deze een multiplicator rol zullen opnemen in het verspreiden van bepaalde 
ontwikkelingseducatie activiteiten (bv. trainingen, publicaties, onderzoek,…). Deze 
actoren hebben meestal hun eigen specifieke doelstellingen rond andere thema’s. 
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Ontwikkelingseducatie wordt vaak gezien als iets complementairs en interessant, vaak 
ook als innoverend maar meestal geniet het toch niet de hoogste prioriteit. Indien er zich 
bepaalde prioriteiten voordoen die belangrijker of dringender lijken dan bestaat steeds 
de kans dat zij meer aandacht en middelen zullen besteden aan deze zaken, soms ten 
koste van hun engagement of inzet rond ontwikkelingseducatie. Dit vormde bijvoorbeeld 
een uitdaging in de Solscoc casestudie waar de intermediaire actoren (organisaties uit de 
socialistische beweging) vooral hun aandacht richtten op de situatie van sociale 
bescherming in België in plaats van landen in ontwikkeling. Ook werd er tijdens een 
interview met een vakbondsmilitant tijdens de Monde selon les femmes case op gewezen 
hoe er meer en meer aandacht werd besteed aan de uitholling van sociale voorzieningen 
in België ten gevolge van het bezuinigingsbeleid en hoe dit ten koste ging van de 
aandacht voor het stimuleren van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  

Het bewaken van de eigen autonomie inzake de aanpak en inhoud van 
ontwikkelingseducatie activiteiten kan een bijkomende uitdaging inhouden bij het 
focussen op een beperkt aantal specifieke doelgroepen. Enerzijds kan de nauwe relatie 
die een organisatie heeft met haar doelgroepen haar legitimiteit binnen deze 
samenwerking versterken. Anderzijds ligt hier ook het risico dat een organisatie al te 
veel haar aanpak en inhoud gaat afstemmen op de specifieke noden en prioriteiten van 
deze doelgroepen, wat kan leiden tot een verminderde bijdrage aan alternatieve 
manieren van werken of alternatieve visies. Het zal belangrijk zijn om zulke uitdagingen 
op te volgen tijdens de monitoring en evaluatie cycli.  

3.4.  Een divers bereik en complementaire werking 

De groeiende ‘niche werking’ die hierboven werd beschreven draagt er ook toe bij dat 
verschillende organisaties zich specialiseren in het bereiken van verschillende 
doelgroepen met specifieke strategieën. Dit leidt tot een groeiende diversiteit in de types 
van doelgroepen (directe en indirecte), hetgeen duidelijk naar voor komt uit de cross 
analyse van de diepte cases en de resultaten van de meta-evaluatie. Het is eveneens 
bemoedigend om vast te stellen dat organisaties die rond eenzelfde thema werken 
tengevolge van hun specialisatie stappen zetten om overlapping bij doelgroepen te 
vermijden en om eerder complementair te werken. Dit wordt geïllustreerd in Box 14 aan 
de hand van de VIA Don Bosco case. 

Box 14: Streven naar complementariteit via thematische focus en specifieke 
doelgroepen  

VIA Don Bosco: VIA Don Bosco werkt op het thema recht op onderwijs, wat een thema is 
waar de meeste NGOs niet op werken. Van de 32 andere organisaties (NL talig of 
tweetalig) die werken rond Wereldburgerschapseducatie (volgens een niet gepubliceerde 
mapping in 2013 door de NGO-federatie naar aanloop van de programma’s 2014-2016) 
zijn er 19 met een pedagogisch aanbod voor secundair onderwijs (ook het actieterrein 
van VIA Don Bosco), waarvan slechts 7 organisaties met een aanbod over het thema 
‘recht op onderwijs’. VIA Don Bosco onderscheidt zich met haar aanbod dus van de 
meeste andere organisaties. Zo blijkt dat de Aanstokerij vaststelde dat het thema en de 
doelgroep van het educatieve spel E(du)quality zodanig uniek zijn dat ze de vraag stelde 
aan Via Don Bosco om het spel in hun permanente promopakket te mogen opnemen. 
Verder richtte VIA Don Bosco zich tijdens 2014-2016 in toenemende mate op een 
segment binnen het onderwijs waar de meeste andere NGOs niet actief zijn nl. technisch 
en Beroeps secundair onderwijs, maar waar wel interesse bestaat om rond WBE te 
werken. In 2016 bestond 67% van de partnerscholen van VIA Don Bosco uit technische 
en beroepsvoorbereidende scholen wat een verhoging is van 5% t.o.v. 2015.  

Deze complementariteit inzake doelgroepen en thematische focus biedt dan ook 
schaalvoordelen in termen van bereik. Tabel 3.1 illustreert de diversiteit in bereikte 
doelgroepen aan de hand van een aantal organisaties die werken rond het thema 
landbouw/voedselzekerheid en/of duurzame en eerlijke voedselketens Het is belangrijk 
op te merken dat het overzicht in tabel 3.1 niet exhaustief is. Het is immers enkel 
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gebaseerd op de geanalyseerde casestudies en de beschikbare evaluatierapporten voor 
de meta-evaluatie. In verschillende van deze evaluatierapporten werden trouwens ook 
niet alle doelgroepen van de geëvalueerde organisaties besproken. 

 
Tabel 3.1 Diversiteit in bereikte doelgroepen voor de thema’s 
landbouw/voedselzekerheid en/of duurzame en eerlijke voedselketens 

Voorbeelden 
van 
organisaties 

Thematische expertise Types van doelgroepen 

ADG Landbouw/voedsel 
zekerheid 

• Student(in)en van de landbouwsecties van de 5 
waalse hogescholen en van de Gembloux Agro-Bio 
Tech faculteit, 

• Leraarst van deze instellingen, 
• Bevolking van Gembloux en omstreeks (sinds 

2014). 
FIAN Belgium Recht op voedsel • Politieke beslisers 

• Volksgroepen 
• Sociale bewegingen 

TRIAS Landbouw/voedselzeker
heid/ 
Ondernemerschap 

• Vlaamse ondernemers,  
• Leden van achterban bewegingen (bv. UNIZO, 

Markant, KVLV, …). 
Rikolto Landbouw/duurzame 

voedingsketens/ 
• Retailers, toeleveranciers, federaties van 

voedingsindustrie,  
• Scholen, cateringbedrijven voor scholen, … 
• boerenorganisaties 

Oxfam 
Wereldwinkels 

Eerlijke handelsketens 
(inclusief landbouw en 
voedingsproducten) 

• Brede publiek 
• Vrijwilligers en niet-vrijwilligers  
• Belgische EU-parlementsleden en de Belgische 

vertegenwoordiger bij de EUvia lokale polici, 
Vlaamse en federale beleidsmakers (zowel politieke 
actoren, technisch personeel en ambtenaren). 

Oxfam 
solidariteit 

Eerlijke en duurzame 
landbouw en 
voedingsketens 

• Young people, supporters, volunteers and 
educational actors  

• Belgian, European and international networks 
• Movements of small holders 

M/F Développement durable 
et accès aux ressources 
agricoles des femmes 

• Consultatieve Raad Vrouwen en ontwikkeling  
• Leden en verantwoordelijken van belgische NGOs 

Protos Eau • Actoren binnen de water sector 
• Gemeenten 
• Scholen  

Zoals we eerder reeds stelden zien we indicaties dat een groeiende specialisatie rond 
specifieke thema’s en specifieke doelgroepen kan bijdragen tot een versterking van de 
eigen interne expertise binnen de organisatie. Uit de diepte cases en de meta-evaluatie 
leren we evenwel dat zulke tendens ook aanleiding kan geven tot diepere inzichten rond 
de eigen beperkingen wat betreft interne expertise om op een effectieve en efficiënte 
manier bij te dragen aan de doelstellingen van het programma. Dit is op zich niet 
negatief en kan eerder een sterkte zijn, zeker indien zulk inzicht leidt tot een gepast 
antwoord. In dat geval kan het immers gezien worden als een teken van een sterke 
adaptieve capaciteit van de organisaties die de relevantie van hun programma’s sterk 
kan bevorderen. Het is dan ook bemoedigend om op basis van de diepte cases alsook de 
meta-evaluatie vast te stellen dat meerdere organisaties samenwerkingsverbanden 
opzoeken met actoren die specifieke expertise of capaciteit kunnen binnenbrengen die 
de organisaties zelf niet in huis hebben (Box 15).  

Box 15: Complementaire samenwerkingsverband 

Studio Globo en VIA Don Bosco - Samenwerking tussen beide organisaties bij de 
organisaties van het ‘Saved by the Bell’ evenement in scholen bleek een aantal 
belangrijke voordelen te bieden: 1) groter bereik zowel in de Nederlandstalige scholen 
van Studio Globo als de Franstalige scholen van VIA Don Bosco, 2) sterkere 
gemeenschappelijke beleidsbeïnvloedingsacties (bv. Engagementsverklaring van 
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parlementaire onderwijscommissie rond SDG4 – recht op onderwijs), 3) faciliteren van 
toegang tot jongeren in beroepsscholen van VIA Don Bosco hetgeen een moeilijker 
bereikbare doelgroep is, ….  

Protos werkt in synergie met andere actoren (Djapo et Ecolife) op basis van langdurige 
samenwerkingsverbanden, die ook sterk worden gewaardeerd. Binnen deze 
samenwerking zijn Djapo en Ecolife verantwoordelijk voor de scholenwerking binnen het 
Protos programma. Zij hebben hierrond (pedagogisch en procesmatig) ook meer 
ervaring en expertise dan Protos. Dit draagt bij tot een effectievere scholenwerking 
binnen het Protos programma.  

Unicef België werd tijdens een evaluatie aanbevolen om de focus op het aanbieden van 
leermaterialen rond kinderrechten te verschuiven naar het ondersteunen van de 
leerkrachten bij het vertalen en verankeren van kinderrechten in het volledige 
schoolgebeuren en vooral in scholen met leerlingen vanuit een moeilijke socio-
economische context. Hiertoe werd eveneens aanbevolen om veel sterker in 
partnerschap en synergie met andere Kinderrechteneducatie (KRE) organisaties te 
werken zoals bijvoorbeeld Plan International. 

Rikolto. Door zich in een multistakeholder-aanpak in te schrijven en zich te laten 
begeleiden door participatie-experten en een universiteit die onderzoek doet naar multi-
stakeholder-dynamieken, verhoogt Rikolto haar legitimiteit om veranderingsprocessen te 
stimuleren bij andere actoren. Rikolto liet een impact-evaluatie uitvoeren, dat hun in 
staat stelde de doelstellingen van multistakeholdersamenwerkingen te verscherpen. 

Het valt wel op dat zulke samenwerking niet noodzakelijk wordt opgezocht tussen de 
organisaties die betrokken zijn binnen het gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) 
voor ontwikkelingseducatie. Veeleer groeien zulke verbanden tussen specifieke actoren 
die een specifieke complementaire expertise kunnen bieden zoals bepaald door de 
specificiteit van de behandelde thema’s, doelgroepen en context. Tegelijkertijd kunnen 
tegengestelde belangen of doelstellingen tussen betrokken organisaties een 
samenwerking ook minder wenselijk maken. Dit wordt geïllustreerd door de Rikolto case 
in Box 16. 

Box 16: Tegengestelde doelstellingen kunnen samenwerking minder wenselijk 
maken  

Rikolto. De keuze voor de actoren uit de retail-sector (Colruyt, LIDL,…) is gezien de 
macht die deze hebben in het voedselsysteem zeer relevant. De niches met kleine schaal 
zoals stadslandbouw en lokale verkoop zullen 15% van het voedsel leveren, de rest zal 
via supermarkten blijven gebeuren. Dit zorgt voor een spanningsveld met andere NGOs. 
Bij het uitwerken van een gemeenschappelijk strategisch kader met onder andere 
Wervel en Bioforum rond de verduurzaming van de voedselketen zijn deze er uitgestapt, 
omdat ze vrezen dat door een samenwerking met regimespelers zoals de supermarkten 
er zich geen systeemverandering zal voltooien en zij hun eigen meerwaarde niet meer 
kunnen uitspelen.  

Op basis van de meta-evaluatie en de diepte cases konden er slechts weinig voorbeelden 
gevonden worden van samenwerking tussen de DGD gesubsidieerde programma’s en de 
audiovisuele producties of de korte acties en evenementen. Nochtans konden we een 
aantal van zulke samenwerkingsverbanden wel vaststellen tijdens de eerste fase van 
deze evaluatie. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking tussen verschillende NGOs en 
het FIFF filmfestival alsook de samenwerking tussen ‘Théatre et Réconciliation’ en 
verschillende NGOs voor de realisatie van het theaterproject ‘Le Ring de l’Agro’.  

Zoals werd aangegeven in fase 1 (audiovisuele producties, korte acties en evenementen) 
van deze evaluatie liggen er binnen zulke samenwerkingsverbanden belangrijke 
opportuniteiten. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de expertise die 
binnen de korte acties werd opgebouwd rond het werken met diverse doelgroepen. 
Voorbeelden hiervan zijn de jongerenwerking van MOOOV waarbij jongeren zelf de kans 
krijgen om zelf acties op te zetten, of de aanpak van IDROPS waarbij ingespeeld wordt 
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op de digitale leefwereld van jongeren, alsook de theatervoorstellingen die het project 
Théâtre et reconcilliation bij jeugdverenigingen organiseert voor jongeren die moeilijk te 
bereiken zijn. Ook de samenwerking met productiehuizen voor film en TV biedt zulke 
opportuniteit. Zo werd tijdens de eerste fase van de evaluatie aangetoond dat TV-
programma’s een zeer breed publiek kunnen bereiken waaronder ook doelgroepen die 
vanuit zichzelf minder geneigd zijn om deel te nemen aan evenementen, festivals of 
ontwikkelingseducatie activiteiten. Door gebruik te maken van kunst, festivals, media, 
en evenementen die niet specifiek handelen rond ontwikkelingsrelevante thema’s kan 
dus een publiek worden aangesproken dat veelal niet bereikt wordt door de traditionele 
ontwikkelingseducatie initiatieven. Hieruit kunnen ook lessen getrokken worden over 
effectieve manieren om in dialoog te gaan met zulk publiek.  

Maar ook binnen de organisaties die meerjarenprogramma’s uitvoeren waren een aantal 
interessante voorbeelden te vinden die specifiek inzetten op doelgroepen die eerder 
moeilijk te bereiken zijn (bv. Privé-sector in het geval van Rikolto, Migranten in het 
programma van Frères des Hommes of ouderen via de samenwerking tussen WSM en 
OKRA, leerlingen uit het beroepsonderwijs in het programma van VIA Don Bosco, 
ouderen en migranten in het ITECO training programma, kleuteronderwijs in het Djapo 
programma). Echter, globaal genomen lijken deze groepen doorheen de meerderheid 
van de cases en de meta-evaluatie toch minder prominent aan bod te komen. Dat blijft 
dan ook een aandachtspunt voor de toekomst. Het is wel bemoedigend om vast te 
stellen dat bij verschillende NGOs de vraag leeft hoe ze op een meer diepgaande manier 
doelgroepen kunnen bereiken die niet uit eigen beweging of uit interesse zullen 
deelnemen aan ontwikkelingseducatie activiteiten (bv. VIA Don Bosco, Unicef). Er is dus 
wel degelijk een draagvlak bij de NGOs om hier werk van te maken. Dit biedt dan ook 
een interessant werkpunt dat kan aangemoedigd en opgevolgd worden door de 
subsidiegever.  

3.5.  Evolueren naar een mondiale rechtenbenadering 

Uit die dieptecases en de meta-evaluatie zien we duidelijke aanwijzingen dat de 
gesubsidieerde ontwikkelingseducatie interventies doorheen de opeenvolgende 
programma’s in toenemende mate evolueren naar een mondiale rechtenbenadering. Dit 
is een positieve evolutie die erkenning verdient en verder aangemoedigd mag worden. 
Zulke benadering manifesteert zich immers in interventies die dieper ingaan op de 
onderliggende oorzaken van mondiale onrechtvaardigheid. Zij beogen ook vaker een 
leerproces dat gericht is op kritisch denken en omvatten ook politieke pleidooiacties die 
de oorzaken van oneerlijke situaties trachten aan te pakken. Deze benadering zet zich 
dan ook af tegen een traditionele N-Z tegenstelling en benadrukt de onderlinge 
afhankelijkheid tussen wat er gebeurt op lokaal en mondiaal niveau en hoe 
dagdagelijkse activiteiten een invloed kunnen hebben op mondiale uitdagingen. Deze 
evolutie wordt tevens gekenmerkt door een sterk actiegerichte focus waarbij zowel 
individuele als collectieve actie wordt gepromoot bij de diverse doelgroepen. Dit leidt dan 
ook tot innovatieve initiatieven en samenwerkingsverbanden die gezamenlijk diverse 
doelgroepen op een meer diepgaande en duurzame manier kunnen bereiken. De 
voorbeelden in Box 17 illustreren hoe deze evolutie vorm aanneemt in de programma’s 
van verschillende organisaties.  

Box 17: Versterkte relevantie via innovatieve en collectieve 
samenwerkingsverbanden  

WSM. ‘Allereerst dient opgemerkt te worden dat er in algemene termen ten aanzien van 
het Noordprogramma van WSM over de periode 2014 – 2016 sprake is van een recent, 
uiterst relevant, ambitieus en goed uitgevoerd programma dat op basis van deze aanpak 
(integratie van aandacht voor mondiale vraagstukken binnen sociale bewegingen) als 
voorloper binnen de Belgische ontwikkelingsgemeenschap gepositioneerd kan worden en 
waarvan de eerste resultaten veelbelovend zijn. Het programma positioneert zich, … 
binnen de traditie dat maatschappelijke problemen wereldwijd samenhang vertonen en 
systemisch van aard zijn. Dat vanuit hoge inkomenslanden een belangrijke bijdrage kan 
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worden geleverd aan veranderingsprocessen op mondiaal niveau en in lage- en 
middeninkomenslanden, door veranderingen in de maatschappelijke ordening in hoge 
inkomenslanden (in casu België) mede te bewerkstelligen.’ (extract rapport externe 
evaluatie programma 2014-2016 p.42). 

Protos. Een evaluatie van het programma 2008-2014 wees erop dat de 
ontwikkelingseducatie acties zich vooral richtten op de waterproblematiek zoals die 
ervaren wordt in het Zuiden eerder dan op de eigen verantwoordelijkheid van de 
doelgroepen binnen de mondiale uitdagingen rond water.  Deze vaststellingen hebben 
Protos ertoe gebracht haar aanpak opnieuw te definiëren om zo haar acties ten aanzien 
van de doelgroepen relevanter te maken. Deze herdefiniëring wordt nu concreet vertaald 
in het programma 2017-2021: enerzijds door een meer globale benadering van het 
waterprobleem (in tegenstelling tot de meer klassieke Noord/Zuid aanpak) en anderzijds 
door de herdefiniëring van de doelgroepen en hun specifieke rol in de 
veranderingstheorie van het programma. Hierbij werden ook de veranderingen 
duidelijker gespecifieerd waartoe het programma hoopt toe bij te dragen bij deze 
doelgroepen (water actoren/waterbedrijven, stadsbesturen, scholen). Protos heeft ook 
gekozen voor een actieonderzoek benadering om realistische actieplannen te 
ontwikkelen die beter aansluiten bij de context van de doelgroepen en om de effectiviteit 
van de acties te kunnen opvolgen.  

FIAN Belgium. Als NGO die pleidooiacties uitvoert werkt FIAN Belgium systematisch 
samen met andere organisaties (andere nationale afdelingen van het FIAN netwerk, 
NGOs en andere maatschappelijke middenveldorganisaties). Sinds 2015 heeft FIAN 
Belgium meer expliciet de strategie en het doel ontwikkeld om zich actief in te zetten 
voor de bouw van een beweging rond voedselzekerheid in samenwerking met 
verschillende actoren: beweging voor voedselsoevereiniteit (geleid door de internationale 
organisaties La Via Campesina), Belgische boerenvakbonden (FUGEA, MAP, etc.), 
transitiebeweging en beweging voor sociale rechtvaardigheid (en voedselzekerheid). 
Deze mobilisatie van verschillende bewegingen leidt tot een grotere diversiteit van de 
betrokken actoren en sociale basis die elk met hun eigen standpunten opkomen voor het 
recht op voedsel en de rechten van de boeren. Deze trend was reeds zichtbaar in de 
aanpak van het programma 2015-2016 en kom nog duidelijker tot uiting in het 
programma 2017-2021.  

SOLSOC. Op basis van haar eerdere ervaring rond partnerschappen met actoren in 
België, bv. met de verschillende deelorganisaties van de socialistische beweging (FGTB, 
FPS, mutualiteiten, IEV, PS mandatarissen), heeft Solsoc er in haar huidige programma 
voor gekozen om meer in de diepte te werken met animatoren vanuit de sociale 
beweging, die als intermediaire actoren een multiplicatorrol kunnen opnemen om zo op 
hun beurt sensibiliseringswerk uit te dragen naar hun respectievelijke achterban of 
doelgroepen. In lijn met deze evolutie wilde Solsoc ook sterker inzetten op politieke 
acties. In die zin heeft Solsoc doorheen haar programma 2014-2016 stapsgewijs haar 
expertise rond pleitbezorging versterkt. Deze expertise wordt nu ook sterker erkend door 
haar Noordelijk en Zuidelijke partners, evenals door een aantal politieke mandatarissen 
die soms beroep doen op Solsoc voor advies.  

De hierboven geschetste evolutie gaat gepaard met een aantal belangrijke maar tegelijk 
interessante uitdagingen waarop organisaties in lopende en toekomstige programma’s 
op een adaptieve en lerende manier antwoorden zullen moeten vinden. Zo blijkt dat een 
meer gerichte focus op een kleiner aantal strategisch gekozen intermediaire doelgroepen 
de ambitie van de programma’s niet verkleint. In tegendeel. Uit de dieptecases en de 
meta-evaluatie leren we dat deze evolutie juist leidt tot meer ambitieuze programma’s 
waarbij er gewerkt wordt naar meer diepgaande en duurzamere veranderingen bij een 
breed en divers publiek. Zoals we reeds in een vorige paragraaf aangaven vraagt dit 
voor een meer procesmatige aanpak waarbij er meer intensieve en maatgerichte 
ondersteuning en begeleiding nodig is voor de directe doelgroepen. Hierbij dient er ook 
meer en meer rekening gehouden te worden met de complexiteit van sociale 
veranderingsprocessen binnen de organisaties die fungeren als intermediaire 
doelgroepen. Dit is een werk van lange adem waarbij ook strategisch moet nagedacht 
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worden op welke manier deze ambitie kan waargemaakt worden op langere termijn. Dit 
heeft de volgende praktische implicaties: 

• Zo moet er voldoende budgettaire ruimte zijn om een meer procesmatige werking 
met intermediaire doelgroepen mogelijk te maken doorheen een langere tijd. Dit 
bleek een uitdaging te zijn bij een aantal cases waar interessante trajecten niet 
konden verdergezet worden omwille van budgettaire beperkingen of ten gevolge van 
niet-structurele samenwerkingsverbanden.  

• Tevens is het bij deze aanpak essentieel om het intermediaire resultatenniveau, 
namelijk de veranderingen bij de intermediaire doelgroepen waar het programma 
hoopt toe bij te dragen, duidelijk uit te klaren. Op die manier kan er op een actor-
gerichte manier gemonitord worden of het programma inderdaad bijdraagt tot deze 
veranderingen. Op basis daarvan is het dan mogelijk om tijdens het programma bij 
te sturen indien nodig. Uit de casestudies en de meta-evaluatie blijkt dat een 
meerderheid van de organisaties enerzijds wel stappen vooruitzet rond het 
versterken van hun monitoringsystemen (bv. uitwerken van theories of change, 
outcome mapping, etc.) maar anderzijds toch nog praktische uitdagingen ondervindt 
bij het opzetten en implementeren van zulke actor-gerichte monitoringsystemen. Zo 
zullen organisaties zoals Protos (voor wat betreft stadsbesturen en wateractoren) en 
FIAN Belgium (voor wat betreft boerenbewegingen) hun monitoring en evaluatie 
systemen sterker moeten aanpassen en afstemmen op deze doelgroepen zodat ze 
veranderingen inzake hun mobilisatie, praktijken of het opnemen van een 
multiplicatorrol beter kunnen opvolgen.  

• Gezien de complexiteit van de veranderingsprocessen waarnaar gestreefd wordt 
dienen organisaties over de nodige expertise te beschikken (inhouse of door 
samenwerking met andere organisaties) om gaandeweg tijdens het programma de 
theory of change te verfijnen. Zo beogen verschillende interventies verandering op 
organisationeel niveau bij hun intermediaire doelgroepen. De bedoeling is dan dat zij 
zelf sensibiliserende acties naar hun achterban of medewerkers kunnen opzetten of 
hun manier van werken met actoren uit landen in ontwikkeling aanpassen. 
Naargelang de context en de eigenheid van de doelgroepen zullen zich verschillende 
theories of change kunnen uittekenen die mogelijk kunnen verschillen van deze die 
bij het begin van het programma werd vooropgesteld. Deze validering of verdieping 
van theories of change lijkt nog een uitdaging te zijn voor een meerderheid van de 
cases. Dit hangt natuurlijk samen met de uitdagingen rond monitoring en evaluatie 
die hierboven ook werden geduid.  

• Eenmalige adhoc sensibiliseringsacties kunnen binnen deze evolutie naar een 
mondiale rechtenbenadering nog steeds een belangrijke rol spelen maar dienen wel 
gelinkt te worden aan andere processen of trajecten. Dit kan weliswaar een 
uitdaging zijn voor organisaties die doelgroepen proberen te bereiken die niet 
noodzakelijk vragende partij zijn of interesse hebben voor zulke procesmatige 
werking. Het blijft dan ook een uitdaging voor organisaties om een mondiale 
rechtenbenadering tot bij zulke moeilijk te bereiken doelgroepen te brengen. Uit de 
cases leren we dat de adhoc sensibiliseringsacties wel potentieel hebben om deze 
doelgroepen te bereiken weliswaar vaak op een ludieke en eerder oppervlakkige 
manier. De uitdaging is dan ook om manieren te exploreren waarbij en combinatie 
van adhoc activiteiten en procesmatige activiteiten kunnen gecombineerd worden 
om deze moeilijk te bereiken doelgroepen toch in een dieper leerproces te 
betrekken. Box 18 biedt hier een voorbeeld van aan de hand van het ‘Saved by the 
Bell’ project dat wordt uitgevoerd in samenwerking tussen VIA Don Bosco en Studio 
Globo. 

Box 18: VIA Don Bosco i.s.m. Studio Globo - “Saved by the Bell” 

VIA Don Bosco. ‘Saved by the Bell’ is een actie die oproept tot het recht op onderwijs 
overal en voor iedereen. Ze vindt plaats op 5 oktober, Internationale dag van de 
Leerkracht, en bestaat uit drie korte activiteiten. In 2014 vond op vraag van een aantal 
scholen een verdieping plaats van deze activiteit door er een extra spel aan te koppelen 
‘Wegwijs in Onderwijs’: een soort ganzenbord waar leerlingen kennis maken met 
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verschillende soorten onrecht en maatregelen die een land kan nemen om deze uit de 
weg te ruimen. Voor 2015 lag de focus van de sensibilisering op ‘iedereen naar school’. 
De SDG’s hebben deze focus doen verschuiven naar ‘iedereen recht op een ‘goede’ 
school’. Ook de Minister van Ontwikkelingssamenwerking (Federaal) en van Onderwijs 
(Vlaanderen) werden uitgenodigd in 2016 om een ‘belmoment’ mee te maken en op die 
manier ook het beleid ‘warm’ te maken voor de thema’s die op die dag aan bod te 
komen. Ze ondertekenden een engagementsverklaring om onderwijs te verdedigen en te 
bevorderen zodat België een rol kan vervullen in het realiseren van de SDG met name 
SDG4. Het voordeel van “Saved by the Bell” is dat het zeer laagdrempelig is om bij 
scholen ‘binnen te geraken’. Een ander voordeel is dat het elk jaar opnieuw kan 
plaatsvinden omdat het gelinkt wordt aan de Internationale Dag van de Leerkracht. 
Sensibilisering kan dus over een langere periode plaatsgrijpen indien de school dit elk 
jaar opnieuw doet, en hoeft niet beperkt te blijven bij 1 keer. Op die manier kan de 
boodschap op de duur wel blijven hangen. Een bijkomend voordeel is dat deze korte 
actie toelaat om in contact te komen met scholen die niet noodzakelijk zelf sterke 
interesse tonen in ontwikkelingseducatie. Dit biedt dan een opening om opportuniteiten 
voor verdere samenwerking in de diepte met deze scholen te exploreren.





 

 

4.  Effectiviteit 

Met dit evaluatiecriterium wordt nagegaan in hoeverre de acties van de NGOs een 
bijdrage leveren aan veranderingen bij hun doelgroepen. De mogelijkheid om deze vraag 
te beantwoorden is afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld het type 
van ontwikkelingseducatie actie, de aanwezigheid van een expliciete veranderingstheorie 
en een monitoring en evaluatiesysteem dat gebruikt wordt om de veranderingen bij de 
doelgroepen op te volgen. Zo is het steeds een uitdaging om de effectiviteit van 
pleidooiacties te meten aangezien het vaak gaat om eerder kleine veranderingen en 
omdat de invloed van NGOs bij politieke besluitvormingsprocessen soms moeilijk te 
isoleren is. Ook in het geval van sensibiliserings- en ontwikkelingseducatieacties is er 
vaak de uitdaging om de gepaste methodes te gebruiken om resultaten over een langere 
periode te bepalen (van effectiviteit tot impact).  

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op het bereik van de ontwikkelingseducatie acties 
alsook de diversiteit van de doelgroepen. Voorts bekijken we in welke mate en op welke 
manier de verschillende acties veranderingen kunnen teweegbrengen bij hun 
doelgroepen.  

4.1.  Effectiviteit in het bereiken van de doelgroepen  

Tabel 4.1 geeft een overzicht van de omvang en het profiel van het bereik van de 
ontwikkelingseducatie acties die deel uitmaakten van de casestudies. Dit overzicht is 
weliswaar slechts gedeeltelijk aangezien de evaluatie zich enkel richtte op specifieke 
strategieën en/of doelgroepen binnen elke case.  
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Tabel 4.1 Overzicht van het aantal personen/organisaties die bereikt werden door 

de ontwikkelingseducatie acties van de NGOs binnen de case studies (2014-2015) 

Groupe Cible Nombre de personnes/institutions touchées entre 2014 et 

2016/2017 

Ecoles VIA Don Bosco 

- Leerlingen bereikt met pedagogisch aanbod: 41.764 (jaar 1), 

18043 (jaar 2), 26874 (jaar 3) 

- Leerkrachten bereikt: 105 (jaar 1), 118 (jaar 2), 336 (jaar 3) 

- Scholen bereikt: 73 (jaar 1), 73 (jaar 2), 133 (jaar 3 

Protos 
- 262 leerkrachten getraind 
- 4004 studenten van het middelbaar onderwijs besig met 

waterprojecten (ism met Djapo en Ecolife) 
Institutions Publiques 
(hors décideurs 
politiques) 

Protos 
- 4 gemeenten begeleid om een leidende rol te spelen bij 

instituties en bevolking 
Rikolto 

- 4 Gemeenten  
Entreprises du secteur 
privé ou apparentées  

Protos 
- 20 actors van de water sector gesensibiliseerd en begeleid 

(bvb: Farys, Watergroep) 
Rikolto  

- 3 regime spelers: Fevia, Comeos, Boerenbond 

- Catering in 25 publieke instellingen (vanaf 2017 ook keukens 

van scholen) 

- 40 bedrijven (leden van Fevia) 

Mouvements sociaux  FIAN Belgium 
- 56 organisaties (sociale bewegingen, syndicaten,NGOs, 

verenigingen, enz.) steunen de campagne voor de verklaring 
voor boerenrechten 

Solsoc  
- Syndicaten: 8 structuren van de ABVV (OD, Horval centrale, 

papieren sector, Regionalen van Namen, Doornik, Luik en 
Bergen Borinage, IFSI) 

- Mutualiteiten: 4 structuren (Solidaris/ANMC, drie regionale 
federaties) 

- FPS: 7 structuren (studie en communicatiediensten, regionalen 
van Evere, centre/Soignies, Waver, Nivelles, Namen) 

- Socialistische Partij: Studiedienst 
ONG  Le Monde selon les femmes 

- 14 NGOs begeleid 
Grand Public  FIAN Belgium 

- 7783 personen rechstreeks getroffen 
- 1354 personen die een burgerhandeling hebben gelegd  
- 425 personen getraind 

Le Monde selon les femmes  
- 7000 facebook sympathisanten 

- 36601 bezoekers internet (1077 publicaties besteld via website, 

4153 publicatie downloads) 
- 8000 publicaties uitgedeeld tijdens trainingen 

Wat betreft de profielen van de doelgroepen, bevestigt de bovenstaande tabel de niche 
werking van de NGOs met focus op meer strategisch gekozen actoren die ook een 
multiplicator rol kunnen opnemen naar andere actoren toe (institutioneel en individueel). 
Zo vinden we minder acties terug die gericht zijn op het grote publiek, wetende dat 
zulke brede doelgroep minder grijpbaar en moeilijker te mobiliseren is om te kunnen 
bijdragen tot duurzame effecten. Anderzijds vinden we meerdere institutionele actoren 
terug die NGOs overheen een langere periode trachten aan te zetten tot verandering en 
tot het opnemen van een multiplicatorrol bij andere actoren waarmee deze doelgroepen 
zelf in contact staan. Eveneens lijken de NGOs zich ook op een meer strategische manier 
te richten op doelgroepen waarmee ze thematisch gezien een sterke affiniteit hebben 
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(bv. (Rikolto, FIAN Belgium, VIA Don Bosco, Protos) en/of waarmee ze gelijke waarden 
delen (solsoc). 

Binnen de cases zien we ook een groeiende aandacht voor doelgroepen die vaak minder 
bereikt worden door traditionele ontwikkelingseducatie activiteiten zoals bijvoorbeeld de 
private sector (gaande van ecologische boerderijen tot grote distributieketens) of 
publieke actoren van buiten de ontwikkelingssamenwerkingssector (bv. gemeenten, 
openbare instellingen). Ook binnen de organisaties met acties gericht naar scholen zien 
we een tendens bij een aantal organisaties om zich te richten op specifieke doelgroepen 
die vaak niet werden bereikt (bv. leerkrachten en leerlingen vanuit het technisch en 
beroepsonderwijs) (Vaes & Van Ongevalle, 2013).  

Het is moeilijk om op basis van de cijfers in tabel 4.1 een algemene beoordeling te 
geven van de effectiviteit van de NGOs inzake bereik. De narratieve monitoringrapporten 
van de NGOs geven in de meeste gevallen aan dat de doelstellingen rond bereik die in 
de programma- of projectvoorstellen werden vooropgesteld en ingediend bij DGD, ook 
werden behaald. Tegelijkertijd lijkt de evolutie naar een specifiekere afbakening van de 
doelgroepen waarmee over een langere periode wordt gewerkt, op korte termijn te 
leiden tot een kleiner bereik. Anderzijds is deze aanpak veelbelovend om bij te dragen 
tot meer duurzame veranderingen omdat het een meer diepgaande en langdurigere 
werking toelaat met de doelgroepen (zie ook het hoofdstuk rond efficiëntie).  

4.2.  Een meer herkenbare en toegankelijke expertise  

Uit de cases blijkt dat de nichewerking er toe kan bijdragen dat de programma’s van 
NGOs voor de doelgroepen waarop deze programma’s zich richten herkenbaarder en 
toegankelijker worden omwille van de expertise die deze NGOs opbouwen rond 
specifieke thema’s of specifiek actoren: bv. boerenbewegingen bij FIAN Belgium (rond de 
mondiale problematiek van het recht op voedsel en de rechten van boeren), actoren die 
werken rond het thema water in het geval van Protos (rond water problematiek – zie ook 
box 19), actoren uit de voedingsketens bij Rikolto (rond eerlijke toeleveringsketens), 
andere NGOs die met ‘le Monde selon les femmes’ samenwerken rond gender, evenals 
VIA Don Bosco die als één van de weinige NGOs werken rond technisch en 
beroepsonderwijs.   

Box 19: Mobiliseren van wateractoren door Protos 

De verschillende wateractoren waar Protos mee samenwerkt in België en het Zuiden, 
appreciëren niet alleen de expertise die Protos gedurende meer dan 40 jaar heeft 
opgebouwd rond water, maar ook de uitgebreide kennis van de specifieke manier van 
werken en uitdagingen van deze actoren. Een aantal van deze actoren geven aan dat de 
aanpak van ontwikkelingseducatie doorheen de samenwerking geëvolueerd is van een 
eerder caritatieve benadering (waarbij ze betrokken waren in bepaalde projecten in het 
Zuiden) naar een meer ‘geëngageerde’ aanpak (eventueel zonder de ondersteuning van 
Protos) waarbij ze zelf actie ondernemen vanuit en meer mondiale benadering. Zo geven 
ze zelf aan dat de omkadering door Protos hen beter heeft doen inzien dat ze zelf meer 
te bieden hadden maar ook meer zelf voordeel konden halen uit de samenwerking met 
protos en met Zuidelijke actoren. Het bijdragen van geld en expertise was een eerste 
stap maar zulke acties worden zinvoller als ze deel uit maken van een 
veranderingsproces waarbij de wateractoren zelf op een meer coherente manier actie 
ondernemen rond de wereldwijde waterproblematiek.  

De thematische expertise van sommige NGOs heeft niet alleen een toegevoegde waarde 
in termen van geloofwaardigheid (zie relevantie) maar ook in termen van 
doeltreffendheid. Deze expertise is vaak het gevolg van een rijke diversiteit aan 
competenties binnen de programma teams en een geïntegreerde aanpak die 
verschillende strategieën kan omvatten zoals onderzoek, sensibilisering, begeleiding, 
pleidooiacties, (zie box 20).  
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Box 20: Beïnvloeding van de politieke actoren in België 

FIAN Belgium. Met betrekking tot de beïnvloeding van beleidsmakers kan worden 
vastgesteld dat de acties van FIAN Belgium (steeds uitgevoerd in synergie met andere 
actoren zoals CNCD-11.11.11, Oxfam, CETRI, SOS Faim, enz.) op een directe manier 
hebben kunnen bijdragen aan bepaalde concrete veranderingen rond beleidscoherentie 
(zie ook box 44 bij het criterium impact). De expertise en de unieke rol van FIAN 
Belgium (samen met CNCD/11.11.11 en andere NGOs) in internationale acties (OESO), 
Europese acties (EU) en België, hebben ongetwijfeld geholpen om de discussies vooruit 
te helpen en om concrete afspraken te maken.  

In het geval van FIAN Belgium alsook bij andere NGOs zoals ‘le Monde selon les 
femmes’, is de expertise vooral gebaseerd op een brede thematische kennis en knowhow 
binnen het team: mensen uit de academische wereld die ook dicht bij het veld staan, 
consultants met specifieke expertise, stagiaires die aangespoord worden tot onderzoek 
en analyse, experten vanuit het Zuiden. Als NGOs met een klein aantal personeelsleden 
wordt de doeltreffendheid bij FIAN Belgium en ‘le Monde selon les femmes’ ook 
bevorderd door het feit dat de verschillende programmastrategieën op een geïntegreerde 
manier worden gedragen en uitgevoerd door alle leden van de programma teams.  

4.3.  Werking op maat van de behoeften en eigenheid 
van de doelgroepen.  

Een van de trends die in deze evaluatie naar boven komt is de verschuiving naar een 
meer procesmatige ondersteuning van de doelgroepen over aan langere termijn en 
sterker afgestemd op hun specifieke behoeften en standpunten. Voor de NGOs vereist 
zulke manier van werken een aanzienlijke inspanning om een bepaald 
ontwikkelingseducatietraject aan te passen aan elke doelgroep (of subdoelgroep zoals 
bijvoorbeeld specifieke gemeentes of steden indien steden en gemeenten een doelgroep 
vormen).  De voorbeelden in box 21 illustreren hoe een maatgerichte werking met 
sterke aandacht en zorg voor de relatie met de doelgroepen kunnen bijdragen tot de 
effectiviteit van de ontwikkelingseducatieprogramma’s.  

Box 21: Capaciteit om diverse actoren te mobiliseren rond mondiale 
vraagstukken 

FIAN Belgium. De aanpak van FIAN Belgium is erop gericht om Belgische en Europese 
boerenbewegingen als collectieve beweging te laten opkomen voor het recht op 
voedselzekerheid en de rechten van de boeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 
inspanningen van FIAN Belgium om zich aan te passen aan de realiteit en het ritme van 
de boeren die zich op vrijwillige basis inzetten voor de sociale bewegingen die hen 
vertegenwoordigen. Deze maatgerichte aanpak vertaalt zich onder andere in de speciale 
aandacht die gegeven wordt aan het organiseren van vergaderingen op dagen en 
momenten waarop de boeren zich kunnen vrij maken en door een vergoeding te 
voorzien voor hun verplaatsingskosten (hetgeen vaak niet gedaan wordt door sommige 
sociale bewegingen), … 

VIA Don Bosco ziet zichzelf als kwaliteitsvolle facilitator en kennisdeler. Veranderingen 
in scholen, leerkrachten en leerlingen worden niet ‘an sich’ gerealiseerd. Het is belangrijk 
dat de verschillende geledingen ondersteund, gestimuleerd en gemotiveerd worden 
(faciliteren en niet ‘het in de plaats doen van’) zodat wereldburgerschapseducatie een 
plaats krijgt in hun dagelijkse werkzaamheden. Het initiëren en sturen van deze 
verandering is de specifieke functie die VIA Don Bosco op zich neemt. Ze realiseren hier 
voornamelijk een rol als facilitator en kennisdeler (vooral via de School2School 
initiatieven en de inleefreizen tijdens het 2014-2016 programma.  

Deze maatgerichte en procesmatige ondersteuning wordt ook gekarakteriseerd door het 
inzetten van verschillende strategieën bij dezelfde doelgroepen. Zo komt het minder 
voor dat institutionele actoren een éénmalige training krijgen zonder dat deze ook verder 
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worden meegenomen in een langduriger leerproces waarbij ze op verschillende manieren 
verder ondersteund of opgevolgd worden: sensibilisering, training, coaching, 
netwerking,… Enkele voorbeelden worden geïllustreerd in box 22.  

Box 22: Naar een geïntegreerde aanpak 

Le Monde selon les femmes heeft er steeds voor gekozen om ad hoc trainingen te 
combineren met begeleidingstrajecten. Zo gaan trainingen steeds gepaard met de 
begeleiding van een structurele genderbenadering in de organisatie. Hierbij wordt er 
eerst een algemene training georganiseerd. Deze wordt gevolgd door meer specifieke 
trainingen voor de verschillende technische teams zodat er rekening kan worden 
gehouden met de specifieke verantwoordelijkheden (bv. communicatie, educatie, 
pleitbezorging, projectwerking,…) en vervolgens worden deze teams ook begeleid in het 
toepassen van nieuwe manier van werken inzake gender. Zo heeft dergelijk proces er bij 
NGO RCN Justice et Democratie kunnen toe bijdragen dat zij een aangepaste 
genderstrategie hebben kunnen ontwikkelen en toepassen. 

Protos. Een gelijkaardige vaststelling kan worden gemaakt in de Protos case voor wat 
betreft hun samenwerking met een aantal lokale besturen. De begeleiding van de 
stadsbesturen verloopt deels via opleidingsmomenten maar vooral in een procesmatige 
ondersteuning (technisch, methodologisch en pedagogisch) in het conceptualiseren en 
implementeren van nieuwe praktijken die door de lokale besturen zelf worden 
uitgevoerd. Deze maatgerichte omkadering heeft er toe bijgedragen dat de vier 
stadsbesturen die Protos ondersteunt zich vrij snel en op een concrete manier in het 
nieuwe programma 2017-2021 konden engageren bij de planning en uitvoering van 
meerjarige actieplannen rond water. De ontwikkeling van de actieplannen is een 
collectieve inspanning waar diverse gemeentelijke ambtenaren en diensten bij betrokken 
zijn die niet noodzakelijk de gewoonte hadden om samen te werken. Het uitvoeren van 
deze actieplannen is strategisch aangezien het niet alleen gaat over de lokale besturen 
die hun eigen direct of indirect watergebruik aanpassen maar daarnaast ook een 
belangrijke rol spelen in het sensibiliseren en mobiliseren van andere actoren zoals 
bijvoorbeeld de inwoners, scholen,…. Uit de interviews met gemeentelijke ambtenaren 
blijkt dat de manier waarop ze ondersteuning kregen van Protos, hen geholpen heeft om 
snel de prioritaire domeinen te bepalen waarrond de lokale besturen wilden werken.   

Het deel uitmaken van een bredere sociale beweging speelt bij bewegings-NGOs zoals 
Solsoc (Socialistische beweging - zie box 23) en Wereldsolidariteit (Christelijke 
arbeidersbeweging) eveneens een sterk bevorderend rol voor het uitbouwen van een 
nauwe relatie met de doelgroepen (i.e. deelorganisaties of militanten vanuit de 
beweging).  

Tegelijkertijd vergt deze maatgerichte aanpak en de nauwe relatie met de doelgroepen 
een duidelijke visie over de veranderingen die men bij hen hoopt te bevorderen (zelfs 
indien de mogelijke manieren waarop deze veranderingen zullen bereikt worden nog niet 
bekend zijn en ook niet te veralgemenen zijn). Daarnaast dient er ook een monitoring en 
evaluatiesysteem te zijn dat toelaat om doorheen het programma na te gaan in welke 
mate de doelgroepen reageren op de strategieën en tekenen van gewenste verandering 
vertonen. Indien deze elementen niet aanwezig zijn dan wordt het heel moeilijk voor de 
NGOs om op een effectieve en efficiënte manier maatgerichte begeleidingstrajecten te 
implementeren op een effectieve en efficiënte manier en om hieruit lessen te trekken. 
Uit de evaluatie blijkt echter dat de meeste NGOs toch nog uitdagingen ondervinden in 
het expliciteren van hun veranderingstheorie, en het opvolgen van de veranderingen bij 
hun doelgroepen. 

Voorts is het naar effectiviteit toe ook belangrijk om de multiplicator rol van bepaalde 
doelgroepen goed te definiëren en de verwachtingen hierrond te verduidelijken. In de 
Rikolto case bijvoorbeeld, hadden er 30 à 40 bedrijven vanuit de voedingsindustrie 
belangstelling getoond om zich met begeleiding en ondersteuning van FEVIA in te zetten 
rond duurzame praktijken. Het werd echter al snel duidelijk dat FEVIA, waarvan men 
binnen het Rikolto programma had gehoopt dat het een multiplicator rol kon opnemen 
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naar de voedingsbedrijven toe, niet over voldoende personeel beschikte om deze 
bedrijven te begeleiden.    

Een bijkomende uitdaging is de opschaling van acties gericht op bepaalde actoren. Zo is 
het momenteel nog niet duidelijk hoe de innovatieve werking met steden en gemeenten 
(zoals in de Protos case) zal opgeschaald kunnen worden naar andere steden en 
gemeenten. Protos’ samenwerking met 4 gemeenten in het huidige programma 2017-
2021 maakt deel uit van een actieonderzoek waarbinnen opportuniteiten voor opschaling 
zullen onderzocht worden. Ook in de Rikolto case wordt er aandacht besteed aan 
opschaling van de activiteiten maar het de manier en het succes ervan hangt sterk af 
van de wil en de capaciteit van de doelgroepen waarmee samengewerkt wordt. In het 
geval van bewegings-NGOs zoals Solsoc (zie box 23), kunnen de structurele banden die 
zij hebben met de deelorganisaties binnen hun respectievelijke beweging, een 
bevorderende factor zijn voor opschaling.  

Box 23: Uitdagingen rond opschaling  

Solsoc. Voor organisaties zoals Solsoc die zich richten op actoren vanuit de eigen 
beweging (i.e. deelorganisaties van de socialistische beweging), zien we ook dat er 
inspanningen dienen te worden gedaan om de werking op te schalen naar een groter 
aantal deelbewegingen. Zo kunnen er inderdaad verschillen worden vastgesteld in het 
bereik van Solsoc met betrekking tot bepaalde organisaties of regio’s. Dit verklaring 
hiervoor ligt in het feit dat Solsoc met deze organisaties samenwerkt op een vrijwillige 
basis; Anderzijds zijn er door het feit dat men deel uitmaakt van eenzelfde beweging 
wellicht meer opportuniteiten om de werking binnen deze beweging op te schalen.  

Tenslotte lijkt de effectiviteit van een langdurige en maatgerichte begeleiding van 
actoren vaak gebaseerd op interpersoonlijke vertrouwensrelaties en een zeer goed 
kennis van mekaars logica en dynamiek. Deze factoren zijn weliswaar sterk afhankelijk 
van bepaalde personen en daarom ook soms minder duurzaam (bv. wanneer 
medewerkers vertrekken). Dit vergt dan ook de nodige aandacht (namelijk behoud van 
de teams en hun capaciteiten) om een zekere continuïteit te kunnen verzekeren binnen 
de begeleidingstrajecten. 

  

4.4.  Strategische allianties  

NGOs gaan vaker strategische allianties aan met andere actoren. Deze doen zich vooral 
voor binnen de pleidooiacties die steeds minder door individuele NGOs worden 
uitgevoerd. Enerzijds bevordert dit het bereik van deze acties maar anderzijds draagt 
het ook bij tot een breder draagvlak voor deze acties (zie box 24). 

Box 24: Strategische allianties buiten de comfortzone van de NGOs  

FIAN Belgium. De evaluatie over de periode 2015-2016 merkt op dat FIAN Belgium er 
zeker toe heeft bijgedragen dat bepaalde problematieken (bv. recht op voedsel, rechten 
van de boeren, landeigendom, landroof), onderdeel werden van het publieke debat en 
ook op de agenda kwam bij beleidsmakers. Deze effectiviteit van FIAN Belgium is deels 
toe te schrijven aan het feit dat de NGO deel uitmaakt van een internationaal netwerk 
(waarin de Belgische afdeling zeer actief is) en dat de Belgische afdeling erin geslaagd is 
om effectieve allianties aan te gaan met invloedrijke actoren, zoals Olivier De Schutter, 
speciale rapporteur bij de Verenigde Naties rond het recht op voedsel tussen 2008 en 
2014 en professor bij de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens de periode 2014-2017 
heeft FIAN Belgium zijn allianties met de boerenbewegingen in België versterkt met de 
bedoeling om bij te dragen tot het versterken van de boerenbeweging. In termen van 
effectiviteit zijn de allianties met de Belgische boerenbeweging (vooral langs Franstalige 
kant tot nu toe) strategisch gebleken omdat FIAN Belgium zich hierdoor kan beroepen op 
een bredere sociale basis en zo ook haar mobilisatiecapaciteit kan uitbreiden (zowel 
binnen de Belgische boerenbewegingen als bij de individuele Belgische burgers). Deze 
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strategie werd positief beoordeeld door de evaluaties en de geïnterviewde respondenten 
vanuit de organisaties omdat het de geloofwaardigheid van FIAN Belgium heeft kunnen 
versterken (namelijk door zich te onderscheiden van de NGOs die vaak – terecht of ten 
onrechte – worden beschuldigd van het feit dat ze vooral zichzelf zouden 
vertegenwoordigen). Voor FIAN Belgium weerspiegelde deze strategie ook de wens om 
meer coherent te zijn met zijn discours rond sociale bewegingen en om uit een bepaalde 
‘comfortzone’ te komen waarbij het alleen in dialoog was met NGOs of professionele 
belangenorganisaties. Aan de kant van de boerenbewegingen wordt het werk met FIAN 
Belgium als effectief ervaren omdat het toelaat om hun werk in België te ondersteunen 
(via de bijkomende strategieën en argumenten die deze samenwerking bijdraagt) en 
omdat het hen een internationaal perspectief biedt.  

Het strategische karakter van de allianties leidt er soms toe dat er niet samengewerkt 
wordt met bepaalde actoren. Wat betreft de rechten van boeren (en het ondertekenen 
van het verdrag van de Rechten van de Boeren), hebben de Belgische beleidsmakers tot 
nu toe niet echt oor gehad voor de argumenten van FIAN Belgium. Langs Franstalige 
kant is de landbouwminister van de Waalse regio niet tegen zo’n verklaring maar hij wil 
de goedkeuring hierover van de ‘klassieke’ landbouwfederatie (FWA). De meeste 
standpunten van deze federatie zijn echter tegengesteld tot deze die worden bepleit door 
FIAN Belgium en andere boerenfederaties en –bewegingen (bv. FUGEA, MAP). 
Pleitbezorgingsacties jegens de FWA zouden mogelijk zijn, maar FIAN Belgium wenst 
deze niet uit voeren omdat het voor hen effectiever lijkt om zich te concentreren op 
allianties met actoren waarmee veranderingen op langere termijn kunnen bereikt 
worden.  

Protos. In haar werking met wateractoren, heeft Protos zwaar geïnvesteerd in het 
VPWvo (Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling) dat werd opgericht door het 
milieu departement van de Vlaamse regering. Dit platform verenigt verschillende 
Vlaamse actoren (administratie, publieke en private bedrijven actief in de watersector, 
academische wereld, NGOs en verenigingen) (evaluatierapport, 2015, p12). Het platform 
stelt ook Vlaamse actoren in staat om projecten rond het probleem van water op te 
zetten. Binnen dit platform heeft Protos altijd een actieve rol gespeeld en wordt het 
erkend, zowel door de administratie als door de bedrijven, als een van de organisaties 
met sterke expertise rond de waterproblematiek voornamelijk in het Zuiden. Als 
gespecialiseerde NGO rond het thema water en dankzij haar betrokkenheid bij dit 
netwerk (en ook in andere netwerken) is Protos erin geslaagd om goede relaties op te 
bouwen met zeer diverse actoren in de watersector. Tijdens de interviews met 
vertegenwoordigers van waterbedrijven (Farys, Watergroep) werd professionaliteit en 
expertise van Protos sterk benadrukt, evenals haar vermogen om zowel in het Noorden 
en in het Zuiden in dialoog te gaan met de belangrijke spelers op het gebied van water: 
beleid, consumenten en bedrijven. Volgens deze bedrijven is het voor hen gemakkelijk 
om met Protos te werken (en waarschijnlijk gemakkelijker dan met meer 
‘generalistische’ of ‘politieke’ NGOs).  

Ook slagen sommige NGOs erin om ongeacht de continue veranderingen die zich 
voordoen in de politieke en institutionele context, toch op een meer structurele manier 
en met een zekere continuïteit samen te werken met parlementariërs waar ze een 
specifieke relatie mee hebben uitgebouwd.  

Box 25: Werken met parlementariërs 

De band met bepaalde socialistische mandatarissen biedt Solsoc een duidelijk voordeel 
voor hun pleitbezorgingswerk naar het beleid toe zowel op Belgisch als Europees niveau. 
De organisatie heeft besloten om er een strategische troef van te maken door deze 
mandatarissen een rol te laten spelen als tussenpersonen hetgeen Solsoc een betere 
toegang verleent tot de politieke beslissingsniveaus, en ook een relatieve continuïteit in 
het pleitbezorgingswerk mogelijk maakt. Sommige parlementariërs op regionaal, 
Belgisch en Europees niveau (bijvoorbeeld Marie Arena of Elio Di Rupo bijvoorbeeld) 
geven aan dat ze Solsoc proactief raadplegen wanneer ze worden gevraagd om 
commentaar te geven of deel te nemen aan de besluitvorming (met name over 
handelsovereenkomsten met bepaalde landen).  
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De effectiviteit van deze strategische samenwerkingsverbanden wordt deels bevorderd 
door de capaciteit van de verschillende NGOs om een ondersteunende rol te spelen ten 
opzichte van de andere actoren of door het inbrengen van een complementaire expertise 
die op een positieve manier kan bijdragen tot een collectieve actie (De Leener, 2015). 
Dit kon worden vastgesteld in verschillende casestudies (FIAN Belgium, Protos, Rikolto) 
(zie box 26).  

Box 26: Opnemen van een complementaire rol gericht op capaciteitsversterking  

FIAN Belgium. Alle geïnterviewde respondenten erkennen dat de sterke expertise van 
FIAN Belgium (in termen van analyse en strategie/capaciteit rond pleitbezorging) een 
belangrijke factor is die bijdraagt tot de kwaliteit van hun partnerschappen met FIAN 
Belgium en de gezamenlijke acties aangezien zij zelf niet beschikken over zulke 
expertise. Zij voelen zich ook niet geïnstrumentaliseerd in deze partnerschappen, en 
voelen zich eerder versterkt door de samenwerking met FIAN Belgium. Deze 
capaciteitsversterkende rol die FIAN Belgium opneemt bevordert haar effectiviteit in het 
mobiliseren van de andere actoren in de pleitbezorgingsacties.  

RIKOLTO. Hierboven werd al opgemerkt dat de actoren vanuit de voedingsindustrie de 
expertise en netwerken die Rikolto aanbrengt op het gebied van duurzame en 
rechtvaardige toeleveringsketens (een expertise die deze actoren zelf niet in huis hebben 
of toch niet in dezelfde mate). Daarnaast speelt Rikolto ook de rol van kritische vriend. 
In tegenstelling tot de aanpak van andere NGOs zien de actoren vanuit de 
voedingsindustrie Rikolto als een organisatie die de praktijken van andere actoren tracht 
te verbeteren zonder deze ‘aan te vallen’ of ze aan nieuwe normen te onderwerpen. Het 
opnemen van zulke ondersteunende rol bevordert de effectiviteit wat betreft het 
faciliteren van een dialoog tussen deze actoren maar ook om hun breder te laten 
nadenken over verbeterpunten waarvan ze initieel dachten dat ze het zelf intern konden 
aanpakken. Zo konden een aantal voedingsdistributiebedrijven overtuigd worden om de 
engagementsverklaring ‘9 To-do’s naar een duurzaam aankoopbeleid’ te ondertekenen. 
Een aantal actoren (bv. COMEOS) hebben deze uiteindelijk niet ondertekend omdat zij 
het niet eens waren met de aanbeveling rond prijszetting. Dit kan enerzijds gezien 
worden als een gedeeltelijke mislukking. Maar anderzijds heeft dit initiatief ook de 
mogelijkheid geboden om in dialoog te treden met deze actoren over dit blokkerende 
element. Het is duidelijk dat bepaalde actoren vanuit de voedingsdistributie, zonder de 
acties van Rikolto als kritische vriend, niet even ver zouden gegaan zijn in hun 
engagement rond het bevorderen van duurzame en rechtvaardige toeleveringsketens.  

4.5.  Diversifiëring en innovatie  

De afgelopen jaren is er een zeker innovatie en diversifiëring waar te nemen wat betreft 
de methodes en media die gebruikt worden binnen de 
ontwikkelingseducatieprogramma’s. Wat betreft pedagogische ondersteuning zien we 
doorheen de verschillende case studies dat NGOs inspanningen leveren om bestaande 
leermaterialen bij te werken en te digitaliseren (Protos, Le Monde selon les femmes, 
CETRI), studies uit voeren (Le Monde selon les Femmes, FIAN Belgium, CNCD-
11.11.11), om audiovisuele hulpmiddelen te ontwikkelen en deze in te zetten binnen de 
acties (FIAN Belgium, Solsoc), om verenigingen te ondersteunen en te coachen (Le 
Monde selon les femmes, CETRI) en om de leermaterialen breed te verspreiden. Zo heeft 
VIA Don Bosco vanaf 2017 (programma 2017-2021) voorzien om binnen haar bestaande 
aanbod een app te ontwikkelen van “Wegwijs in onderwijs”. Dit spel is reeds doeltreffend 
gebleken bij de leerlingen, leerkrachten en in het kader van het programma Kleur 
Bekennen. Het idee is om updates aan te bieden en om de voordelen die nieuwe 
technologieën bieden beter te benutten. Verder is ook gepland om deel te nemen aan de 
Sustainable development data digest, een initiatief van het Instituut voor Statistiek van 
Unesco om de doelstellingen van duurzame ontwikkeling te meten. Het idee is om alle 
nodige gegevens voor het monitoren van de voortgang te verzamelen, knelpunten te 
identificeren en het beleid op het gebied van educatie te verfijnen. Deze trend is ook in 
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lijn met een veranderende focus op activiteiten die een dieper leerproces beogen (eerder 
dan acties die gericht zijn op het behalen van een zo groot mogelijk bereik).  

4.6.  Veranderingen gericht op concrete acties en 
gedrag  

De evaluatie toont duidelijk aan dat de NGOs, naast het werken rond kennis en 
bewustwording, ook meer en meer inzetten op gedragsverandering bij de doelgroepen 
door hen een concreet handelingsperspectief te bieden. Dit bevordert de effectiviteit van 
de acties omdat het beantwoordt aan een expliciete vraag van zowel institutionele als 
individuele actoren. Men wil immers het groeiende bewustzijn over het mondiale 
karakter van bepaalde problematieken waarrond de NGOs werken vertalen in concrete 
acties. Een aantal voorbeelden vanuit de casestudies worden geïllustreerd in box 27. 

Box 27: Aanzetten tot een concreet en zichtbaar engagement 

Solsoc. De effectiviteit van de ontwikkelingseducatie acties van Solsoc gericht naar de 
organisaties en leiders van de socialistische beweging worden duidelijk bevorderd door 
een concreet engagement aan te moedigen: mobilisatie tot structurele fondsenwerving 
binnen de vakbondscentrales (glas, bouw) voor de vakbondsacties in het Zuiden, 
pleidooiacties door de Belgische mutualiteiten voor het financieren van het 
ondersteuningsprogramma voor mutualiteiten in Afrika (MASMUT), regionaal programma 
ter ondersteuning van mutualiteiten in Burundi, etc. Deze concrete acties bevorderen de 
effecten van het ontwikkelingseducatiewerk bij de doelgroepen uit de beweging: 
hernieuwde belangstelling voor deze thematieken na een veldbezoek, mogelijkheid tot 
wederzijdse contacten tussen militanten in België en in partnerlanden, betere kennis en 
inzicht over de behandelde thema’s, …. 

FIAN Belgium. Het succes van de ‘boerenactie brigades (BAP)’ geïnitieerd door FIAN 
Belgium en Quinoa in 2016-2017, toont ook aan dat zulk initiatief beantwoordt aan de 
behoefte van Belgische organisaties en individuen om diverse acties te kunnen 
ondernemen rond het recht op voedsel en de rechten van boeren: bv. mogelijkheden om 
te werken op ecologische boerderijen in België, deelname aan burgerlijke 
ongehoorzaamheidsacties om druk uit te oefenen op beleidsmakers of bedrijven, 
mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij sensibiliseringscampagnes, etc. Alhoewel 
deze aanpak nog in haar kinderschoenen staat is de start bij FIAN Belgium en Quinoa 
reeds veelbelovend. Reeds na minder dan één jaar, heeft de BAP-facebookpagina bijna 
net zoveel ‘likes’ (1230 einde mei 2018) als FIAN Belgium (1763 op dezelfde datum). Er 
wordt geschat dat 163 personen zich op 251 momenten hebben kunnen engageren 
tussen april 2017 en februari 2018. Volgens Quinoa (die het platform samen met FIAN 
host) hebben de boerenbrigades personen aangetrokken die ze niet had kunnen bereiken 
via haar ervaringsreizen. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende doelgroepen mekaar 
kunnen ontmoeten via de Boerenbrigades. Ook aan de kant van de boeren, genereerden 
de BAPs veel enthousiasme (i.e. veel aanvragen om op hun boerderijen acties of 
trainingen te organiseren). Volgens FIAN Belgium en Quinoa zorgt dit enthousiasme 
ervoor dat het aanbod nu soms groter is dan de vraag (‘het is nu soms moeilijk om 
voldoende deelnemers te vinden voor alle voorgestelde projecten’). 

 
 





 

 

5.  Efficiëntie 

In dit hoofdstuk bekijken we in welke mate de doelstellingen van de gefinancierde of 
gecofinancierde acties op een economische manier werden omgezet in resultaten. We 
kijken hierbij ook naar de factoren die efficiëntie kunnen bevorderen of belemmeren en 
proberen een kosten baten analyse te maken op basis van de geïnvesteerde middelen en 
de bereikte resultaten.  

Vanuit de meta-evaluatie valt het op dat een meerderheid van de evaluatierapporten zo 
goed als niet ingaat op het efficiëntie criterium. Dit was het geval bij 17 van de 28 
evaluatierapporten. Dit kan te maken hebben met het feit dat organisaties vaak zelf een 
specifiek onderwerp voor de evaluatie kozen en vaak niet (alle) standaard DAC-criteria 
volgden. Desalniettemin konden we op basis van de evaluaties die hier wel op ingingen 
alsook op basis van de dieptecases een aantal interessante tendensen observeren zowel 
wat betreft good practices als uitdagingen die nuttig kunnen zijn om in overweging te 
nemen bij toekomstige interventies. 

5.1.  Verhoogde efficiëntie van de interventies door het 
werken met intermediaire doelgroepen 

Vooreerst lijkt de toenemende tendens om te focussen op een beperkt aantal specifieke 
intermediaire doelgroepen te kunnen bijdragen aan een verhoogde efficiëntie van de 
interventies. Zoals eerder reeds aangegeven, kan zulke specificiteit een sterkere kennis 
van de doelgroepen en een maatgerichte aanpak bevorderen die nauwer aansluit bij de 
specifieke noden en eigenheid van de doelgroepen. Uit de meta-evaluatie blijkt dat het 
ontbreken van zulke maatgerichte aanpak een belangrijke belemmerende factor kan zijn 
voor de efficiëntie van ontwikkelingseducatie interventies. Dit kan het gevolg zijn van 
een onduidelijke of te brede definiëring van de doelgroepen (6 cases), een gebrek aan 
interne capaciteit vis-à-vis het aantal directe doelgroepen (5 cases) of een gebrek aan 
onderliggende strategie of veranderingstheorie (4 cases). Het belang van een 
maatgerichte aanpak voor het bevorderen van efficiëntie wordt geïllustreerd in Box 28 
(FOS) en Box 29 (Protos). 

Box 28: Belang van een maatgerichte werking voor het bevorderen van 
efficiëntie 

FOS. ‘Tot nu toe is er vooral gestuurd op output in termen van aantallen en minder gelet 
op vragen zoals: waar vragen de verschillende … organisaties in de provincie om, wat is 
het rendement, wat is het daadwerkelijke gebruik en de bijdrage aan het bereiken van 
de doelstellingen van de verschillende materialen? (Of zoals verschillende respondenten 
zeggen: ‘We doen het juiste, maar niet altijd op de juiste manier’). De efficiëntie wordt 
verder mede negatief beïnvloed door de observatie dat het materiaal niet altijd 
voldoende aansluit bij de doelgroep; niet systematisch en bewust in samenspraak met 
potentiële gebruikers wordt ontwikkeld en daardoor een aanbod gericht karakter krijgt. 
Met de beschikbare middelen in termen van menskracht, financiële middelen en vooral 
het sociaal kapitaal waarover de organisatie beschikt, d.w.z. het grote netwerk van de 
achterban zou een grotere efficiëntie bereikt kunnen worden. ‘‘ (extract evaluatierapport 
vanuit de meta-evaluatie) 
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Box 29: Belang van een beperkt aantal specifieke directe doelgroepen voor het 
bevorderen van efficiëntie  

Protos. De externe evaluatie in 2015 had een aantal aandachtspunten aangeduid over 
de efficiëntie van de scholenwerking in het Protos programma. Het werk in de scholen 
vertegenwoordigde in het budget 2014-2015 iets minder dan de helft van het totale 
budget. Dit budget omvatte zowel het werk rond pedagogisch leermaterialen (i.e. 
digitalisering en herziening) en ondersteuning voor scholen door een team van ongeveer 
2,5 FTE. De evaluatie wees ook op het grote aantal doelgroepen en activiteiten die 
dienden uitgevoerd te worden (naast het administratieve werk dat gepaard gaat met de 
gecofinancierde programma’s). Tevens was de evaluatie kritisch over de acties naar het 
grote publiek toe omwille van de beperkte capaciteit bij PROTOS voor dit soort acties en 
de uitdaging voor het ontwikkelingseducatieteam om al deze verschillende acties uit te 
voeren op een efficiënte manier. De meer gerichte ondersteuning van een kleiner aantal 
doelgroepen (i.e. lokale besturen en waterbedrijven) die in het huidige programma 
2017-2021 wordt toegepast moet leiden tot een grotere efficiëntie zeker met het oog op 
de veranderingen die deze doelgroepen kunnen beïnvloeden bij andere actoren (bv. 
inwoners of cliënten).  

De betrokkenheid van Zuidelijke actoren is een belangrijk onderdeel van 
ontwikkelingseducatie. Er kan echter worden opgemerkt dat de mechanismen en kaders 
die deze betrokkenheid mogelijk maken, soms efficiënter kunnen worden gedefinieerd en 
toegepast, afhankelijk van de doelstellingen van de ontwikkelingseducatie programma’s. 
(zie box 30).  

Box 30: Veldbezoeken naar partnerlanden op een meer resultaatsgerichte 
manier inzetten 

Solsoc. Het is zeker relevant om ontmoetingen mogelijk te maken tussen Belgische 
actoren en actoren uit de partnerlanden met het oog op bewustwording en wederzijdse 
capaciteitsversterking op voorwaarde dat er onderliggend aan deze ontmoetingen, 
specifieke en meetbare doelstellingen worden gedefinieerd (en opgevolgd) die in lijn zijn 
met de beoogde resultaten van het programma.  Het organiseren van zulke 
ontmoetingen vergt een aanzienlijk deel van het budget (en vergt ook heel wat werk en 
inspanning bij de organisaties om deze te organiseren).  Het is dan ook belangrijk om 
een duidelijker kader uit te werken dat toelaat om deze ontmoetingen te linken aan 
specifieke outcomes die samen met de partners vooropgesteld worden (het uitwerken en 
produceren van specifieke didactische tools bijvoorbeeld). Op die manier kan de 
investering in zulke activiteiten beter verantwoord worden.  

Tegelijkertijd zien we dat een focus op een beperkt aantal intermediaire actoren niet 
noodzakelijk leidt tot een beperkt bereik in de breedte. Dit wordt geïllustreerd door 
onderstaande tabel waarin een inschatting wordt gemaakt voor het bereik in de diepte 
en in de breedte voor de verschillende diepte cases. Zo zien we dat de cases er op 
verschillende manieren toch in slagen om een aanzienlijk bereik in te breedte te halen. 
Bij de meerderheid van de cases gebeurt dit op een indirecte manier door het 
engagement van de intermediaire actoren die de interventie ondersteunt of beïnvloedt. 
Dit biedt natuurlijk grotere kansen voor duurzame ontwikkelingseducatieprocessen. 
Wanneer deze gedragen worden door de intermediaire actoren dan is er immers meer 
kans dat zulke processen ook kunnen blijven verder gaan na de interventie. Dit is een 
belangrijke factor die de kosten baten analyse in positieve zin kan beïnvloeden.  
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Tabel 5.1 Overzicht van toegekende subsidies, totaal budget en bereik binnen de 

cases (programma’s 2014-2016 voor alle NGOs behalve FIAN Belgium: programma 

2013-2015)  

 DGD 
subsidie € 

DGD 
subsidie 

(gebruikt) 

Bereik (in de diepte) Bereik (in de breedte) 

Protos 1.248.225 92% Waterbedrijven/actoren (20) 
(vanaf 2017 ook lokale 
besturen) 

Leerkrachten (262) & 
Leerlingen (4004) (ism. met 
Djapo en Ecolife) 

VIA Don 
Bosco 

590.378 93% 548 
397 

4 Inleefreizen: per keer 16 
leerlingen en 4 leerkrachten 
uit 4 scholen 
School twinning: een pool met 
4 Belgische scholen en 4 
Congolese scholen & een pool 
met 4 Belgische en 2 Indische 
scholen  

Saved by the Bell-activiteit: 
- in 2013 15 scholen,  
- in 2014 59 lkr/Fr-talige 
scholen (39.633 lln); in 2014 
werd het ‘ochtendwoordje’ 
waarmee het event telkens 
start, 92x gedownload (wordt 
niet gedaan bij Studio Globo), 
betrekken van 12 Z-scholen uit 
verschillende landen; Wegwijs 
in Onderwijs 250x gedownload, 
- in 2015 30 lkr/scholen 
(Frtalig) en 17.389 lln + 5NL 
talige scholen bereikt; 
betrekken van 13 Z-scholen; 
278 unieke bezoekers op de 
Saved by the Bell-website. 
(minder scholen in 2015 bereikt 
maar meer verdieping door 
meer keer het spel Wegwijs in 
Onderwijs eraan te koppelen), 
- in 2016 546 scholen (154.500 
lln. en 8595 lkr). 

Rikolto €1,906.481, 100% 1 retailer: Colruyt 
2 sectororganisaties: Fevia, 
Boerenbond 
2 toeleverings/verwerkers: 
Special Fruit en AgroFair 
23 gedocumenteerde 
producten met grootkeulkens 
in de sociale catering 

4760 consumenten die stem 
uitbrachten op website ‘ik ben 
meer dan mijn kasticket’ 
40 bedrijven (ism Fevia) 

FIAN 
Belgiu
m 

192.329, 99,9% 56 verenigingen 
425 personen getraind 

7783 bereikt op directe manier 
1354 personen die zich 
engageerden in een 
‘burgerschaps’ activiteit. 
 

Monde 
Femmes 

1.285.664 1.285.664 
(100%) 

14 organisaties begeleid 
 

7000 facebook sympathisanten 
36601 bezoekers internet (1077 
publicaties besteld via website, 
4153 publicatie downloads) 
8000 publicaties uitgedeeld aan 
delnemers van trainingen 

SOLSOC 1.289.560 1.258.366 
98% 

Organisaties vanuit de 
socialistische beweging (geen 
cijfers beschikbaar) 

Leden organisaties (geen cijfers 
beschikbaar) 
 

De tabel toont ook aan dat een werking in de diepte met focus op intermediaire actoren, 
andere acties naar een breder publiek niet hoeft uit te sluiten. Zo slaagt Le Monde selon 
les femmes erin om een aanzienlijk bereik in de breedte te realiseren via digitale tools 
en sociale media, alsook via de verspreiding van leermaterialen tijdens trainingen.  

Tevens kunnen sommige organisaties hun bereik verbreden door strategische 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met organisaties die hiervoor over de nodige 
expertise en capaciteit beschikken. De samenwerking tussen Protos, Djapo en Ecolife 
binnen de scholenwerking in het Protos programma is hier een voorbeeld van alsook de 
cases van WSM, FIAN Belgium en VIA Don Bosco die geïllustreerd worden in box 31. Uit 
deze cases blijkt dat een groeiende professionalisering rond specifieke thema’s en 
doelgroepen het aangaan van zulke samenwerkingsverbanden lijkt te bevorderen. Zulke 
professionalisering kan immers gepaard gaan met een sterkere capaciteit om in te 
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schatten wanneer het opportuun is om met andere organisaties samen te werken indien 
een bepaalde expertise of capaciteit intern niet aanwezig is. 

Box 31: Meer efficiëntie door samenwerkingsverbanden  

WSM. ‘‘Een belangrijk punt in verband met efficiëntie is de samenwerking met andere 
actoren: de manier waarop WSM coalitie maakt met CIEP en met andere NGOs (bijv. 
CNCD) rond sociale bescherming zorgt ervoor dat de organisatie meer kan bereiken, 
meer kracht kan geven aan haar agenda en boodschap met dezelfde middelen. 
Overigens is er ook grote appreciatie van deze andere actoren voor de expertise van 
WSM inzake campagne en het materiaal dat wordt ontwikkeld. In dit verband moet 
opgemerkt worden dat de WSM provinciale medewerkers veelvuldig functioneel 
samenwerken met andere (lees van buiten Beweging.net) organisaties en dat dit in 
potentie bijdraagt aan efficiëntie en effectiviteit van het programma.’’ (extract 
evaluatierapport WSM Noord programma 2014-2016).  

FIAN Belgium. De externe evaluaties van het programma 2015-2016 werden zeer 
positief beoordeeld op het vlak van efficiëntie: « het is bewonderenswaardig hoe er 
zoveel gerealiseerd kon worden met zo weinig middelen ». Volgens de FIAN Belgium 
medewerkers zit deze bezorgdheid rond efficiëntie in het DNA van de organisatie: ‘we 
doen veel met weinig middelen, we recycleren zaken en we werken samen met anderen’. 
Volgens de externe evaluatie ligt de sleutel tot de efficiëntie van FIAN Belgium in de 
collaboratieve en synergetische benadering die FIAN Belgium stelselmatig implementeert 
in al haar acties, en in de capaciteit van de medewerkers om samen te werken: 
‘’samenwerken en samen dingen uitwerken laat toe om krachten te bundelen en om veel 
te bereiken met weinig middelen’’. Volgens de NGO wordt de kleine omvang van het 
FIAN Belgium team en de stabiliteit ervan beschouwd als belangrijke voordeel in termen 
van efficiëntie. Dit voordeel vertaalt zich in de opgebouwde expertise, de capaciteit om 
langdurige partnerschappen op te bouwen en te onderhouden, vertrouwensrelaties 
uitbouwen, etc. De omvang wordt daarom niet gezien als een beperking maar als een 
keuze die toelaat om de engagementen en de kosten te kunnen blijven beheersen. Deze 
keuze wordt in zeker zin gezien als het ‘tegen de stroom ingaan’ ten opzichte van de 
zoektocht naar groei en financiering die zich voordoet bij de andere NGOs en ook 
gepushed wordt door DGD.  

VIA Don Bosco. Tijdens 2014-2016 was VIA Don Bosco lid van de Coalitie 2015 de Tijd 
Loopt, en verder ook van de NGO-Federatie, Acodev en Educaid.be. Via deze netwerken 
probeert ze haar stempel door te drukken in het beleid en toe te kijken op de uitvoering 
ervan. VIA Don Bosco geniet ook van een rijke, Salesiaanse voedingsbodem en is lid van 
het Don Bosco Netwerk. De jeugddienst van Don Bosco was ook een belangrijk 
klankbord bij de analyse van de noden van jongeren in verband met 
ontwikkelingseducatie en bij de ontwikkeling van nieuw educatief materiaal. VIA Don 
Bosco werkt tevens intensief samen met de pedagogische diensten van alle Don Bosco 
scholen in Nederlandstalig België en het Don Bosco Onderwijscentrum (DBOC). Aan 
Franstalige zijde bestaat een dergelijke koepelorganisatie niet, maar er werden in 2016 
wel stappen ondernomen naar autoriteiten van Franstalige Don Boscoscholen. Verder 
werkte VIA Don Bosco tussen 2014-2016 op een complementaire manier samen met 
Studio Globo rond het educatief aanbod in de breedte ‘Saved by the Bell’: VIA Don Bosco 
richtte zich op de Franstalige scholen en Studio Globo op de NL-talige. Voor wat betreft 
de inleefreizen tussen 2014-2016 was Broederlijk Delen de partner voor VIA Don Bosco. 
Lokale medewerkers van Broederlijk Delen hielpen de inleefreizen mee in goede banen 
leiden (VIA Don Bosco heeft zelf geen lokaal personeel in dienst, enkel contactpunten). 

5.2.  Efficiëntievoordeel via brede netwerking bij 
beleidsbeïnvloeding 

Specifiek voor beleidsbeïnvloedingsstratgieën lijkt het werken via brede netwerken een 
belangrijk efficiëntievoordeel op te leveren. Dit wordt duidelijk geïllustreerd in box 32 
door de cases en het werk van CNCD-11.11.11., Entraide & Fraternité (E&F), Monde 
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selon les femmes en VIA Don Bosco binnen regionale, nationale en/of internationale 
netwerken. Deze netwerken kunnen zich structureren rond specifieke thema’s zoals het 
Platform rond klimaatverandering van CNCD-11.11.11 of steunen ze op internationale 
netwerken waar de NGOs bij betrokken zijn en waar ze inspiratie, nieuwe kennis en 
argumenten voor hun standpunten kunnen opdoen (zoals in het geval van E&F). In 
sommige gevallen worden netwerken op een adhoc manier opgezet zoals in het geval 
van ‘le Monde selon les femmes.  

Box 32: Efficiëntievoordeel via brede netwerking bij beleidsbeïnvloeding 

CNCD-11.11.11. In 2008 werd een eerste klimaatcampagne gelanceerd en de 
klimaatcoalitie (zeer breed netwerk) geïnstalleerd. Deze coalitie wil het bewustzijn 
verhogen (via de organisatie van campagnes voor een breed publiek zoals bijvoorbeeld 
‘’Sing for the climate’’) en het organiseren van ‘’Climate express’’ (groep vrijwilligers die 
activiteiten organiseren rond COP21). In 2011-12 werd het platform 
klimaatrechtvaardigheid dat instaat voor pleitbezorging geïnstalleerd. Naar efficiëntie toe 
was de samenstelling van het platform belangrijk (milieuorganisaties, vakbonden, NGOs) 
alsook de specifieke niche waar CNCD-11.11.11 voor had gekozen, namelijk 
klimaatrechtvaardigheid. Daarnaast is CNCD-11.11.11 lid van het Europese klimaatactie 
netwerk waar het actief betrokken is bij de verschillende thematische werkgroepen. Deze 
deelname is belangrijk omdat het de mogelijkheid biedt om expertise op te bouwen 
binnen deze specifieke thematiek, namelijk ‘’klimaatfinanciering en ontwikkeling’’.  

Entraide & Fraternité (E&F). Netwerking draagt bij tot meer efficiëntie in het werk 
rond beleidsbeïnvloeding. De meeste beleidsmakers die tijdens deze evaluatie werden 
geïnterviewd onderstrepen de relevantie van een meer gebundelde interpellatie door de 
NGOs. Een dergelijke benadering maakt een sterke informatieve ondersteuning mogelijk, 
samengebracht door meerdere actoren en ook beter gestructureerd, waardoor het op 
een meer directe manier bruikbaar wordt voor beleidsmakers. De bijdrage vanuit E&F 
wordt duidelijk erkend door de verschillende netwerken waarin het betrokken is. Binnen 
sommige van deze netwerken wordt het werk van E&F beoordeeld als sterk 
gespecialiseerd rond specifieke thema’s zoals gender of landroof. In termen van 
duurzaamheid van de pleitbezorgingsacties worden de samenwerkingsverbanden op 
lokaal en internationaal niveau als een belangrijke meerwaarde gezien.  De 
internationale banden met wereldwijde netwerken zoals CIDSE en de beschikbaarheid 
van een netwerk van lokale groepen vormen belangrijke elementen die ervoor kunnen 
zorgen dat de pleitbezorgingsacties die tot stand komen binnen het programma ook na 
de duur van het programma kunnen voortgezet worden.    

Le Monde selon les femmes (M/F). Met zijn partners (in Bolivia, Peru, Senegal, DRC) 
heeft M/F afgesproken om een ‘action learning’ netwerk op te zetten rond het thema 
gender « Réseau d’action et d’apprentissage sur le genre – RAAG ». Dit wordt omkaderd 
door een elektronisch leerplatform (Moodle) dat het netwerk ‘Gender en Ecologische 
Landbouw’ herbergt. Dit is een multi-actoren netwerk dat bestaat uit 
onderzoeksinstellingen en sociale bewegingen vanuit verschillende landen (Frankrijk, 
Mexico, België, Senegal, Brazilië, Tunesië, Madagaskar, Algerije, Burkina Faso, 
Verenigde Staten). 

VIA Don Bosco. VIA Don Bosco maakt samen met o.a. Rikolto, 11.11.11, Djapo, Studio 
Globo, Plan International deel uit van de werkgroep Onderwijsbeleidsbeïnvloeding die 
randvoorwaarden voor OE bewaakt en bevordert (o.a. door het deelnemen aan de VLOR 
Commissie Onderwijs en Samenleving).  

5.3.  Lerende en adaptieve aanpak 

Een lerende en adaptieve aanpak kan eveneens een belangrijke efficiëntie bevorderende 
factor zijn zoals blijkt uit verschillende diepte cases en evaluaties vanuit de meta-
evaluatie. Een lerende aanpak houdt in dat organisaties op een kritische en 
systematische manier proberen na te gaan in welke mate en op welke manier hun 
interventies bijdragen tot verwachte en onverwachte resultaten. Dit kan gebeuren via 
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opeenvolgende monitoring cyclussen of tijdens evaluatiemomenten. Tevens worden de 
inzichten of aanbevelingen die dit oplevert vertaald in zichtbare aanpassingen aan de 
planning of de gebruikte strategieën. In bepaalde gevallen liet zulke lerende aanpak toe 
om nieuwe strategieën op kleine schaal uit te testen en daarna op te schalen indien deze 
succesvol bleken. Dit wordt geïllustreerd door het voorbeeld van Rikolto (zie Box 33). De 
lerende houding en aanpak van Rikolto bevordert de efficiëntie van de opgeschaalde 
initiatieven. Door in te zetten op experimenten op kleine schaal, zijn de kosten van 
mislukken laag. Door daarna de good practices op te schalen kunnen de baten een 
grotere impact hebben.  

Box 33: Streven naar opschaling van duurzame catering bij publieke actoren  

Rikolto. In Rikolto’s strategie rond het verduurzamen van catering bij publieke actoren, 
werd een heel leertraject afgelegd. Zo kon de interventiestrategie bij concrete 
samenwerkingen belangrijke vooruitgang boeken. Zo bleek de begeleiding door Rikolto 
van twee catering actoren Komida en Ter Groene Poorte bij te dragen tot een duurzame 
verandering. Dit illustreerde het potentieel van een dergelijke begeleiding. De problemen 
om op te schalen bleven weliswaar een uitdaging bij andere catering actoren. Bij 
OCMW’s was het niet gelukt om op te schalen via een contractcateraar. Bij keukens van 
kinderdagverblijven is het wel gelukt omwille van de samenwerking met Gezond Leven 
wat resulteerde in een publicatie die gebruikt wordt door de kinderdagverblijven om hun 
menu op te stellen. Op basis van deze inzichten in het nieuwe programma (2017-2021) 
heeft Rikolto in 4 Vlaamse centrumsteden school food councils opgericht met 
vertegenwoordigingen van directies, jongeren, Kleur Bekennen, Milieuzorg op school, 
lokale verenigingen. Deze denken na over strategieën om verduurzaming op te schalen 
naar andere scholen. Hier wordt de link gelegd met Food Smart Cities vanuit het Milan 
Food Pact dat 120 steden sloten om strategieën uit te werken om steden duurzaam te 
voeden in de toekomst. Binnen dit kader worden pilootprojecten uitgewerkt. De keuze 
voor een aanpak van het beginnen met een pilootproject naar het kapitaliseren, trekken 
van lessen en tenslotte op te schalen van de praktijk is een beproefde methode uit de 
innovatie. (Rikolto case studie) 

 

 

5.4.  Synergiën zoeken tussen verschillende programma 
strategieën 

Efficiëntie kan ook bevorderd worden door op een systematische manier synergiën te 
zoeken tussen verschillende programma strategieën. Op die manier wordt een 
gefragmenteerde aanpak vermeden en wordt met eenzelfde inspanning een groter effect 
bereikt wat een betere kosten/baten analyse oplevert. De case van ‘le Monde selon les 
femmes’ biedt hier een mooi voorbeeld van (zie Box 34). Ook het voorbeeld van VIA Don 
Bosco (Box 35) illustreert hoe de organisatie een efficiëntievoordeel beoogt door 
enerzijds jaarlijkse acties gericht op een breed bereik (i.e. Saved by the Bell actie) 
verder te stimuleren maar anderzijds sterker in te zetten op acties (bv. School 2 school 
programma) die een dieper leerproces beogen en een sterkere verankering binnen de 
scholen.  
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Box 34: Synergie tussen de interventiestrategieën als efficiëntie bevorderend 
mechanisme  

Le Monde selon les femmes (M/F). Een geïntegreerde aanpak met wederzijdse 
interactie tussen verschillende strategieën zoals training, onderzoek en pleitbezorging 
kan eveneens efficiëntie bevorderen: zo worden de resultaten van onderzoek ook 
gebruikt voor de training, bij de pleitbezorging en het onderbouwen van standpunten in 
de platformen waar M/F deel van uitmaakt; omgekeerd worden de 
onderzoeksactiviteiten ook gevoed door de feedback van de trainingen en de partners, 
etc. In haar training hecht M/F 
veel belang aan de kennis die 
wordt opgedaan door ervaring, aan 
verschillende ervaringen, en aan 
de actieve participatie van de 
deelnemers in het vormgeven van 
het trainingsprogramma. Deze 
aanpak wordt gewaardeerd voor 
haar hoge kwaliteit en 
grondigheid, haar transversaliteit 
en diversiteit alsook haar 
humoristische en participatieve 
insteek. Ze bevordert een rijke 
uitwisseling tussen verschillende 
perspectieven bij het behandelen 
van diverse cases en thematieken.  
Dit draagt dan ook bij tot de 
efficiëntie van deze 
trainingsactiviteiten. 

 

Box 35: Efficiëntievoordeel halen uit een beter evenwicht tussen acties in de 
breedte en in de diepte  

VIA Don Bosco. Hoewel de resultaten van de jaarlijkse ‘Saved by the Bell’ actie 
overwegend positief zijn, heeft VIA Don Bosco toch beslist deze sensibiliserende activiteit 
niet mee te nemen naar het nieuwe programma 2017-2021. VIA Don Bosco stimuleert 
haar scholen nog wel om in samenwerking met Studio Globo een belmoment te doen op 
5 oktober (zonder expliciete ondersteuning van VIA Don Bosco) en staat er nog steeds 
achter, maar ondersteunt het niet meer expliciet. Redenen hiervoor: de kosten wegen 
niet op tegen de baten; en het kost veel tijd en energie om te ondersteunen. Hierdoor 
kan VIA Don Bosco zich meer focussen op acties die een dieper leerproces en een 
sterkere verankering in de scholen beogen.  

  





 

 

6.  Duurzaamheid 

In dit hoofdstuk gaan we na in welke mate de verwezenlijkingen van de 
ontwikkelingseducatie acties een blijvende invloed hebben op de doelgroepen. Tevens 
kijken we naar de factoren die de duurzaamheid van deze acties kunnen bevorderen of 
belemmeren. Tenslotte gaan we ook na op welke manier de duurzaamheid van de acties 
versterkt kan worden. 

6.1.  Toewerken naar duurzame resultaten en 
interventies – een complexe aangelegenheid 

In het algemeen kunnen we op basis van de diepte cases stellen dat de good practices 
die we in sterke mate naar voren zien komen bij organisaties met een welbepaalde 
‘niche’ werking ook voordelen opleveren voor duurzaamheid. Dit blijkt ook uit de 
vergelijkende analyse van huidige en voorgaande programma’s, hetgeen duidt op een 
bemoedigende en vernieuwende trend die zich binnen de ontwikkelingseducatiesector 
heeft ingezet die ook de duurzaamheid van de acties en de resultaten ervan kunnen 
bevorderen. Het toont ook aan dat organisaties aan de slag gaan met de 
evaluatieaanbevelingen rond duurzaamheid. Deze vertaling wordt duidelijk geïllustreerd 
door de Protos case in Box 36. 

Box 36: Evolueren naar een meer trajectmatige werking 

Protos. Een externe evaluatie in 2015 had een aantal uitdagingen vastgesteld in termen 
van duurzaamheid, bv. teveel gericht op een ad-hoc aanpak in de scholen (één of twee 
workshops), en de duurzaamheid van de ontwikkelingseducatie activiteiten bleef beperkt 
tot de personen die rechtstreeks betrokken waren bij de activiteiten van Protos. De 
aanbevelingen van evaluatie uit 2015 werden concreet vertaald in het programma 2017-
21: Het huidige programma kiest niet voor adhoc activiteiten in gemeenten, scholen of 
in waterbedrijven, maar voor een trajectwerking, om zo een betere verankering in de 
werking van de gemeenten, scholen en waterbedrijven te bekomen. Op deze wijze 
beschikken de verschillende actoren over de vaardigheden, de hulpmiddelen en de 
relaties om na het beëindigen van de interventie verder in te zetten op bewust direct en 
indirect watergebruik en gedrag.  

Bijdragen tot duurzame resultaten in ontwikkelingseducatie blijft echter een grote 
uitdaging en een zeer complexe aangelegenheid. Zo toont onderzoek aan dat de redenen 
waarom individuen een bepaald engagement of gedragsverandering aangaan even 
complex zijn als de redenen waarom mensen een bepaald engagement of 
gedragsverandering zouden stopzetten (Brodie et al. 2009). Sommige onderzoekers 
geven ook aan dat het weinig zinvol is om te zoeken naar één specifieke factor die 
bepalend zou zijn voor het opnemen of stopzetten van persoonlijk engagement (Locke et 
al., 2003: 95). Een veelheid aan persoonlijke, organisationele en institutionele factoren 
gelinkt aan de persoonlijke levensgeschiedenis van mensen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Wat betreft persoonlijke factoren kan het gaan om gezinssituatie, 
onderwijsniveau, attitudes, werksituatie, socio-economische situatie, etc. Bij 
organisationele en institutionele factoren kan het gaan om manieren van communicatie 
met vrijwilligers, de thematische werking van de organisatie, het type van engagement 
die de organisatie aanbiedt, ondersteuningsmodaliteiten zoals training, mate van 
autonomie die de organisatie toelaat aan haar vrijwilligers of achterban, etc. (Brodie et 
al. 2009). Daarenboven is er geen consensus in de literatuur op welke manier en in 
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welke mate deze factoren mekaar beïnvloeden. Dit kan immers sterk verschillen van 
persoon tot persoon als gevolg van ieders specifieke levensgeschiedenis en ervaringen 
(ibid). Een gelijkaardige complexiteit vinden we terug bij veranderingsprocessen binnen 
organisaties. Ook hier is er geen specifieke factor die bepalend is of een organisatie al 
dan niet een blijvend engagement zal willen opnemen. Een veelheid aan factoren kunnen 
een bepalende rol spelen waardoor elk organisatieveranderingsproces een 
onvoorspelbaar en niet lineair proces zal zijn.  

Ook binnen de literatuur rond resultaatsgericht management is er een niet onbelangrijke 
stroming die een lineaire benadering, gebaseerd op een voorspelbare link tussen oorzaak 
en gevolg, sterk in vraag stelt voor het opzetten van programma’s die complexe 
veranderingen beogen. Dit is zeker relevant voor ontwikkelingseducatie programma’s 
gezien de complexe veranderingsdoelstellingen die deze nastreven. In die zin is het 
nuttig om na te gaan in welke mate de groeiende ‘niche’ werking binnen de 
ontwikkelingseducatie interventies antwoorden kan bieden aan de uitdagingen inzake 
duurzaamheid die het complexe karakter van zulke programma’s met zich meebrengt. 

6.2. Werken met intermediaire organisaties op een 
maatgerichte manier 

Zoals reeds in de vorige hoofdstukken vastgesteld, gaat een ‘niche werking’ vaker 
gepaard met een specifieke focus op intermediaire actoren waar de interventie op een 
directe manier mee samenwerkt. De intermediaire doelgroepen zijn ook meestal actoren 
die een multiplicator of een hefboom rol kunnen spelen en dus op hun beurt een groter 
bereik en potentieel een bredere impact kunnen realiseren. Naar duurzaamheid toe kan 
zulke strategie belangrijke voordelen opleveren. Indien de ontwikkelingseducatie 
interventie er immers in slaagt om duurzame verandering teweeg te brengen binnen de 
intermediaire doelgroepen dan kunnen deze ook blijven bijdragen aan de doelstelling van 
de interventie nadat zij reeds afgelopen is. Het voordeel van werken met intermediaire 
organisaties die een multiplicator of hefboomfunctie kunnen opnemen wordt geïllustreerd 
door de cases van WSM en VIA Don Bosco in Box 37. 

Box 37: Werken met intermediaire doelgroepen met multiplicator- of 
hefboomrol 

WSM. De vraag naar de blijvende invloed van het programma op de capaciteit van 
organisaties inzake internationalisering van hun beleid en engagement in 
ontwikkelingseducatie is in deze fase van het programma a priori moeilijk te 
beantwoorden. Dit komt omdat het hierbij om een zeer relevant, doch ambitieus en 
complex programma gaat dat betrekking heeft op verschillende niveaus (van individuele 
competenties, tot capaciteit van organisaties en de oriëntatie van de Christelijke 
Arbeidersbeweging in zijn totaliteit) én inhoudelijk een sterke innovatie voorstaat (van 
klassieke Noord – Zuidbenadering naar een geïntegreerd concept van ontwikkeling). 
Bovendien wordt er intensief samengewerkt met andere organisaties en ligt het gebruik 
van de producten en diensten van WSM buiten de controle en invloedssfeer van WSM. 
Desalniettemin kan reeds in deze fase van het programma opgemerkt worden dat de 
programma uitvoering met betrekking tot OKRA in Vlaanderen in potentie zeer succesvol 
is, en dat elementen van dit organisatieveranderingstraject als inspiratiebron kunnen 
dienen voor andere trajecten met organisaties van Beweging.net. Als het WSM en de 
betrokken organisaties (inclusief OKRA) lukt dat WSM in de loop van de komende jaren 
haar rol kan veranderen van initiator, aanjager en co-uitvoerder naar facilitator, mentor 
en coach is het programma vanuit institutionele optiek en inhoudelijk zeer duurzaam te 
maken. (extract evaluatierapport WSM, 2014-2016) 

VIA Don Bosco. Op basis van inzichten vanuit het vorige programma wil VIA Don Bosco 
in haar nieuwe programma (2017-2012) sterker inzetten op de doelstelling dat 
leerkrachten zich competenter voelen in het integreren van wereldburgerschapseducatie 
in hun lessen. Echter, opdat leerkrachten ten volle wereldburgerschapseducatie zouden 
kunnen integreren in hun klaspraktijk is het nodig dat hiertoe een ondersteunende 
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schoolomgeving wordt gecreëerd door de directies. Via Don Bosco definieert hen als een 
nieuwe doelgroep in het programma 2017-2021. Ze willen dat scholen het draagvlak 
voor het integreren van wereldburgerschapseducatie in het pedagogisch project van de 
school opnemen en op die manier top down de impact en de duurzaamheid van de 
interventie vergroten. Hiertoe werkt Via Don Bosco momenteel een werkdocument uit 
rond ‘wat is een succesvol traject zodat inbedding ook gegarandeerd wordt? ‘Dit gebeurt 
met de werkgroep mondiale vorming onder 11.be en het Kenniscentrum 
Wereldburgerschapseducatie (o.l.v. Kleur Bekennen).  

Tevens laat het werken met een beperkt aantal intermediaire groepen ook beter toe om 
maatgericht te werken. Uit de diepte cases en de meta-evaluatie blijkt dat zulke 
maatgerichte aanpak een belangrijke voorwaarde is om bij te dragen tot meer duurzame 
resultaten. Tegelijkertijd, hebben we in vorige hoofdstukken reeds opgemerkt dat een 
maatgerichte aanpak heel intensief is zowel qua tijd als expertise. Uit de diepte cases en 
de meta-evaluatie blijkt dan ook dat het een uitdaging kan zijn voor organisaties om 
zulke aanpak op te schalen of gedurende lange tijd aan te houden. Tabel 6.1 illustreert 
voor de Protos en WSM case wat zulke maatgerichte aanpak kan inhouden en wat de 
uitdagingen hierbij zijn. Het is belangrijk dat organisaties de ambities van hun 
doelstellingen alsook hun strategieën hierop afstemmen. Zo werd in één van de 
evaluatierapporten vanuit de meta-evaluatie aanbevolen om ‘‘alternatieve strategieën te 
ontwikkelen waarbij via nieuwe media ook naar andere (meer eigentijdse) 
handelingsperspectieven gezocht kan worden.’’.  

Tabel 6.1 Een maatgerichte aanpak als bevorderende factor voor duurzaamheid in 

het Protos en WSM programma  

Protos Elementen van maatgerichte aanpak: 1) Waarderend onderzoek, 2) Co-creatie, 

waarbij de betrokken actoren mee de trajecten ontwikkelen, opvolgen en bijsturen; 3) 

Combinatie van educatieve activiteiten maar ook structurele maatregelen; 4) Niet 

alleen sensibilisatie, bewustmaking en inzicht, maar ook activering zodat gemeenten 

en scholen al aan verandering van gedrag werken tijdens de interventie; 5) 

Capaciteitsversterking, zodat de betrokken actoren (bv. NZ/duurzaamheids- 

ambtenaren, leerkrachten) in staat zijn om hun rol in de begeleiding en promotie van 

bewust watergebruik en – gedrag te spelen; 6) Ontwikkeling van een stimulerende 

omgeving, door gemeenten, scholen en leveranciers van water- en sanitatiediensten 

samen te brengen; 7) Integratie in het beleid (zowel in de gemeente als in de 

scholen). Daarnaast streeft het programma ook naar uitwisseling tussen de 

verschillende actoren, zowel op gemeentelijk als intergemeentelijk vlak om een 

lerende omgeving te creëren”. 

Uitdagingen: Er is nog geen exit strategie aangezien deze aanpak zich nog in een 

exploratieve fase bevindt. In de loop van het programma zal er moeten opgevolgd 

worden in welke mate en hoe de intermediaire doelgroepen verder hun engagement 

zullen kunnen opnemen en zelf ook andere intermediaire doelgroepen zullen kunnen 

begeleiden (bv. Andere stadsbesturen en waterbedrijven?). Een actor gericht 

monitoring en evaluatiesysteem zal nodig zijn om deze veranderingen te kunnen 

opvolgen en om zo de programmastrategie en onderliggende assumpties te kunnen 

testen.  

WSM  Elementen van maatgerichte aanpak bij begeleiding van ouderenorganisatie OKRA 

bij het promoten van internationalisering binnen de organisaties van beweging.net: 1) 

Langdurige en geduldige samenwerkingsrelaties op alle niveaus tussen OKRA en WSM; 

2) Vraag in plaats van aanbod gestuurd samen werken; 3) een duidelijk 

handelingsperspectief bieden; 4) Ondersteuning op strategische niveau door leiders 

van de betrokken organisaties (in dit geval OKRA en WSM); 5) Een partnerschap dat 

gebaseerd is op gelijkwaardigheid en wederzijds herkenbare inhoud; 6) Inleefreizen 

met voor- en na- traject en ontmoetingsweek. 

Uitdagingen: mogelijkheden tot uitbreiding naar meerder organisaties is beperkt 

gezien de duur en complexiteit van de beoogde organisatieverandering, expliciteren 

van tussenstappen in de veranderingstheorie voor het beoogde 

organisatieveranderings-proces, afstemming en coördinatie tussen medewerkers N. en 

Z. dienst van WSM.  
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6.3. Bevorderen van samenwerkingsverbanden en 
synergiën 

Zoals we eerder reeds stelden kan een niche werking bijdragen tot een betere zelfkennis 
en een inschatting van de aanwezige expertise en capaciteit binnen de organisatie. Dit 
betekent ook dat men in zulk geval beter kan inschatten wanneer het nodig is om met 
andere organisaties samen te werken indien bepaalde expertise of capaciteit ontbreekt. 
Uit de diepte cases alsook de meta-evaluatie blijkt dat zulke samenwerkingsverbanden 
een sterk bevorderende factor kan zijn voor de duurzaamheid van de interventies. La 
Croix-Rouge de Belgique, Protos en Rikolto vormen hier voorbeelden van (zie Box 38).  

Box 38: Bevorderen van samenwerkingsverbanden en synergiën 

La Cori Rouge de Belgique (CRB): Het structureel aanbod van CRB waarin het  
Internationaal Humanitair Recht (IHR) en andere thema’s van ontwikkelingseducatie 
worden geïntegreerd stelt CRB in staat een specifieke expertise aan te bieden die ook 
complementair is aan die van andere institutionele partners. Dit verhoogt niet allen het 
bereik maar draagt ook bij aan de reflectie en ontwikkeling van sector brede 
langetermijnstrategieën (extract evaluatierapport). 

Protos: Door samen te werken met Djapo, Ecolife en lokale besturen, kan Protos in haar 
nieuwe programma bijdragen aan een meer diepgaande en procesmatige werking in de 
scholen. Via de verankering van deze educatieve werking in de scholen is er ook meer 
kans op duurzame resultaten van de acties.  

Rikolto. De benadering van Rikolto is gebaseerd op een multistakeholder aanpak 
waarbij Rikolto de rol van facilitator/broker neemt, en het ownership voor verandering 
bij de actoren zelf laat. Dat laatste lijkt belangrijk te zijn voor duurzame resultaten. Voor 
de verduurzaming van de retail wordt er actief afgestemd met andere stakeholders, 
maar dat zijn niet noodzakelijk de andere actoren van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. Er is 1 keten waarin er samenwerking is met Trias. Hoewel 
er is geparticipeerd in het gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) voor de 
noordwerking is dit voor Rikolto minder relevant gebleken. Voor de verduurzaming van 
de catering van scholen bijvoorbeeld wordt er actief afgestemd met volgende actoren: 
via de school food councils wordt er lokaal afgestemd met lokale medewerkers van Kleur 
Bekennen, Milieuzorg op School, lokale milieuverenigingen, socio-culturele verenigingen, 
lokale cateraars, directeurs, ouders, lokaal gezondheidsoverleg (LOGO’s), provinciale 
vertegenwoordigers en lokale jongeren. Op educatief vlak stemt Rikolto af met Good 
Planet en FairTrade Belgium. Voor de fairtradegemeente-campagne stemt Rikolto af met 
11.11.11, Oxfam Wereldwinkels, en FairTrade Belgium. Voor beleidswerk wordt 
afgestemd met Bond Beter Leefmilieu en aanbevelingen worden gedeeld met VVSG, 
Vlaamse scholierenkoepel, ministerie onderwijs, ministerie gezondheid en ministerie 
milieu. 

Tevens kon in verschillende programma’s worden vastgesteld dat een sterke 
thematische expertise aanleiding kan geven tot kwaliteitsvolle kennisproducten in de 
vorm van tekstuele of audiovisuele publicaties of methodieken en tools die ook door 
andere organisaties gebruikt kunnen worden. Op die manier kan bepaalde informatie of 
expertise door verschillende organisaties over een langere periode verspreid en gebruikt 
worden bij meerdere doelgroepen (zie CETRI case in Box 39).  

Box 39: Ownership van kwaliteitsvolle kennisproducten bevorderen 

CETRI. CETRI verzekert een zekere duurzaamheid van haar interventie door de toe-
eigening van haar onderzoekoutputs de bevorderen op verschillende manieren: 1) door 
deze ter beschikking te stellen van activisten en vrijwilligers die deze als 
referentiemateriaal kunnen gebruiken; 2) door ze te gebruiken voor de trainingen van 
NGOs, 3) door ze te laten gebruiken door andere organisaties als bronmateriaal voor 
andere teksten of acties (persartikels, argumenten voor pleidooiacties, memoires, 
onderzoek, ).  
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Ook konden duurzaamheid bevorderende effecten vastgesteld worden in cases waar 
langdurige synergiën konden tot stand komen met diverse actoren waardoor op een 
complementaire manier kennis en expertise kon geproduceerd worden alsook een co-
constructie mogelijk werd van de interventiestrategieën (zie de cases van CNCD-
11.11.11 en FIAN Belgium in Box 40). 

Box 40: Co-constructie van kennis en expertise 

CNCD-11.11.11. Voor wat betreft de klimaatcampagne (gestart in 2008) heeft de 
evaluatie de volgende duurzaamheid bevorderende elementen kunnen vaststellen: 1) de 
lange duur, historiek en de opéénvolging van acties en het feit dat deze internationale 
campagne door veel organisaties werd gedragen. 2) De campagne was gebaseerd op 
een uitgebreide reflectie die begon in 2000 en die sindsdien door de media verder is 
verdergezet: dit helpt om een bijna permanente focus op het thema te behouden en kan 
daardoor de duurzaamheid van de resultaten bevorderen. Het sensibiliseren van de 
media tijdens de campagne heeft er ook toe bijgedragen dat de media deze campagne 
sterk hebben opgepikt en ook specifiek aandacht besteedden aan de actoren die de 
campagne voerden: bv. regelmatige vragen voor interviews, deelname aan TV of radio 
debatten. Dit heeft bijgedragen tot een bredere en langdurigere verspreiding van 
informatie rond deze campagne.  
 
FIAN Belgium: De specifieke werking van FIAN Belgium via partnerschappen, heeft ook 
kunnen bijdragen tot de duurzaamheid van de acties en de veranderingen die via de 
ondersteuning van FIAN Belgium tot stand zijn gekomen. Zoals hierboven reeds 
vermeld, worden de partnerschappen uitgebouwd over een langere termijn ongeacht de 
specifieke thematiek waarrond op een bepaald moment rond gewerkt wordt. De 
complementariteit en de synergiën ontwikkelen zich en worden getest in de loop van de 
tijd. Deze manier van werken wordt sterk gewaardeerd door de vertegenwoordigers uit 
de boerenbewegingen die werden geïnterviewd. Het draagt bij tot de opbouw van een 
wederzijdse kennis en vertrouwen alsook tot het versterken van de capaciteit om 
bepaalde strategieën uit te denken en uit te voeren. Deze co-constructie wordt ook 
mogelijk gemaakt door het feit dat FIAN Belgium niet met nieuwe partners samenwerkt 
indien de thematieken en acties niet reeds voor een deel gedragen worden door deze 
actoren. 

6.4. Opvolging van de doelgroepen via natrajecten.  

Verschillende organisaties zetten ook in op het verduurzamen van de effecten bij de 
doelgroepen via natrajecten na een interventie. Uit de diepte cases en de meta-evaluatie 
blijkt dat natrajecten een belangrijke bevorderende rol kunnen spelen voor de 
duurzaamheid van de resultaten van een interventie. Deze trajecten kunnen 
verschillende vormen aannemen: opvolging-interviews met personen die hebben 
deelgenomen aan trainingen (individueel en/of collectief), opvolging en onderhouden van 
relaties via digitale tools (bevraging via mail, etc.), regelmatige ontmoetingen met 
intermediaire organisaties, coaching van intermediaire organisaties (bv. rond hun gender 
beleid), etc. Tegelijkertijd bieden ze de mogelijkheid aan de doelgroepen om zelf bij te 
dragen aan de verdere ontwikkeling van de interventie. Dit wordt geïllustreerd aan de 
hand van de Monde selon les femmes case in Box 41. Dit is natuurlijk niet de enige NGO 
waar dit het geval is. Ook andere NGOs (bv. Solsoc, WSM, CETRI, …) geven aan hun 
doelgroepen de mogelijkheid om zelf een actieve rol te spelen in het uitdragen van het 
ontwikkelingseducatiewerk, bijvoorbeeld via het delen van ervaringen die werden 
opgedaan tijdens veldbezoeken, tijdens opleidingen, of pleitbezorgingsacties die werden 
georganiseerd door de NGOs.   

Box 41: Verduurzaming van de effecten via natrajecten 

Le Monde selon les femmes (M/F). De trainingen van M/F zijn zoals bij processen 
van permanente educatie (éducation permanente) gericht op gedragsverandering zowel 
op professioneel als persoonlijk vlak (versterken van zelfvertrouwen, netwerking met 
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andere trainees, …). De trainingen worden eveneens opgevolgd door jaarlijkse 
bijeenkomsten waar de trainees op basis ven een specifieke case kunnen reflecteren en 
uitwisselen over hun eigen praktijk. Dit biedt ook de kans aan M/F om nieuwe tools te 
introduceren. Vanuit de eigen ervaring draagt iedereen bij tot het zoeken van 
oplossingen op specifieke uitdagingen. De duurzaamheid van de effecten van dit proces 
wordt aangetoond door het feit dat er een attitudeverandering optreedt in bepaalde 
NGOs gaande van ‘werken rond gender omdat het moet’ naar een meer geïntegreerde 
benadering van gender in de verschillende activiteiten van de NGO. De pleitbezorging 
van de M/F heeft ook geleid tot het expliciet opnemen van gender in verschillende 
officiële beleidsdocumenten (bijvoorbeeld: gender als transversaal thema in de wet voor 
ontwikkelingssamenwerking, strategische nota rond gender,…) hetgeen duurzaamheid 
kan bevorderen. Herkennen en benutten van windows of opportunity 

De thematische specialisatie en expertise rond bepaalde doelgroepen die gepaard lijkt te 
gaan met een groeiende ‘niche werking’ lijkt in bepaalde cases ook te helpen om 
‘windows of opportunity’ te herkennen en te benutten. Voorbeelden hiervan worden 
geboden door de Rikolto case waarbij Rikolto de algemene verduurzamingstrend in de 
voedingsindustrie herkende als een window of opportunity waarbij zij zichzelf kon 
positioneren als facilitator van veranderingsprocessen en broker met een eigen netwerk 
en ervaring inzake het verduurzamen van voedselsystemen. Een tweede voorbeeld 
betreft de case van VIA Don Bosco die mee op de kar is gesprongen van het innovatie 
lab van Kleur Bekennen rond het uitwerken van good practices voor het opzetten van 
ontwikkelingseducatie trajecten op school met het oog op een meer duurzame 
verankering.  

Box 42: Herkennen en benutten van windows of opportunity rond duurzame 
voeding 

Rikolto. De verduurzamingstrend begon niet en zal niet eindigen bij Rikolto, maar 
Rikolto biedt voor regimespelers in de retail een belangrijke invulling om verduurzaming 
te realiseren. Via dialoog en concrete projecten worden regimespelers beïnvloed om 
verduurzaming op een zinvolle en niet-cosmetische manier concreet te maken. Rikolto 
wordt ook uitgenodigd om input te geven aan het duurzaamheidsbeleid van de 
regimespelers.  

VIA Don Bosco. Om ook inbedding van ontwikkelingseducatie activiteiten in scholen te 
garanderen, of met andere woorden niet enkel te werken aan de aanbodzijde maar ook 
aan de randvoorwaarden voor ontwikkelingseducatie, participeert VIA Don Bosco in de 
werkgroep Mondiale Vorming (MoVo) wat resulteerde in het (momenteel) uitwerken van 
een document i.s.m. Kleur Bekennen over ‘wat is een succesvol Ontwikkelingseducatie 
traject zodat inbedding ook nadien gegarandeerd wordt?’ (Zonder daarom 
ontwikkelingseducatie te willen standaardiseren of een identieke aanpak per school voor 
te willen stellen). 

 

 

 



 

 

7.  Impact 

Als onderdeel van deze evaluatie hebben we ons geconcentreerd op drie vragen: 1/ de 
wijze waarop impact is gedefinieerd en informatie beschikbaar is over de impact van 
acties van NGOs; 2/ de mate waarin NGO-acties bijdragen aan veranderingen bij directe 
en indirecte doelgroepen en 3/ de mate waarin acties op vlak van pleitbezorging impact 
hebben op Europees en internationaal niveau. 

7.1.  Verschillende definities van impact  

Via de ‘Theories of Change’ kan men direct (of indirect) bepalen hoe de NGOs die 
deelnamen aan de casestudies, de impact definiëren waartoe zij willen bijdragen. In de 
laatste kolom van de volgende tabel hernemen we een overzicht van een aantal 
indicaties van impact zoals deze geïdentificeerd werden door de casestudies. Enkele 
voorbeelden worden hieronder gedetailleerd beschreven. 
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Tabel 7.1 Impact gedefinieerd door de NGOs 

NGO Beschrijving van de 

interessesfeer/impact 

Indicaties van Impact geobserveerd in de case 

studies  

Protos 

(Programme 

2017-2021) 

In België wil Protos een bijdrage 

leveren aan bewuster direct en 

indirect watergebruik op 

gemeentelijk niveau bij bestuur, 

bedrijven en kantoren en bij 

directies, leerkrachten en 

leerlingen van scholen in die 

gemeente 

 

Autonoom initiatief van wateractoren begeleid door 

Protos: proces van reflectie over direct en indirect 

gebruik van water in huis en mate van engagement in 

een partnerschap met Madagaskische actoren. 

Rikolto De verduurzaming van het 

voedselsysteem in zijn geheel. 

Good practices met regimespelers 

en nichespelers gecombineerd 

met een sterke multi-

stakeholderdynamiek zorgen voor 

een verduurzamingstrend die een 

systemische verandering te weeg 

brengt (bv. transparanter 

voedingsysteem, nieuwe manier 

van zaken doen). 

 

Gemeenschappelijke definities van impact met andere 

actoren  

Publicaties die het leren capteren vb. 

https://www.rikolto.be/nl/savethefoodture; ook artikels 

vb. http://www.vilt.be/nl_BE/search?q=rikolto 

http://www.vilt.be/nl_BE/search?q=vredeseilanden 

(relevant zijn artikels van 17/10/2017, 22/01/2018, 

05/02/2018 

FIAN 

Belgium Uitroeiing van honger in de wereld 

Paradigmaverschuiving voor een 

transitie naar duurzame 

voedselsystemen 

Onderzoek vanuit België door de Raad voor de Rechten 

van de Mens van de Verenigde Naties over het beleid 

inzake biobrandstoffen. 

Europese parlementariërs nemen initiatief als gevolg van 

de ‘Hands on the Land’-campagne voor 

voedselsoevereiniteit  

 

Solsoc Activisten en leden van 

socialistische organisaties voor 

gezamenlijke actie 

Parlement en Belgische regering 

Belgische publieke opinie 

Reactiviteit en monitoring van / door (jonge) 

socialistische afgevaardigden met betrekking tot  

internationale kwesties 

Toename van het aantal artikelen over internationale 

kwesties in de publicaties van organisaties van de 

socialistische beweging (zonder directe tussenkomst van 

Solsoc) 

Innemen van standpunten door de FGTB-uitspraken met 

betrekking tot de situatie in Palestina. 

Le Monde 

selon les 

femmes 

Belgische samenwerkingsactoren 

hebben een beleid en passen dit 

toe op het gebied van gender 

Gender wordt door de Belgische NGOs weerhouden als 

'leertraject' en een charter rond gender wordt 

ontwikkeld om het werk van de 

ontwikkelingssamenwerkingssector ovv WBE 

(Wereldburgerschapseducatie) te kaderen. 

Veranderingen in praktijken en intern beleid op het 

gebied van gender in sommige Belgische NGOs 

 

VIA Don 

Bosco 

Jongeren en jongvolwassenen in 

Noord en Zuid leiden een beter 

leven en zijn in staat bij te dragen 

tot de ontwikkeling van een meer 

rechtvaardige wereld. 

% leerlingen dat zich dankzij pedagogisch aanbod van 

VIA Don Bosco solidair voelt met jongeren in het zuiden; 

% leerlingen dat dankzij pedagogisch aanbod van VIA 

Don Bosco kritisch nadenkt over ‘onze’ thema’s 

.  
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In deze voorbeelden vinden we over het algemeen individuen gegroepeerd in 
welomschreven categorieën (jongeren, jongvolwassenen, activisten en leden van 
ledenorganisaties, studenten, leraren, directies van scholen) en specifieke institutionele 
actoren (regimespelers en nichespelers in de voedingsindustrie, actoren van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, het parlement, de regering, gemeenten, scholen, 
bedrijven). NGOs die het onderwerp zijn van de gekozen casestudies evenals een aantal 
NGOs in de meta-evaluatie (bijvoorbeeld SOS Faim, Echos Communication, ...) richten 
zich met hun acties minder op het "grote publiek", wetende dat deze niet 
noodzakelijkerwijs leiden tot grootschalige of duurzame veranderingen vanwege de 
middelen die nodig zijn om dergelijke campagnes uit te voeren. Het hoofdstuk over 
relevantie toont de inspanningen van NGOs om hun acties meer te focussen op 
intermediaire actoren, die multiplicatoreffecten op andere actoren kunnen hebben. Deze 
evolutie heeft ook geleid tot veranderingen in strategieën die op de langere termijn 
gericht zijn. Deze ontwikkeling is belangrijk in termen van impact omdat het gebaseerd 
is op de hypothese dat intermediaire actoren een sterkere invloed kunnen hebben op de 
uiteindelijke doelgroep van individuen en instellingen. 

 

7.2. Weinig informatie beschikbaar over de impact van 
acties 

Zowel de analyse van evaluatierapporten van NGOs als de casestudies tonen aan dat er 
weinig informatie beschikbaar is over de impact van acties gerelateerd aan 
ontwikkelingseducatie. Impact wordt vaak indirect en oppervlakkig behandeld in 
algemene evaluatierapporten, en weinig evaluatierapporten zijn specifiek op impact 
gericht. Zoals we in de inleiding van het hoofdstuk over effectiviteit hebben opgemerkt, 
vereist het meten van de impact van acties met betrekking tot ontwikkelingseducatie 
een specifieke methodologische aanpak (een longitudinale benadering, identificatie van 
duurzame veranderingen op collectief en individueel niveau). Sommige rapporten met de 
titel "Impactevaluatie" zijn eigenlijk meer gericht op processen van geïnduceerde 
verandering (uitkomsten) bij de doelgroep(en) (bijvoorbeeld: Rikolto Impactrapport 
Noordprogramma 2014-2016). In andere gevallen wordt impact in de geanalyseerde 
evaluatierapporten vaak niet specifiek genoeg benaderd. 

De budgetten, toegewezen aan evaluatie, en/of de timing van evaluaties staan niet altijd 
toe dat methodologieën worden toegepast om impact op een meer rigoureuze manier te 
evalueren. Bovendien hebben we al gewezen op de zwakte van de monitoring- en 
evaluatiemechanismen van de NGOs om op een systematische manier en op lange 
termijn veranderingen te kunnen evalueren op niveau van de directe en indirecte 
doelgroepen van de Noord-programma's. Sommige NGOs (bijv. Rikolto, Solsoc, WSM) 
zijn bekend met methodes zoals SenseMaker, Outcome Mapping, Most Significant 
Change, die een goede basis bieden voor het vastleggen van indicaties van impact (zie 
box 43). Maar deze methoden lijken in het algemeen weinig te worden toegepast op 
ontwikkelingseducatieprogramma's. Ze vereisen zeker een investering van tijd en 
middelen, een investering die waarschijnlijk minder beschikbaar is in deze periode van 
budgetreductie.  

Onderzoek toont echter ook aan (Pulse onderzoeksplatform, 201422, Van Ongevalle & 
Carabain, 201423) dat deze methoden naargelang de manier waarop ze geïmplementeerd 
worden niet noodzakelijk onrealistische inspanningen vergen. Hetzelfde onderzoek toont 

                                                 
22 Van Ongevalle, J., Fonteneau, B. (2014). Learning about the effects of development education programmes. 
Towards a learning centred monitoring and evaluation practice. Research Report. Pulse Research Platform, 
HIVA KU-Leuven: http://www.outcomemapping.ca/resource/resource.php?id=449 
23 Van Ongevalle, J., Carabain, C. (2014). More or Less Global Citizenship? When Measuring Becomes Learning. 
An action research study examining the use of qualitative methods for monitoring and evaluation, Evaluation 
Series 4, NCDO, Amsterdam. http://www.ncdo.nl/more-or-less-global-citizenship (Dutch version: 
http://www.ncdo.nl/artikel/wanneer-meten-leren-wordt). 
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ook aan dat ze het leren over effecten en impact kunnen bevorderen en op die manier 
op een efficiënte manier kunnen bijdragen tot een resultaatsgerichte aansturing van 
programma’s. Daarom is het belangrijk om uitwisseling en documentatie van ervaringen 
met het gebruik van deze methoden verder te ondersteunen. Op die manier kan er 
binnen de NGO sector op een meer collectieve manier geleerd worden hoe men deze 
methodieken op een praktische en meer realistische manier kan inzetten.  

Box 43: Gebruik van outcome mapping als monitoring- en 
evaluatiemethodologie 

Sinds 2014 kiest Solsoc ervoor om zijn interne monitoring- en evaluatiesysteem te 
baseren op de methode van outcome mapping. Outcome Mapping (OM) is een 
monitoring-en evaluatiemethodiek die zich richt op de veranderingen die een interventie 
hoopt te brengen bij bepaalde sociale actoren. Meer bepaald gaat het om sleutelfiguren 
die een cruciale rol spelen bij het bereiken van de uiteindelijke doelen van het 
programma en die dit ook na het einde van het programma kunnen blijven doen. Voor 
de Franstalige regionale entiteiten van FGTB/ABVV zijn de veranderingen waaraan Solsoc 
hoopt bij te dragen als volgt geformuleerd: 
 
"De leiders van de Franstalige regionale entiteiten van FGTB/ABVV ontwikkelen in 
samenwerking met Solidarité Socialiste bewustmakingsacties voor hun vaste 
medewerkers, afgevaardigden en aangesloten leden over kwesties van internationale 
solidariteit, over het creëren van duurzame banen via de sociale en 
solidariteitseconomie, over democratiseringsprocessen, over respect voor internationaal 
recht en mensenrechten, en over de verdediging van de rechten van werknemers in de 
informele economie. In deze context gebruiken ze onder andere tools die 
ge(co)geproduceerd werden i.s.m. Solidarité Socialiste en hun zuidelijke partners en 
nemen ze deel aan uitwisselingen met hen. Regionale entiteiten moedigen hun federaties 
aan om zich te positioneren in politieke kwesties die verband houden met kwesties op 
vlak van internationale solidariteit. Ze tonen ook hun solidariteit door organisaties en 
vakbonden te ondersteunen binnen de interventiezones van Solidarité Socialiste". 
 
Om deze veranderingen op te volgen heeft Solsoc een set van "progress markers" 
ontwikkeld die beschrijven hoe actoren (hier de leiders van de Franstalige regionale 
entiteiten) hun engagement op vlak van ontwikkelingseducatie zouden kunnen vertalen 
(bijvoorbeeld: "Franstalige regionale entiteiten van FGTB/ABVV organiseren een 
evenement (workshop, conferentie, symposium ...), waarbij de Zuid-dimensie wordt 
geïntegreerd en een link wordt gemaakt naar de samenwerking met Solsoc en het 
mobiliseren van hun publiek"). Deze progress markers worden op participatieve wijze 
opgevolgd tijdens meerjarige meetings in de werkgroep « mobilisatie en 
belangenbehartiging ». De follow-up gebeurt door het identificeren van zeer concrete 
signalen die in de richting wijzen van de eerder geformuleerde veranderingen. Solsoc 
combineert Outcome Mapping met het Logisch Kader zoals weergegeven in haar DGD-
programma. Dit zorgt voor een dubbel opvolgingsmechanisme dat Solsoc nog zoekt te 
optimaliseren door het formuleren van progress markers die informatie zullen genereren 
om de indicatoren, geformuleerd in het logisch kader, te voeden. Solsoc moedigt FOS en 
IFSI ook aan om deze methode te gebruiken in het gezamenlijke programma "Decent 
Work". 

7.3. Veranderingen op niveau van de directe 
doelgroepen 

In deze sectie bespreken we een aantal observaties van veranderingen die de impact 
aantonen van de bestudeerde NGOs. Hoewel er niet altijd evaluatiegegevens zijn over 
veranderingen op niveau van de finale doelgroepen (interessesfeer/ verandering), 
kunnen er wel indicaties van impact van verschillende vormen en op verschillende 
niveaus worden aangegeven. 
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7.3.1. Institutionele en wetgevende veranderingen  

Voor NGOs die werken rond belangenbehartiging kan het bijdragen aan institutionele en 
wetgevende veranderingen worden geïnterpreteerd als impact, in de zin dat beslissingen 
worden genomen door een aantal actoren waarvan slechts een deel rechtstreeks 
beïnvloed wordt door de NGO. Deze wetgevende en institutionele veranderingen 
(afkondiging van wetten of koninklijke besluiten, oprichting van nieuwe mechanismen of 
instellingen) zijn duidelijk geen doel op zich, omdat hun bestaan (nog) geen garantie is 
voor belangrijke veranderingen in de praktijk. Maar dit zijn wel veranderingen die het 
mogelijk maken om opvolgingskaders en/of bindende tools te hebben die vaak 
onvermijdelijke elementen zijn in veranderingsprocessen. Box 44 geeft een belangrijke 
illustratie weer van de invloed op politieke beslissingen op Belgisch niveau. 

Box 44: Bijdrage tot institutionele veranderingen en wetswijzigingen met 
betrekking tot beleidscoherentie 

FIAN Belgium. De ngo FIAN Belgium heeft, in samenwerking met andere NGOs en 
verenigingen,  de afgelopen jaren een rol gespeeld in het op punt zetten en het 
uitvoeren van specifieke instrumenten en mechanismen op vlak van beleidscoherentie 
voor ontwikkeling: de aanname van 3 koninklijke besluiten die mechanismen creëren ter 
bevordering van beleidscoherentie voor ontwikkeling, i.e. de oprichting van een 
adviesraad en een interdepartementale commissie rond beleidscoherentie voor 
ontwikkeling (02/04/2014). Sedert 2011 is FIAN Belgium een speler op vlak 
beleidscoherentie voor ontwikkeling door een tiental studies te publiceren die specifiek 
gewijd zijn aan dit onderwerp (uitgevoerd door FIAN Belgium en/of in het kader van 
partnerschappen met andere NGOs (CONCORD, Hands on the Land, 11.11.11, CNCD-
11.11.11., Coalitie tegen de Honger). Sommige van deze studies richten zich 
rechtstreeks op de Belgische praktijk (officiële Belgische steun aan de landbouw (en 
voedsel- en nutritionele zekerheid): bilan, in september 2016. Naast deze studies, FIAN 
Belgium heeft (samen met CNCD/11.11.11, Oxfam en andere NGOs) specifieke acties 
uitgevoerd rond belangenbehartiging voor de tenuitvoerlegging van de instrumenten ten 
voordele van het bevorderen van beleidscoherentie voor ontwikkeling. 

7.3.2. Impact op niveau van intermediaire actoren 

Sommige van de veranderingen waaraan NGOs hopen bij te dragen op niveau van 
intermediaire actoren, die rechtstreeks ondersteund worden, zijn impactgericht, omdat 
ze gericht zijn op sociale actoren die hun praktijken aanpassen (zie box 45). In sommige 
gevallen worden deze veranderingen bewerkstelligd door het internaliseren van bepaalde 
thema’s (zoals water, gender, sociale rechtvaardigheid, waardig werk, sociale 
bescherming, voedsel en rechten van boeren) in de eigen werkwijzen en beleid. 
Bijvoorbeeld in het geval van Monde selon les femmes alsook in het geval van Protos, 
wordt impact mogelijk gemaakt door concrete strategieën en een aanbod van 
actiegerichte diensten (i.e. door het combineren van onderzoek en analyses, een 
opleidingsplan, verschillende vormen van ondersteuning, regelmatige evaluatie, enz.) en 
het mobiliseren van een wereldwijd paradigma over ontwikkelingskwesties (niet 
uitsluitend gericht op het Zuiden). Zo werken het intergemeentelijk bedrijf De 
Watergroep en de gemeente Bierbeek niet alleen aan het bewustmaken van 
waterproblemen bij gebruikers/burgers. Ze zijn ook intern begonnen om hun directe en 
indirecte gebruik van water te verminderen. In andere gevallen (11.11.11, 
4depijlersteunpunt) is het via verschillende strategieën (helpdesk, website, 
nieuwsbrieven, training, ontmoetingsmomenten, contact met gemeenten, provincies, de 
GROS) dat 11.11.11 erin geslaagd is om de internationale samenwerkingspraktijk van 
4depijleractoren te veranderen in minder paternalistische en duurzamere benaderingen. 

Box 45: Impact van NGOs op de praktijken van andere Belgische NGOs 

Le Monde selon les femmes. Opdat  Belgische ontwikkelingsactoren rekening houden 
met gender is, volgens de geïnterviewde actoren, de invloed van M/V aanzienlijk, vooral 
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de laatste drie jaar. Zo heeft Monde selon les femmes, met betrekking tot de ngo-sector 
als geheel, in de GSK België aan belangenbehartiging gedaan bij de koepels en 
federaties. Er is een 'gender en WBE'-traject ontstaan dat wordt gedragen door de vijf 
federaties (ACODEV, CNCD-11.11.11, Ngo-federatie, 11.11.11 en FIABEL). Gender is 
gekozen als 'leertraject' van de GSK België. Het traject, gedragen door de federaties 
heeft geleid tot de ontwikkeling van een "gender" -handvest om gendermainstreaming te 
bevorderen in het beleid en manieren van werken in organisaties die actief zijn in de 
sector van ontwikkelingssamenwerking. Dit handvest werd uitgebreid besproken en 
aangenomen door de raden van bestuur van de 5 federaties in mei en juni 2018. Elke 
organisatie in de civiele maatschappij en institutionele speler kan het tevens individueel 
ondertekenen.  Een gids voor gendermainstreaming in WBE wordt momenteel afgerond. 
Nogmaals, deze processen en charters zijn geen doel op zich, maar ze weerspiegelen het 
bereiken van een gezamenlijke aanpak binnen de gehele NGO-sector over een 
benadering die niet vaak het onderwerp uitmaakt van een consensus wanneer men kijkt 
naar de praktijk en werking van de NGOs.  

Het 11.11.11 4depijlersteunpunt is er ook in geslaagd om de praktijk van 
ontwikkelingsactoren van de 4de pijler te beïnvloeden. Er is sprake van 
“kwaliteitsverbetering” op verschillende vlakken: interne werking, fondsenwerving & 
communicatie bij achterban, en werking in het zuiden (kritisch in vraag stellen en 
bijsturen vaak op vlak van inbedding & duurzaamheid). Er is eveneens sprake van 
concrete resultaten op het vlak van netwerking & samenwerking tussen 4de pijlers 
onderling. Een niet geplande impact is dat er een groepsgevoel of solidariteit ontstaat 
binnen de 4de pijlers. Hierdoor eisen ze ook steeds meer hun plaats op en worden ze 
zich hoe langer hoe meer bewust van hun mogelijk toegevoegde waarde. De groeiende 
vraag naar belangenverdediging is daar zeker ook een gevolg van. 

De impact van bepaalde NGOs komt ook tot uiting in initiatieven die autonoom werden 
genomen door bepaalde doelgroepen, zonder dat deze door NGOs werden gesuggereerd 
of begeleid. We kunnen de case van de Watergroep noemen, die in 2016 besloot om het 
partnerschap met een groep actoren in Madagaskar (JIRIMA) voort te zetten rond 
waterproblemen. Binnen het schoolmilieu zien we dat op sommige scholen die door 
Entraide en Fraternité zijn gesensibiliseerd, ook kleinschalige lokale initiatieven op het 
gebied van agro-ecologie hebben genomen: sorteren van afval, aanleggen van een 
schooltuin, enz. 

7.3.3. Gedragsveranderingen op individueel niveau   

Over het algemeen is de beschikbare informatie over gedragsverandering op het 

individuele niveau zowel binnen de cases als binnen de evaluatierapporten vanuit de 

meta-evaluatie eerder beperkt. In de gevallen waar zulke informatie wel beschikbaar 

was, was het vooral bij programma’s die procesmatig werken rond ontwikkelingseducatie 

of acties opzetten die diepere leerprocessen bevorderen. Box 46 toont hier een aantal 

voorbeelden van. Deze bevinding ondersteunt het argument dat een procesmatige 

aanpak gericht op diepere leerprocessen sterke opportuniteiten biedt om bij te dragen 

tot verandering bij de uiteindelijke doelgroepen (impact op individueel niveau).  

Box 46: Impact op individueel niveau 

VIA Don Bosco. Uit een enquête onder deelnemers aan het project Move with Africa 
(inleefreizen en voorbereidingen georganiseerd in 2013, 2014 en 2015), gehouden door 
VIA Don Bosco in samenwerking met La Libre Belgique, bleek dat bijna alle jongeren (91 
%) van mening zijn dat het project hen in staat heeft gesteld om te beseffen dat 
individuele actie gevolgen kan hebben en in belangrijke mate heeft bijgedragen tot het 
bewerkstelligen van een verandering in attitudes, waarden en gedragingen in het 
dagelijks leven van de jongere (85, 4%) en in mindere mate in dat van zijn omgeving. 

WSM. Een bevraging van medewerkers en vrijwilligers vanuit de beweging rond 
veranderingen in kennis, houding, vaardigheden en gedrag leidde tot de volgende 
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vaststellingen: ‘‘Bij de stellingen ‘Er is meer kennis over het handelingsperspectief’; ‘Er is 
meer kennis over de visie van WSM’; ‘We kunnen ons beter inleven in situaties in het 
Zuiden’ en ‘We zijn Noord-Zuid verhoudingen belangrijker gaan vinden’ wordt door 
≥80% van de totale respondenten als zeer goed tot goed ervaren. …. Bij de stellingen 
‘We beschikken over meer interculturele vaardigheden’ en ‘Er is meer medewerking aan 
het opzetten van activiteiten’ beoordelen de respondenten matig positief (≥ 60% - ≤ 
65%)’’. 

Echos Communication. Het project ‘Ecole du Vivre ensemble’ van Echos 
Communication bestaat uit twee delen: een basistraining voor leerkrachten die zich 
bezighouden met het verminderen van vooroordelen en ten tweede de uitvoering van 
activiteiten met studenten. Een impactevaluatie heeft de volgende veranderingen op 
niveau van de student geobserveerd: 1/ verhoging van het vertrouwen in zichzelf en in 
de groep; 2/ vrijheid van meningsuiting en beter worden in het spreken in het openbaar; 
3/ beter naar elkaar luisteren; 4/ Zich sterk bewustzijn van zijn vooroordelen; 5 / 
Ontwikkeling van het begrip empowerment bij sommige kinderen om de sfeer in de klas 
te verbeteren; 6 / Verbetering van de relaties tussen de leraar en de kinderen. 

Service Civil International (2016). Service Civil International (2016) De impact 
van vrijwilligerswerk binnen de SCI wordt beperkt gemeten: tussen negatieve gevoelens 
(hulpeloosheid, demobilisatie, gevoelens van verwarring door de problemen van de 
wereld, de verstikkende kant van het militantisme) en positieve gevoelens (herkenning, 
ontdekking van andere actoren via de CSO, radicalisme, gevoelens van erkenning als 
expert vanwege militante betrokkenheid). 

Le Monde selon les femmes. De impact geldt ook voor mensen die cursussen hebben 
gevolgd bij Monde selon les femmes: zelfrespect, netwerken met andere mensen die zijn 
opgeleid en het delen van ervaringen met andere mensen die actief zijn in verenigingen, 
gedragsverandering, enz.  

Uiteraard spelen naast zulke leerprocessen ook andere factoren een bepalende rol in het 
tot stand komen van eventuele impact. Dit blijkt ook uit de bevraging van medewerkers 
van organisaties die zich inzetten voor ontwikkelingseducatie of de SDGs en uit de 
evaluatie van audiovisuele producties, korte acties en evenementen (zie deel 1 van dit 
rapport). 

Zo leren we uit de bevraging van medewerkers dat een veelheid van redenen hen 
motiveerden om zich professioneel te engageren rond ontwikkelingssamenwerking of de 
SDGs (zie figuur 7.1).  
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Figuur 7.1 Aantal respondenten naar de aanleidingen en gebeurtenissen die hun 

motivatie versterkt hebben om te werken voor een organisatie die zich inzet 

voor ontwikkelingssamenwerking of SDG’s (in %, N=287) 

 

Op basis van de grafiek lijken persoonlijke interesse en engagement doorslaggevend, 
maar ook de invloed van de eigen kring en familie, de school, de jeugdbeweging, de 
opleiding en werkgever is niet onbelangrijk. Ook ontwikkelingseducatie acties blijken een 
rol te spelen. Zo kunnen actieve ervaringen door ontmoetingen (bv. tijdens inleefreizen) 
alsook door activiteiten en projecten bewustzijn en gevoelens creëren, meer nog dan 
passief luisteren of kijken naar een audiovisuele productie of lezing. 

“Tijdens een zes maanden durende reis naar Senegal stel ik mezelf een heleboel 
vragen over hoe ontwikkelingssamenwerking werkt en bij mijn terugkomst kan ik 
terugvallen op een NGO die juist werkt rond de dynamieken van beeldvorming in 
het kader van ontwikkelingssamenwerking.”  

“Reizen in ontwikkelingslanden doet vanzelf je ogen opengaan.” 

"Activiteiten van creatie, artistieke expressie, samenwerking, delen, uitdrukking 
van emoties, scenario's, visualisatie, collectieve ontwikkeling van een project, 
ervaring van een partnerschap of van een uitwisseling, etc. hebben echter veel 
meer kans om bewustwordingseffecten te produceren dan passieve en 
intellectuele activiteiten zoals het kijken van een film of het luisteren naar een 
lezing." 

Uit de toelichting die de respondenten gaven is het duidelijk dat de verschillende 
redenen of aanleidingen niet los van elkaar plaatsvinden. Vaak is het een interactie 
tussen persoonlijkheid, interesse en andere aspecten zoals ontwikkelingseducatie-acties 
die de motivatie versterken. Het is daarom niet altijd even gemakkelijk voor 
respondenten om aan te geven wat eerst kwam of wat precies de motivatie heeft 
veroorzaakt. Soms wordt ook aangegeven dat de interesse er was sinds jonge leeftijd of 
dat men besloot op een dag zich te willen inzetten voor SDG’s of 
ontwikkelingssamenwerking (cf. Gretry, 2014). Tegelijkertijd kunnen mensen die 
aanvankelijk niet geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking, door 
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ontwikkelingseducatie geïnspireerd worden (cf. Gretry, 2014). Zoals we in de eerste fase 
van de evaluatie gezien hebben, kunnen sensibiliserende acties wel gevoel van 
onrechtvaardigheid opwekken, wat op langere termijn mogelijk tot engagement kan 
leiden. 

“Ik denk dat die beslissing een verzameling van heel veel dingen was, maar 
bovenal een resultaat van een inherent deel van mijn persoonlijkheid, namelijk 
het hebben van een groot gevoel voor rechtvaardigheid en geëngageerd genoeg 
zijn om hier iets mee te doen. Ik denk dat ontwikkelingseducatie hoofdzakelijk 
resoneert bij jongeren met dit profiel (als het doel tenminste is om voor een NGO 
te werken) en dat dan de vraag is of ze sowieso hun weg hiernaartoe niet zouden 
vinden. Als het gaat om algemene gedragsverandering en een meer systematisch 
begrip over zaken als bv. ongelijkheid, vluchtelingen en ecologie is het iets 
anders natuurlijk, dan is wereldburgerschapseducatie zeer nuttig geloof ik.” 

Ook de interviews met medewerkers uit de zes dieptecases tonen aan dat 
ontwikkelingseducatie wel degelijk een rol speelt. Er is sprake van een zeker verlangen 
naar betrokkenheid, en deze kan ontstaan vanuit een specifieke trigger, bv. een actie, 
een inleefreis, een uitwisseling met een persoon, een getuige, het waarnemen van 
onrechtvaardigheid. Maar ontwikkelingseducatie-acties kunnen ook bestaande 
betrokkenheid versterken en structureren. Soms is de betrokkenheid namelijk eerder 
emotioneel en deze afwijkende emotionele betrokkenheid kan door 
ontwikkelingseducatie-acties meer gestructureerd, doordachter en duurzamer gemaakt 
worden.24 

Uit de bovenstaande analyse kunnen we dus niet besluiten dat 
ontwikkelingseducatieprogramma’s in de toekomst uitsluitend zouden moeten focussen 
op activiteiten die inzetten op bereik in de diepte. Immers, sensibiliseringsacties en ad-
hoc activiteiten gericht naar een breed publiek kunnen zeker ook een rol spelen. Door 
het verdiepend werken met specifieke intermediaire doelgroepen (via analyse, 
onderzoek, netwerking op verschillende niveaus, coaching, …), kunnen deze actoren 
vervolgens met betere kennis van zaken en op basis van diepere analyses hun eigen 
sensibiliseringsacties of pleidooiacties uitdragen naar een breder publiek. De bevindingen 
wijzen dus eerder op het belang om te zoeken naar een goede balans en samenhang 
tussen beide vormen van activiteiten zodat deze mekaar kunnen versterken.  

7.4. Impact op Europees en internationaal niveau  

NGOs die hun impact op Europees en internationaal niveau kunnen aantonen, zijn 
degenen die op deze niveaus actie ondernemen, meestal in een coalitie met andere 
actoren. In de 6 casestudies komen alleen FIAN Belgium en Monde selon les femmes 
hiervoor in aanmerking: FIAN Belgium is de Belgische tak van een internationaal 
netwerk (gevestigd in Heidelberg) en Le Monde selon les femmes neemt deel en speelt 
een leidende rol in internationale coalities zoals The World March of Women. De 
voorbeelden van FIAN Belgium hieronder tonen de toegevoegde waarde van deelname 
aan een internationale organisatie die de status van waarnemer heeft bij de Verenigde 
Naties en van deelname aan internationale campagnes over grensoverschrijdende 
thema's, gebruikmakend van de eigen ervaring bij intergouvernementele organisaties en 
langdurige samenwerking met andere internationale maatschappelijke organisaties en 
boerenorganisaties. 

                                                 
24 Zie verschillende machtsniveau's en versterkte capaciteiten dankzij ontwikkelingseducatie, zoals vermeld in 
de impactstudie  "Rôle de l’éducation au développement dans les parcours de vie de personnes engagées dans 
les actions solidaires » (Gretry, 2014). https://www.acodev.be/system/files/ressources/rf-etude-impact-
def_0.pdf 
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Box 47: Impact op vlak van belangenbehartiging op Europees en internationaal 
niveau  

FIAN Belgium. In termen van belangenbehartiging hebben de acties van FIAN Belgium 
ongetwijfeld een impact op Europees en internationaal niveau. Op het gebied van 
beleidscoherentie voor ontwikkeling heeft FIAN Belgium een bijdrage geleverd (door een 
rapport in te dienen en te presenteren aan de Verenigde Naties) om België te laten 
interpelleren door de Raad van Economische, Sociale en Culturele Rechten van de 
Verenigde Naties (E/C.12)/BEL/CO/425) voor haar promotie van agrobrandstoffen in 
tegenspraak met haar verplichtingen aangaande het recht op voedsel. 

FIAN Belgium maakt ook deel uit van de HotL4FS Alliance waarmee het een campagne 
voert met de titel "Hands on the Land for Food Sovereignity". Deze campagne is bedoeld 
om burgers en beleidsmakers bewust te maken van kwesties die verband houden met 
het gebruik en beheer van land, water en andere natuurlijke hulpbronnen en de effecten 
ervan op het recht op voedsel en voedselsoevereiniteit in Europa als in het Zuiden. Deze 
alliantie bestaat uit 16 partners met verschillende profielen (boerenbewegingen, NGOs, 
mensenrechtenorganisaties, de onderzoekswereld). De externe evaluatie van deze 
campagne (Groverman & Quiroz, 2017) heeft verschillende concrete indicaties 
geïdentificeerd die de impact van de campagne aantonen: veranderingen in perspectief 
en handelingen van Europese parlementsleden over de problematiek van toegang tot 
landbouwgrond en mensenrechten,.. ‘’We refer to the acceptance of the own initiative 
report on access to land/land grabbing in Europe by the European parliament (April, 
2017) and the resolution by the EP concerning the human rights situation of the Guarani 
and Kaiowá, calling upon the Brazilian state to act in compliance with its human rights 
obligations (December, 2016)” (Groverman & Quiroz, 2017). 

 

 

 

                                                 
25https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/BEL/CO/4&Lang
=Fr 

 



 

 

8.  Coherentie 

De coherentie van de ontwikkelingseducatie acties van de Belgische NGOs wordt in dit 
hoofdstuk beoordeeld op basis van de volgende twee criteria: 1/ coherentie met 
referentiekaders die zijn uitgewerkt door de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
(strategische nota’s, prioritaire thema’s) en de NGOs (GSK), 2/coherentie tussen de 
verschillende benaderingen die NGOs gebruiken binnen hun ontwikkelingseducatie 
acties.  Over het algemeen kunnen we op basis van de casestudies en de meta-evaluatie 
stellen dat dit criterium niet systematisch wordt meegenomen in de evaluatierapporten. 
En wanneer het wel is meegenomen, wordt het niet steeds op een gestandaardiseerde 
manier onderzocht (met focus op de interne coherentie of coherentie met de acties of 
strategieën van andere actoren).  

8.1. Coherentie met de referentiekaders van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking 

Ontwikkelingseducatie wordt in België omkaderd door verschillende beleidsdocumenten 
of strategische nota’s die opgesteld zijn door de actoren vanuit de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking: Wet ontwikkelingssamenwerking (2016), strategische nota 
« ontwikkelingseducatie » (DGD, 2012), gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) 
« België » (2015).  

8.1.1. Coherentie met de definities en doelstellingen van de 
Belgische ontwikkelingseducatie  

Ontwikkelingseducatie wordt door de Belgische actoren van de 
ontwikkelingssamenwerking gedefinieerd als volgt: « Ontwikkelingseducatie maakt deel 
uit van educatie tot wereldburgerschap. Het algemene doel hiervan is bij te dragen tot 
een meer rechtvaardige en solidaire wereld gebaseerd op democratische waarden. Bij 
ontwikkelingseducatie staan de Noord-Zuidrelaties centraal. In een context van 
onderlinge afhankelijkheid tussen globale vraagstukken en het dagelijks leven van 
individuen en gemeenschappen, zet ontwikkelingseducatie processen op die tot doel 
hebben: 1/ een globaal inzicht in de internationale problematiek en de 
ontwikkelingsproblematiek te bevorderen en kritische meningsvorming te stimuleren, 2/ 
een verandering van waarden, attitudes en gedrag teweeg te brengen, zowel op 
individueel als op collectief vlak, 3/ de actieve uitoefening van rechten en plichten op 
lokaal en globaal niveau aan te moedigen » (Ontwikkelingseducatie, Begrippen en 
concepten, DGD, 201126) 

De evaluatie toont aan dat de acties van de Belgische NGOs deze definitie op een 
concrete manier vertalen in hun aanpak. NGOs ontwikkelen immers strategieën die 
gericht zijn op het bevorderen van kennis, het stimuleren van kritisch denken over het 
eigen gedrag alsook het gedrag van anderen (instellingen, actoren uit hun directe 
omgeving, de samenleving,) en het aanbieden van opportuniteiten om zich, al dan niet 
via de NGO, actief te engageren. De aanpak van de ontwikkelingseducatieprogramma’s 
is ook coherent met een meer mondiale benadering van ontwikkelingssamenwerking 
(dus niet alleen gericht op landen in ontwikkeling of in het Zuiden) en met een specifieke 

                                                 
26 DGD (Directorate General Development Cooperation) (2011), Ontwikkelingseducatie, begrippen en 
concepten. Brussel. https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/ontwikkelingseducatie.pdf 
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aandacht voor het aanmoedigen van gedragsverandering en het opnemen van 
engagement door de doelgroepen binnen de lokale context (zie box 48). 

Box 48: Sterkere coherentie tussen de ontwikkelingseducatie acties en de 
andere acties van de NGO 

Le Monde selon les femmes (M/F). De ontwikkelingseducatiewerking van M/F in het 
programma 2014-2017 maakt deel uit van een gecoördineerde aanpak waarbij het ook 
een meerwaarde kan vormen voor de andere activiteiten van de NGO. De opleidingen, 
die steunen op inzichten van grondig onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
de academische wereld, worden aangeboden aan de 
ontwikkelingssamenwerkingsactoren maar ook aan de actoren vanuit de sector van 
permanente educatie (éducation permanent) of andere actoren vanuit het 
maatschappelijk middenveld in België: deze diversiteit aan interventies stelt M/F in staat 
om het thema gender en gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen te brengen in de 
ontwikkelingssamenwerkingssector maar ook in de vakbondswereld, op het niveau van 
de adviesraad rond de gelijkheid van mannen en vrouwen in het Brusselse parlement in 
samenwerking met de wereldvrouwenmars, etc…Op die manier wordt gender behandeld 
vanuit een globaal perspectief en overheen allerhande thema’s zoals bijvoorbeeld 
duurzame landbouw, toegang tot grondstoffen, geweld tegen vrouwen, etc… Deze 
trainingen dragen bij tot de bewustmaking van het personeel van verschillende 
organisaties maar vaak dragen ze ook bij tot organisationele veranderingen waarbij 
gender wordt geïntegreerd in de activiteiten, het functioneren en de structuren van de 
organisaties: dit bevordert de coherentie van de M/F aanpak.  

8.1.2. Coherentie met de prioriteiten van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking 

Over het algemeen zijn de programma’s van de NGOs in lijn met de Belgische en 
internationale prioriteiten voor ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling. 
Tabel 8.1 geeft een overzicht van de doelstellingen rond duurzame ontwikkeling (SDGs) 
waar de NGOs naartoe werken in hun ontwikkelingseducatieprogramma’s. In de praktijk 
komen ook meer transversale doelstellingen (bv. objectief 1,5 en 10) aan bod binnen 
deze programma’s.  

Tabel 8.1 Overzicht van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) waaraan de 

NGOs vanuit de case studies op een expliciete manier trachten toe bij te dragen.  

Objectief 1. Geen armoede  

Objectief 2. Geen honger Rikolto 
FIAN Belgium 
 

Objectief 3. Goede gezondheid en welzijn Solsoc 

Objectief 4. Kwaliteitsonderwijs VIA Don Bosco 
Objectief 5. Gendergelijkheid Le Monde selon les femmes  

VIA Don Bosco 
 

Objectief 6. Schoon water en sanitair Protos 
Objectief 7. Betaalbare en duurzame energie Protos 
Objectief 8. Eerlijk werk en economische groei Solsoc 
Objectief 9. Industrie, innovatie en infrastructuur  
Objectief 10. Ongelijkheid verminderen Le Monde selon les femmes 
Objectief 11. Duurzame steden en gemeenschappen Rikolto 

Protos 
Objectief 12. Verantwoorde consumptie en productie Rikolto 

FIAN Belgium 
 

Objectief 13. Klimaatactie  

Objectief 14. Leven in het water  
Objectief 15. Leven op het land  
Objectief 16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten  
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Objectief 17. Partnerschappen om doelstellingen te bereiken Rikolto 
Protos 
FIAN Belgium 
Le Monde selon les femmes  
VIA Don Bosco 
Solsoc  

8.1.3. Meer coherentie wat betreft de doelgroepen 

Hoewel ontwikkelingseducatie gericht is op de hele bevolking, wijzen de strategische 
nota over ontwikkelingseducatie van DGD (2012) alsook het gemeenschappelijke 
strategische kader van de NGOs en de institutionele actoren (2015) op het belang om de 
acties toe te spitsen op intermediaire doelgroepen (bv. beleidsmakers, opiniemakers, 
media, professoren/studenten van hogescholen voor lerarenopleidingen, leraren,…) en 
ook op jongeren vanwege de toekomstige rol die zij zullen kunnen spelen binnen de 
maatschappij. In de hoofdstukken over relevantie en effectiviteit hebben we reeds 
gewezen op de groeiende aandacht bij de NGOs voor een actorgerichte aanpak. Zo 
richtten alle NGOs die deel uitmaken van de casestudies zich in belangrijke mate op 
intermediaire doelgroepen die een potentiële multiplicator rol kunnen opnemen (bv. 
gemeenten en waterbedrijven bij PROTOS, organisaties vanuit de socialistische beweging 
bij SOLSOC, sleutelactoren vanuit de voedingsindustrie bij Rikolto). De keuze van de 
doelgroepen weerspiegelt ook de inspanningen voor meer coherentie wat betreft de 
(veelal organisch gegroeide) netwerken waar elke NGO deel van uitmaakt alsook wat 
betreft de behandelde thema’s.  

Box 49: Sterkere coherentie bij het bepalen van de doelgroepen 

Solsoc. In het programma 2008-2010 heeft Solscoc haar acties sterker gericht op haar 
eigen sociale basis namelijk de organisaties die deel uitmaken van de socialistische 
beweging (i.e. werknemersorganisaties, mutualiteiten, organisaties vanuit de 
permanente educatie (éducation permanente). Deze heroriëntatie heeft de coherentie 
van het programma bevorderd: meer coherentie wat betreft de doelgroepen, de 
mogelijkheid om dezelfde tools of leermaterialen te gebruiken bij verschillende 
doelgroepen en een grotere legitimiteit en zichtbaarheid aangezien de nauwe en 
ideologische band met de doelgroepen. 

Protos is steeds consistent geweest in de keuze van haar doelgroepen binnen haar 
ontwikkelingseducatie acties rond de waterproblematiek. Maar in het vorige programma 
was er weinig coherentie tussen de verschillende benaderingen en strategieën die 
werden geïmplementeerd met betrekking tot deze verschillende doelgroepen. Deze 
strategieën lieten Protos niet toe om op een effectieve, efficiënte en duurzame manier 
toe te werken naar de veranderingen waar het programma hoopte toe bij te dragen, i.e. 
bewustwording en gedragsverandering of het opnemen van een multiplicatorrol. De 
nieuwe veranderingstheorie in het huidige programma is nu een stuk coherenter met en 
ook meer expliciet over de assumpties die ten grondslag liggen van de strategieën en de 
veranderingen die Portos hoopt te stimuleren bij haar doelgroepen.  

In dit verband kan worden verondersteld dat de uitwerking van de gemeenschappelijke 
context analyse (GCA) en het gemeenschappelijk strategisch kader (GSK) de NGOs tot 
meer complementariteit lijkt aan te moedigen en in bepaalde gevallen aanzet tot het 
bundelen van de krachten om samen een gemeenschappelijk programma uit te werken 
(2017-2021). Dergelijke trend stimuleert de NGOs die deel uitmaken van een 
gemeenschappelijk programma of van een versterkt samenwerkingsverband om de 
gedeelde prioriteiten beter af te stemmen op de verschillende doelgroepen, hetgeen ook 
leidt tot een verduidelijking van de specialisatie en bijdrage van elke partner NGO. 
Gezien de recente implementatie van de GCA en GSK, zij de effecten ervan nog steeds 
vrij moeilijk te detecteren. Het is daarom ook aangewezen om de hypothese die hier 
gesteld wordt meer in de diepte te onderzoeken naar het midden of einde toe van de 
huidige programma’s 2017-2021 (Box 50). De federaties hebben hiertoe reeds een 
extern onderzoeksbureau ingeschakeld (2018) dat gevraagd werd om een 
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evaluatiekader voor de gezamenlijke programma’s te ontwikkelen. Het is de bedoeling 
dat zulk kader de NGOs kan helpen om de effecten van hun gezamenlijk programma 
doorheen de tijd te evalueren.  

Box 50: Mogelijke effecten van de GCA/GSK België op coherentie en 
professionalisering 

Solsoc. De uitwerking van de gemeenschappelijk context analyse (GCA) en het 
gemeenschappelijke strategisch kader (GSK) België, heeft de organisatie ertoe aangezet 
om een gemeenschappelijk programma 2017-2021 uit te werken met FOS (de Vlaamse 
tegenhanger van Solsoc) en IFSI-ISVI (het internationaal syndicaal vormingsinstituut 
van het ABVV/FGTB). Solsoc had reeds tijdens haar programma 2014-2017 bepaalde 
samenwerkingsverbanden met deze twee organisaties opgebouwd. De drie organisaties 
besloten om de complementariteit van hun werk nog te versterken via een gezamenlijk 
DGD programma uit te werken.  Het zoeken naar meer coherentie wordt ook 
weerspiegelt door de participatie van Solsoc binnen het MASMUT programma dat 
geïnitieerd werd door de Belgische mutualiteiten in samenwerking met andere NGOs die 
werken rond deze thematiek. Voor een NGO zoal Solsoc, bieden zulke opportuniteiten 
niet alleen mogelijkheden om de eigen technische capaciteit te versterken maar 
bevorderen ze ook de coherentie tussen de gemeenschappelijke thema’s waarrond in 
dezelfde partnerlanden gewerkt wordt.  

Le Monde selon les femmes. De ontwikkelingen rond de GCA en het GSK hebben de 
organisatie toe aangezet om samen met CETRI en CNCD-11.11.11 een DGD programma 
uit te werken. Bovendien geven meerdere doelgroepen van Le Monde selon les femmes 
aan dat de specifieke expertise en strategie van ‘le Monde selon les femmes’ ertoe heeft 
kunnen bijdragen dat gender in een meerderheid van de GSKs een significante en 
coherente plaats als transversaal thema heeft ingenomen. Dit geldt met name voor het 
GSK België en DR Congo. Deze bijdrage geeft blijk van de coherentie van de aanpak van 
Monde selon les femmes die er op gericht is om via begeleiding en pedagogische 
omkadering, de actoren vanuit de ontwikkelingssamenwerking sector te stimuleren tot 
concrete organisationele veranderingen op het gebied van gender.  

Jongeren blijven een belangrijke directe doelgroep binnen de ontwikkelingseducatie 
acties van NGOs die hier sinds lange tijd rond werken. Maar ook hier zien we een 
evolutie naar strategieën die zich sterker richten naar actoren die een multiplicator rol 
kunnen opnemen naar de jongeren toe (bv. leerkrachten bij VIA Don Bosco of lokale 
besturen bij PROTOS). Ook wordt er gestreefd naar meer coherentie en samenhang 
tussen de verschillende acties die worden opgezet voor dezelfde doelgroepen (bv. VIA 
Don Bosco) om zo de effectiviteit van deze acties te verhogen (zie Box 51).  

Box 51: Ontwikkelingseducatie gericht op jongeren  

VIA Don Bosco richt zich met haar OE-werking voornamelijk op werkgroepen van 
leerkrachten en directies in het secundair onderwijs, een doelgroep met een duidelijk 
multiplicatoreffect. Voor een deel van de activiteiten (met name School-to-School, s2s) 
is het bovendien de bedoeling dat de leerkrachten op termijn autonoom worden in het 
omkaderen van de eindbegunstigden, een doelstelling die ook gedeeld wordt door ngo’s 
in de mapping oefening uitgevoerd in 2013 door Acodev. Die eindbegunstigden zijn 
steeds jongeren uit het secundair onderwijs, met speciale aandacht voor jongeren uit 
TSO en BSO.  
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8.2. Coherentie tussen de verschillende strategieën 

8.2.1. Een geïntegreerde aanpak. 

Sommige NGOs slagen erin om de coherentie binnen hun 
ontwikkelingseducatieprogramma’s te bevorderen door verschillende strategieën (bv. 
onderzoek, training, begeleiding, pleidooiacties) op een meer geïntegreerde manier in te 
zetten. Zulke strategieën zijn sowieso vaak samen aanwezig in de programma’s maar de 
evaluatie heeft op basis van de casestudies en de meta-evaluatie een aantal good 
practices kunnen vaststellen die de samenhang en de integratie ervan kunnen 
bevorderen. Zo blijkt dat de coherentie versterkt kan worden indien de resultaten of 
producten vanuit bepaalde acties zoals onderzoeksactiviteiten ook effectief worden 
ingezet bij andere activiteiten die de NGO uitvoert zoals bijvoorbeeld tijdens trainingen 
of begeleidingstrajecten alsook bij pleidooiacties. Dit bleek het geval te zijn bij onder 
andere FIAN Belgium, Le Monde selon les femmes, Entraide et Fraternité, CNCD-
11.11.11 (zie box 52). 

Box 52: Bevordering van coherentie via een geïntegreerde aanpak  

Ontwikkelingseducatie wordt door FIAN Belgium en le Monde selon les femmes op 
een geïntegreerde manier geïmplementeerd door het combineren van verschillende 
strategieën zoals onderzoek, training, begeleiding en pleidooiacties rond eenzelfde 
thematiek. Deze coherentie in aanpak geldt ook voor de manier waarop le Monde selon 
les femmes werkt rond pleitbezorging. Ook hier steunt de aanpak op onderzoek, en 
worden de verschillende thema’s vanuit een globaal perspectief behandeld op de 
verschillende niveaus waar le Monde Selon les Femmes actief is: de adviesraad voor 
gender en ontwikkeling, de regionale adviesraad voor gendergelijkheid van de regio 
Brussel, de verschillende platforms waarop le Monde selon les femmes aanwezig is, …. 
Deze coherentie in de manier van werken binnen het aanbod van le Monde selon les 
femmes draagt bij tot de capaciteitsopbouw rond gendermainstreaming bij de NGOs of 
middenveldorganisaties die gebruik maken van dit globale en veelzijdige aanbod.  

8.2.2. Sterkere synergie tussen de actoren 

De strategische nota over ontwikkelingseducatie moedigde NGOs en andere 
ontwikkelingssamenwerkingsactoren aan tot meer samenwerking en partnerschappen op 
basis van meer complementaritiet en met specifieke aandacht voor de scholenwerking 
en voor pleidooiacties. De evaluatie bevestigt dat synergiën tussen de actoren die 
werken rond ontwikkelingseducatie meer de norm dan de uitzondering worden. Deze 
synergiën nemen verschillende vormen aan.  

1) Wat betreft het werk in de scholen, werken de NGOs in de meerderheid van de 
gevallen systematisch samen met andere actoren waarbij elke partner een 
specifieke expertise aanbrengt (bv. Djapo, Ecolife, Vlaams kenniscentrum voor 
water VLAKWA) of omdat ze deel uitmaken van een breder netwerk (bv. 
Broederlijk delen binnen het netwerk van katholieke scholen). Dankzij deze 
partnerschappen kunnen de NGOs op een meer maatgerichte manier tools en 
educatieve ondersteuning bieden aan de onderwijsactoren. Dergelijke synergiën 
ziet men ook bij actoren met een multiplicatorfunctie (zoals het elektronisch 
leerplatform van VVOB dat ook toegankelijk is voor lerarenopleidingsinstituten 
waar VVOB in België mee samenwerkt) om zo een meer overkoepelende en 
gestructureerde aanpak op het mesoniveau van de onderwijsactoren mogelijk te 
maken (zie box 53). 

Box 53: Meer coherentie via samenwerking 

VIA Don Bosco werkt nauw samen met Broederlijk Delen voor de implementatie van 
de (kerstvakantie)inleefreis voor leerkrachten en leerlingen. Het voortraject wordt 
gezamenlijk georganiseerd, de werving van scholen gebeurt complementair (VIA Don 
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Bosco werft Don Bosco-scholen) en tijdens de inleefreis is VIA Don Bosco, i.s.m. zijn 
Zuid- partners, de trekker achter de organisatie van een Jongerenforum. VIA Don Bosco 
werkt ook samen met VVOB, die – als organisatie die op (Vlaams) mesoniveau werkt – 
een impuls en omkadering wil bieden aan alle initiatieven op vlak van banden tussen 
Vlaamse scholen en scholen in het Zuiden (via website, nieuwsbrief en een 
subsidiefonds). VIA Don Bosco deelt deze informatie met de School-to-School (s2s)-
scholen en is van plan via het VVOB-platform bij te dragen tot de kennisontwikkeling en 
ontwikkeling van goede praktijken voor s2s/scholenbanden door tijdens het programma 
2014-2016 een “handleiding” s2s te produceren en te delen.  

Rikolto. Voor de verduurzaming van de catering van scholen wordt bij Rikolto actief 
afgestemd met andere actoren. Via de school food councils wordt lokaal afgestemd met 
lokale medewerkers van Kleur Bekennen, Milieuzorg op School, lokale 
milieuverenigingen, socioculturele verenigingen, lokale cateraars, directeurs, ouders, 
lokaal gezondheidsoverleg (LOGO’s), provinciale vertegenwoordigers en lokale jongeren. 
Op educatief vlak stemt Rikolto af met Good Planet en FairTrade Belgium. Voor de 
fairtradegemeente-campagne stemt Rikolto af met 11.11.11, Oxfam Wereldwinkels, en 
FairTrade Belgium. 

2) Ook wat betreft de pleidooiacties werken NGOs in de meerderheid van de 
gevallen systematisch samen met andere actoren, zowel op nationaal niveau als 
op Europees en internationaal niveau. Dit is een duidelijke trend die zich voordoet 
op basis van een groeiend inzicht dat individuele acties slechts weinig effect 
hebben op politieke besluitvormingsprocessen. Deze multiactoren aanpak binnen 
de pleidooiacties wordt eveneens gekenmerkt door de betrokkenheid van actoren 
van buiten de ontwikkelingssamenwerkingssector. Dit is opnieuw een observatie 
die een meer holistische benadering van ontwikkelingseducatie illustreert.   

Box 54: Meer coherentie via netwerking  

FIAN Belgium. Alle strategieën van FIAN Belgium (sociale mobilisatie, pleitbezorging) 
worden uitgevoerd via partnerschappen met andere actoren uit de NGO-wereld alsook 
meer en meer uit de boerenbeweging. Deze partnerschappen met diverse actoren zijn 
niet alleen relevant voor de nagestreefde doelstellingen (bijdragen tot het versterken 
van de de boerenbeweging) maar ook voor de coherentie wat betreft discours en 
praktijk. Deze coherentie komt tot uiting in de positie die FIAN Belgium inneemt op het 
gebied van deskundigheid. Zo biedt FIAN Belgium sterke argumenten die de 
standpunten van de boerenbewegingen rond specifieke problematieken kunnen 
ondersteunen. Maar FIAN Belgium lijkt de legitimiteit van de boerenbewegingen niet te 
gebruiken om haar eigen discours en eisen tot bij de invloedrijke instanties te brengen 
op Europees en internationaal niveau te brengen.  Deze houding is niet alleen coherent 
maar lijkt ook effectief te zijn naar de beleidsmakers toe en draagt tevens bij tot de 
versterking van de maatschappelijke en politieke participatie van de boerenbeweging in 
het nemen van beslissingen die hen aanbelangen.  

Le Monde selon les femmes. De pleitbezogingsstrategieën van le Monde selon les 
femmes volgen ook een netwerklogica. Le Monde selon les femmes gebruikt haar 
transversale expertise rond gender om verschillende pleitbezorgingsplatformen zowel op 
nationaal niveau (collectif contre la faim, plateforme Afrique centrale du CNCD-11.11.11) 
alsook op internationaal niveau (WIDE, RIFS, le réseau égalité de l’OIF, AWID). 

VIA Don Bosco is lid van de Coalitie 2015 – DE TIJD LOOPT (i.h.b. de werkgroep actie 
& communicatie); op deze manier volgen zij de stand van zaken van het beleid en 
internationaal kader omtrent de MDGs op; de Milleniumbal en de actie Saved by the Bell 
kaderen binnen de initiatieven van dit consortium. Beleidswerk van Rikolto wordt ook 
afgestemd met Bond Beter Leefmilieu en aanbevelingen worden gedeeld met VVSG, 
Vlaamse scholierenkoepel, ministerie onderwijs, ministerie gezondheid en ministerie 
milieu. 
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8.2.3. Betrokkenheid van Zuidelijke actoren  

De strategische nota van de NGOs betreffende ontwikkelingseducatie voor de periode 
2013-2018 (ACODEV) wees op de noodzaak voor meer coherentie tussen de 
verschillende benaderingen en het belang om Zuidelijke actoren op een meer structurele 
manier te betrekken bij de planning, implementatie en evaluatie van de 
ontwikkelingseducatie initiatieven. De NGOs waren tevens ook tot de vaststelling 
gekomen dat een gebrek aan communicatie tussen de ‘Noord’ en de ‘Zuid’ diensten 
samen met een gebrek aan financiële, menselijke en pedagogische middelen een 
coherente aanpak niet bevordert.  

De evaluatie stelt een aantal positieve ontwikkelingen vast in deze zin, maar ook een 
aantal uitdagingen zowel bij NGOs als bij DGD. Zo leveren de NGOs meer en meer 
inspanningen om het werk van de Zuidelijke partners alsook de partners zelf op een 
expliciete manier naar voor te schuiven binnen hun ontwikkelingseducatie acties (zie box 
55). 

Box 55: Betrekken van Zuidelijke actoren bij ontwikkelingseducatie  

Frères des Hommes. Het werk rond ontwikkelingseducatie van Frères des Hommes 
werd tijdens een externe evaluatie beoordeeld als zeer coherent met haar 
partnerwerking in het Zuiden. Dit bleek zowel het geval voor wat betreft de thema’s en 
partnerschappen/doelgroepen als voor de aanpak. Zuidelijke partners worden 
geraadpleegd tijdens de conceptualisering en de planning van het ‘Noord’ luik van het 
programma en spelen ook een actieve rol tijdens de implementatie. Op verschillende 
momenten zijn de Zuidelijke partners betrokken bij trainingen. Uitwisseling van kennis 
en ervaring gebeurt ook op regelmatige basis tussen boerenorganisaties wat leidt tot 
concrete samenwerkingsprojecten (met name rond participatieve 
certificeringssystemen). 

VIA Don Bosco tracht zijn partnerschappen met het Zuiden zo veel mogelijk te 
valoriseren, zowel in de boodschappen die de ngo uitdraagt als in de educatieve 
methodes die worden gehanteerd. Een belangrijk accent van hun OE-werking ligt op de 
dialoog mét het Zuiden in plaats van enkel praten “over” het Zuiden. Het netwerk in het 
Zuiden is ruimer dan de partnerorganisaties van de Zuidwerking. Zo wordt er i.h.k.v. s2s 
samengewerkt met secundaire scholen in India en DR Congo die voldoen aan de criteria 
die nodig zijn om het project te doen slagen, en de beoogde resultaten in het Noorden te 
bereiken. Ook bij andere OE-activiteiten wordt het Zuiden zo veel mogelijk betrokken. 
Voor Saved by the Bell bijvoorbeeld worden zowel Belgische scholen als scholen in het 
Zuiden gemobiliseerd om samen actie te voeren voor het recht op onderwijs. VIA Don 
Bosco is voortdurend op zoek naar de beste manieren om de dialoog en samenwerking 
met het Zuiden concreet vorm te geven en exploreert in dit kader ook de mogelijkheden 
van nieuwe media zoals bijvoorbeeld het gebruik van Facebook in het kader van het s2s-
project of Saved by the Bell. 

Tegelijkertijd vonden sommige NGOs het in de voorgaande programma’s nog steeds 
moeilijk om de Zuidelijke actoren op een meer coherente manier te betrekken in de 
ontwikkelingseducatie acties of wordt het belang ervan nog niet helemaal ingezien. De 
case van FIAN Belgium (zie box 56) toont ook aan dat het betrekken van de Zuidelijke 
partners soms bemoeilijkt wordt omwille van het onderscheid dat in de budgetlijnen van 
DGD nog steeds gemaakt wordt tussen de ‘Noord’ en ‘Zuid’ werking. Binnen het GSK 
België werd besloten om de actieve betrokkenheid van de Zuidelijke partners op te 
nemen als één van de transversale leertrajecten.  
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Box 56: Onderscheid tussen ‘Zuid’ en ‘Noord’ programma is niet altijd 
bevorderend voor participatie van Zuidelijk actoren in ontwikkelingseducatie 

De veranderingstheorie van FIAN Belgium is gebaseerd op een sterke complementariteit 
tussen pleitbezorgingsacties, casestudies, en sociale mobilisatie (bewegingen en 
burgers). In het programma 2015-2016, werden de geplande acties rond casestudies 
(gericht op het documenteren van cases waar de rechten van boeren die zich associëren 
werden geschonden) niet goedgekeurd door DGD omdat ze beschouwd werden als ‘Zuid’ 
acties. Volgens FIAN Belgium is dit onderscheid tussen een ‘Noord’ en ‘Zuid’ werking niet 
werkbaar: ‘’we kunnen de sociale bewegingen moeilijk in al hun problemen 
ondersteunen als dit geen betrekking kan hebben op het Zuiden’’. In 2017-2021 werden 
de acties met betrekking tot de casestudies aanvaard dankzij het huidige regelgevend 
kader dat zulken activiteiten nu mogelijk maakt.  

Tenslotte kunnen we als conclusie van dit hoofdstuk stellen dat het handhaven van een 
coherente benadering overheen opeenvolgende programma’s en thema’s een van de 
belangrijkste uitdagingen is voor de NGOs. De mogelijkheid om zulke coherentie aan te 
houden is immers sterk afhankelijk van de capaciteit in termen van human resources, de 
netwerken waar een NGO deel van uitmaakt en de eigen expertise.  

 

 



 

 

Conclusies 

De resultaten van deze evaluatie bevestigen dat een aantal internationale trends rond 
ontwikkelingseducatie die door het PULSE onderzoeksplatform werden vastgesteld in 
2013, de laatste jaren ook zichtbaar zijn binnen de acties van de Belgische NGOs. Deze 
trends kunnen als volgt samengevat worden:  

• Een verdere verschuiving van een caritatieve ‘ontwikkelingshulp’ benadering naar 
een mondiale rechtenbenadering die voorbij gaat aan de traditionele Noord/Zuid 
tegenstelling en zich meer toespitst op de mondiale dimensie van hedendaagse 
uitdagingen zoals sociale rechtvaardigheid, armoede, voedselzekerheid en het 
recht op voedsel, mensenrechten, klimaat, etc….).  

• Een verdere conceptualisering van de doelstellingen van ontwikkelingseducatie: 
zo worden ‘public relations’ van de eigen NGO en fondsenwerving minder en 
minder als doel van ontwikkelingseducatie beschouwd.  

• De NGOs stemmen hun activiteiten sterker af op specifieke doelgroepen waarmee 
ze vaak een nauwe relatie opbouwen en waardoor ze de effectiviteit van hun 
acties willen bevorderen. Bijzondere aandacht gaat uit naar intermediaire 
doelgroepen die ook een multiplicator of hefboomrol kunnen innemen in het 
uitdragen van de inhoud van de ontwikkelingseducatie acties (bv. leerkrachten 
teams binnen de scholen, militanten of vrijwilligers van organisaties, 
medewerkers of verantwoordelijken van sociale organisaties, journalisten, leden 
van mutualiteiten of vrouwengroepen, …)   

• Een lineaire benadering van ontwikkelingseducatie interventies wordt verder in 
vraag gesteld. Men erkent ook meer en meer dat de acties slechts één van de 
contextuele elementen zijn die bijdragen aan de eventuele veranderingen bij de 
doelgroepen. Men is er zich ook meer en meer van bewust dat deze 
veranderingen op verschillende manieren en in verschillende richtingen kunnen 
evolueren. Door rekening te houden met deze contextuele factoren en actoren 
kan men ook de effectiviteit van de acties bevorderen. 

Deze trends gaan hand in hand met de groeiende ‘niche werking’ die we bij de 
programma NGOs hebben kunnen vaststellen. Zulke werking wordt gekenmerkt door een 
sterke specialisatie in specifieke thema’s en door het focussen op bepaalde intermediaire 
doelgroepen waarmee een preferentiële en meer langdurige relatie wordt aangegaan. 
Zulke nichewerking werd niet enkel geobserveerd binnen de zes dieptecases (die 
trouwens ook niet op dit criterium werden geselecteerd) maar kwam ook naar voor in de 
resultaten van de meta-evaluatie. Alhoewel zulke nichewerking zich niet vertaalt in alle 
ontwikkelingseducatie acties, lijkt het toch een belangrijke trend te zijn binnen de 
Belgische NGOs die meerjarenprogramma’s uitvoeren.  

Wat betreft de audiovisuele producties (bv. TV of radio programma’s, films, …), korte 
acties en evenementen (bv. muziek of film festivals, theater producties…) bevestigt de 
evaluatie het aanzienlijke potentieel van deze acties voor ontwikkelingseducatie. 
Enerzijds laten ze toe om een breed publiek te bereiken (vooral de TV-programma’s) 
maar anderzijds kunnen ze ook zeer complexe problematieken op een toegankelijke en 
heldere manier voorstellen. Bovendien kunnen ze een emotionele betrokkenheid van de 
kijkers of deelnemers met de behandelde thema’s stimuleren (Krauessman, 2014, 
Bryan, 2013). Tegelijkertijd tonen de resultaten van de evaluatie ook aan dat er over 
gewaakt dient te worden dat deze acties geen schadelijke stereotypering in stand 
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houden of versterken. Een omkadering vanuit een kritisch perspectief kan hierbij 
aangewezen zijn (Andreoti, 2011 & 2014). Ook wijst de evaluatie op het belang om deze 
acties in te bedden binnen een breder leerproces dat de kijkers of de deelnemers kan 
helpen een meer kritische kijk te ontwikkelen over de behandelde thema’s. In die zin 
stelt de evaluatie vast dat de samenwerking tussen de programma NGOs en de 
producenten/organisatoren van de audiovisuele producties, korte acties en evenementen 
verder dient gestimuleerd en gefaciliteerd te worden.  

In de volgende paragrafen beschrijven we de conclusies omtrent de verschillende 
evaluatiecriteria zowel voor de meerjarenprogramma’s van de NGOs als voor de 
audiovisuele producties, korte acties en evenementen. 

 

Relevantie 

Veranderingstheorieën. Wat betreft de audiovisuele producties, korte acties en 
evenementen valt het op dat de uitvoerders wel nadenken over de veranderingen die 
men beoogt en dat men rekening houdt met de karakteristieken en noden van de 
doelgroepen. Maar deze ‘veranderingstheorieën’ zijn voornamelijk impliciet en gebaseerd 
op ervaring die over de jaren met dit soort acties werd opgebouwd. Voor wat betreft de 
meerjarenprogramma’s, is het bemoedigend om vast te stellen dat een meerderheid van 
de NGOs (en voornamelijk de NGOs die een ‘niche’ werking nastreven) hun 
veranderingstheorie op een duidelijkere en meer actorgerichte manier hebben 
uitgewerkt. Hierbij komen de verschillende resultatenniveaus niveaus duidelijker naar 
voren. Deze niveaus omvatten de actoren die de interventie op directe of indirecte 
manier tracht te beïnvloeden of te ondersteunen en via dewelke het programma hoopt 
bij te dragen tot de uiteindelijke doelstelling.  Dit zorgt voor een duidelijkere link tussen 
de interventie strategieën en de specifieke noden alsook de verwachte veranderingen bij 
de directe en indirecte doelgroepen. Kenmerkend hierbij is dat de intermediaire 
doelgroepen meestal actoren zijn die een multiplicator of een hefboom rol kunnen spelen 
om zo een grotere impact te kunnen realiseren zowel wat betreft bereik (werken in de 
breedte) als wat betreft de potentiële invloed (werken in de diepte). 

Het is tevens bemoedigend om vast te stellen dat er binnen de veranderingstheorieën 
vaak verschillende strategieën op een geïntegreerde manier ingezet worden zodat men 
op de verschillende dimensies van het educatief continuüm kan inspelen bij de 
doelgroepen. Een dergelijke manier van werken gaat voorbij een lineaire benadering van 
het educatief continuüm en houdt beter rekening met de complexiteit van de 
verandering die ontwikkelingseducatie nastreeft. Zulke aanpak erkent immers dat de 
verschillende dimensies van het educatief continuüm alsook andere factoren en actoren 
(bv. beleid) mekaar op verschillende manieren en vanuit verschillende richtingen kunnen 
beïnvloeden naargelang de specifieke context. Een uitdaging weliswaar is dat de 
veranderingstheorie niet altijd volledig geëxpliciteerd is. Het niet expliciteren van de 
verschillende resultatenniveaus binnen de theorie of change kan het resultaatsgericht 
werken alsook de monitoring en evaluatie processen bemoeilijken. 

Maatwerk. Een belangrijke good practice bij de programma NGOs en die ook sterk naar 
voorkomt binnen een niche werking, is een maatgerichte aanpak die nauw afgestemd 
wordt op de noden en de eigenheid van de specifieke doelgroepen. Alhoewel dit een 
aanzienlijke inspanning vergt van de organisaties en ook de nodige expertise en kennis 
over de doelgroepen, bevordert het een verschuiving van zeer ruime (lees ook vage en 
onrealistische) doelstellingen (bv. verandering bij het brede publiek) naar meer 
specifieke doelstellingen binnen strategisch gekozen actoren waarmee organisaties op 
een meer realistische en strategische manier en met kennis van zaken kunnen 
samenwerken of invloed kunnen uitoefenen. Een uitdaging hierbij is wel dat 
ontwikkelingseducatie soms geen prioriteit is voor de (intermediaire) doelgroepen en dat 
de kans bestaat dat het van de agenda verdwijnt indien andere prioriteiten de aandacht 
opeisen. Ook dient men er over te waken dat een maatgerichte aanpak niet ten koste 
gaat van de eigen autonomie en visie. Zo betekent maatwerk ook niet dat een 
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programma haar doelstellingen volledig dient af te stemmen op de wensen van 
intermediaire doelgroepen (zeker wat betreft de beoogde veranderingen bij de finale 
doelgroepen van een programma). Bovendien dienen de NGOs ook rekening te houden 
met de opvattingen en verwachtingen van de zuidelijke partners die ze mogelijk 
vertegenwoordigen. NGOs die een niche werking nastreven moeten daarom een 
evenwicht zien te vinden tussen de verwachtingen van de intermediaire doelgroepen en 
de eigen prioriteiten en doelstellingen waar de NGOs willen naartoe werken en die 
gebaseerd zijn op eigen studiewerk, op de samenwerking met andere organisaties 
binnen de platformen of netwerken waarbinnen ze actief zijn, of op de contacten met 
hun zuidelijke partners.  

Divers bereik en complementaire werking: Een betere kennis van de eigen 
expertise, kan er toe bijdragen dat organisaties ook vaker complementair gaan 
samenwerken zowel thematisch als naar specifieke doelgroepen toe. Zulke 
complementariteit biedt schaalvoordelen en vermijdt overlap en fragmentatie. 
Tegelijkertijd is de interactie en samenwerking tussen de initiatieven die vanuit 
verschillende budgetlijnen worden gefinancierd (i.e. audiovisuele producties, korte 
acties, en meerjarenprogramma’s) eerder beperkt. De actoren vanuit deze verschillende 
interventietypes kennen mekaar weinig en lijken slechts in een aantal uitzonderlijke 
gevallen een meer strategische en structurele samenwerking uit te bouwen over een 
langere periode.  

Nochtans bieden zulke samenwerkingsverbanden opportuniteiten om een breder en 
diverser doelpubliek te bereiken. Hierdoor kan er immers beroep worden gedaan op 
bestaande expertise die verschillende actoren reeds hebben opgebouwd rond diverse 
doelgroepen waaronder ook moeilijker bereikbare groepen. Voorbeelden hiervan zijn 
onder andere de TV producties gericht op jongeren of breed publiek (bv. Karrewiet, 
Belges du Bout du Monde), innovatieve methodieken vanuit de korte projecten zoals 
theaterproducties die ook toegankelijk zijn voor jongeren met een migratieachtergrond 
(bv. Théâtre et Réconciliation) of acties die inspelen op de digitale leefwereld van 
jongeren (bv. IDROPS), alsook de expertise van NGO’s die zich binnen hun 
meerjarenprogramma’s richten op specifieke doelgroepen zoals ouderen (o.a. WSM, 
ITECO), migranten (o.a. Frère des hommes), leerlingen in het beroepsonderwijs (b.v. 
VIA Don Bosco), kleuteronderwijs (Djapo) of private sector (o.a. Rikolto, PROTOS). In 
die zin is het bemoedigend om vast te stellen dat actoren vanuit de audiovisuele 
producties, korte acties en evenementen, met expertise rond minder bereikbare 
doelgroepen, vragende partij zijn om meer complementair samen te werken met de 
programma NGOs. Eveneens leeft er bij een aantal NGOs de vraag hoe ze binnen hun 
meerjarenprogramma’s op een meer diepgaande manier doelgroepen kunnen bereiken 
die niet uit eigen beweging of uit interesse zullen deelnemen aan ontwikkelingseducatie 
activiteiten. Dit biedt dan ook een belangrijk draagvlak dat toelaat om bredere 
samenwerking en innovatie rond het bereik van diverse doelgroepen aan te moedigen en 
te ondersteunen. 
 
Evolueren naar een mondiale rechtenbenadering: De evaluatie heeft kunnen 
vaststellen dat de gesubsidieerde ontwikkelingseducatie interventies doorheen de 
opeenvolgende programma’s in toenemende mate evolueren naar een mondiale 
rechtenbenadering. Deze evolutie was reeds aan de gang voor de overgang van MDGs 
naar SDGs; de SGDs versterken dit proces. Dit manifesteert zich in interventies die 
dieper ingaan op de onderliggende oorzaken van mondiale onrechtvaardigheid. Zij 
beogen ook vaker een leerproces dat gericht is op kritisch denken en omvatten ook 
politieke pleidooiacties die de oorzaken van oneerlijke situaties trachten aan te pakken. 
Deze evolutie wordt tevens gekenmerkt door een sterk actiegerichte focus waarbij zowel 
individuele als collectieve actie wordt gepromoot bij de diverse doelgroepen. Een 
belangrijke maar interessante uitdaging hierbij is dat de programma’s ook ambitieuzer 
worden: werken naar duurzame en diepgaande verandering, meer maatgerichte 
ondersteuning en begeleiding, complexiteit van sociale veranderingsprocessen binnen de 
intermediaire organisaties waar men mee samenwerkt, complexiteit van 
beleidsbeïnvloeding, etc... NGOs zullen hier op een lerende en adaptieve manier moeten 
mee omgaan om deze ambities op de lange termijn waar te maken. 
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Belangrijk om stereotypering in audiovisuele producties zoveel mogelijk te 
vermijden: De evolutie naar een mondiale rechtenbenadering kan nog niet 
systematisch teruggevonden worden bij alle audiovisuele producties. Soms is er nog een 
meer traditionele ‘Noord/Zuid’ of ‘’wij/zij’’ representatie van ontwikkelingsvraagstukken.  
Een belangrijke factor hierbij is de druk die productiehuizen ondervinden om kijkcijfers 
te halen. Dit lijdt er toe dat basis-ingrediënten die succesvol blijken in het aantrekkelijk 
en toegankelijk maken van de TV-programma’s voor jongeren en het grote publiek in 
sommige producties sterk naar voor komen: 1) avontuur, actie en humor; 2) identificatie 
met de (vaak Belgische) personages. Een risico hierbij is dat het een stereotype 
associatie kan versterken van landen in ontwikkeling met avontuurlijke ervaringen (bv. 
achterop de brommer op de zandweg, met vliegtuig over onherbergzame landschappen, 
….). Het kan ook leiden tot een sterke focus op de geleefde ervaring van de Belgische 
personages waardoor bepaalde fundamentele vragen over de te bezoeken landen minder 
aan bod komen. Deze risico’s konden in bepaalde TV-programma’s deels gecompenseerd 
worden door de lokale actoren sterk aan het woord te laten, alsook door een 
overwegend positieve en genuanceerde boodschap te brengen. Hierbij werden de lokale 
personages over het algemeen niet in een slachtoffer rol geplaatst maar werd de nadruk 
gelegd op manieren om de problemen op te lossen met zowel input van 
ontwikkelingsorganisaties en de lokale bevolking. De evaluatie laat niet toe om algemene 
conclusies te trekken over de manier waarop landen in ontwikkeling, hun inwoners of de 
Noord/Zuid relaties worden voorgesteld (waarbij bepaalde steretypen worden bevestigd 
of in vraag gesteld). Het is wel zorgwekkend dat bepaalde films of TV-programma’s toch 
nog op een zeer stereotyperende manier inwoners van landen in ontwikkeling in beeld 
brengen (vooral in het geval van vrouwen). Dit toont aan dat bepaalde regisseurs (nog) 
geen werk hebben gemaakt van een zekere ‘dekolonisatie’ van hun eigen werk en eigen 
percepties en beeldvorming (voor meer informatie hierover zie: Ngũgĩ wa Thiong’o, 
198627; Finley & Willis, 201628). 

Effectiviteit  

Audiovisuele producties, korte acties en evenementen 

Breed bereik via een divers aanbod: De twee subsidielijnen (audiovisuele producties 

en korte acties/evenementen) slagen erin om een aanzienlijke diversiteit aan 

organisaties en activiteiten te ondersteunen. Alhoewel dit een gefragmenteerde indruk 

kan geven laat dit wel een breed en gevarieerd bereik toe. In deze mix bieden de TV-

programma’s duidelijk een belangrijk medium met een groot en divers publiek (bv. bij 

Flying Doctors tot 21,8% van de Vlaamse kijkers en bij ‘Belges au Bout de Monde’ 

34,5% van de Franstalige TV kijkers). Zowel uit de casestudies alsook de bevraging bij 

de Belgische bevolking leren we dat de audiovisuele producties die op tv werden 

vertoond, een groter bereik hadden dan (film)evenementen en filmvoorstellingen 

buitenshuis (bv. tot 4,4% van de bevolking voor het Esperanzah festival, 1,3% voor Nuit 

Africaine en 0,5% voor het MOOOV project ‘Jongeren met zicht op de Wereld’). Het 

voordeel van televisie is dat er geen verplaatsing aan te pas komt waardoor het ook 

doelgroepen kan bereiken die minder geneigd zijn om deel te nemen aan evenementen 

of festivals. Tegelijkertijd moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat de 

films na hun bioscoopcarrière vaak ook nog eens op televisie worden uitgezonden. Het 

publiek van gesubsidieerde (film)evenementen en filmvoorstellingen bleek vooral jong te 

zijn en maatschappelijk actief. Men kan er ook vanuit gaan dat audiovisuele producties 

die getoond worden tijdens evenementen of festivals ook een dieper leerproces kunnen 

                                                 
27 Ngũgĩ wa Thiong’o (1986), Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature, James 
Currey Ltd/Heinemann, 114p, Oxford. 
28 Finley Cheryl & Willis Deborah (2016), Black portraitures: the Black body in the West, in Nka, Journal of 
Contemporary Art, Volume 2016, Issue 38-39, November (Duke University) 
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bevorderen omdat bijvoorbeeld kijkers de mogelijkheid hebben om te interageren met 

andere deelnemers of door het organiseren van een debat of ronde tafel over een film.  

Beperkte informatie over effecten: Op basis van de cases kunnen we besluiten dat 
de opvolging van de effecten van de gesubsidieerde activiteiten bij de doelgroepen van 
de audiovisuele acties alsook van de korte acties en evenementen zeer beperkt is. 
Effectmeting wordt over het algemeen als een belangrijke praktische uitdaging gezien 
waarvoor ook de nodige middelen of kennis meestal ontbreken. Voorts is het geen 
vereiste voor de subsidietoekenning. Bovendien zijn heel wat initiatieven (evenementen) 
eerder kleinschalig en van korte duur waardoor men ook realistisch dient te zijn over de 
effecten die men hiermee kan bereiken alsook over de beperkte capaciteit om effecten 
op te volgen. Wanneer we echter kijken naar de resultaten van de bevraging bij de 
Belgische bevolking dan zien we dat audiovisuele producties en evenementen toch in 
zeker mate een positief effect kunnen hebben. Zo gaven vijf op de zes respondenten aan 
dat het kijken naar audiovisuele producties of het deelnemen aan evenementen op een 
of andere manier voor een verandering heeft gezorgd in hun gedrag, attitude en/of 
kennis. Ook de respondenten, die niet in aanraking zijn gekomen met 
ontwikkelingseducatie de afgelopen vier jaar, bleken getriggerd te kunnen worden door 
het bekijken van een trailer van een van de gesubsidieerde films. De impact van 
audiovisuele producties en evenementen leek echter bij alle respondenten wel groter te 
zijn op kennis en inzicht dan op interesse en gedrag, met name wanneer het gedrag 
gemeten wordt aan de hand van engagement tot vrijwilligerswerk. Men kan natuurlijk 
stellen dat zulk engagement tot vrijwilligerswerk ook of zelfs vooral door andere factoren 
geïnspireerd wordt zoals altruïsme en een rechtvaardigheidsgevoel. Maar uit de 
bevraging leren we ook dat de audiovisuele producties en evenementen de respondenten 
relatief vaak aanzet om na te denken over ongelijkheid. Wanneer het gevoel over 
onrechtvaardigheid door dit nadenken sterker wordt, kan dit mogelijk leiden tot een 
beslissing om zich te engageren. De wisselwerking tussen ontwikkelingseducatie, 
interesse, kennis en gedrag vraagt echter diepgaander onderzoek. De resultaten zijn 
niettemin op dit moment hoopgevend. 

Meerjarenprogramma’s van de NGOs 

Diverse intermediaire actoren. Uit de analyse rond effectiviteit leren we dat de niche 
werking bij de NGOs kan bijdragen tot een aanzienlijk divers bereik wat betreft 
intermediaire doelgroepen die een multiplicator rol kunnen opnemen (bv. private sector, 
publieke actoren, sociale bewegingen, leerkrachten vanuit het technisch of 
kleuteronderwijs,…). In termen van aantal personen of organisaties die men bereikt, zien 
we dat de NGOs de vooropgestelde targets zoals aangegeven in hun programmadossiers 
meestal wel kunnen behalen. Het is echter moeilijk om op basis hiervan een beoordeling 
te geven over de effectiviteit van de NGOs in termen van bereik. Zo lijkt de evolutie naar 
een sterkere nichewerking met specifiekere afbakening van de intermediaire 
doelgroepen, op korte termijn te leiden tot een kleiner bereik. Maar dit betekent niet dat 
hierdoor minder finale doelgroepen zullen worden bereikt gezien de multiplicator rol van 
de intermediaire doelgroepen (zie ook de conclusies onder efficiëntie). Anderzijds is deze 
aanpak veelbelovend om bij te dragen tot meer duurzame veranderingen omdat het een 
meer diepgaande en langdurigere werking toelaat met de doelgroepen. 

Een meer herkenbare en toegankelijke expertise. De niche werking draagt er toe 
bij dat de NGOs hun expertise rond specifieke thema’s of doelgroepen sterker uitbouwen 
en ook meer toegankelijk maken. Daardoor wordt ook duidelijker wat precies de 
toegevoegde waarde van de NGOs is of kan zijn voor actoren buiten de 
ontwikkelingssamenwerking sector zoals bv. bedrijven of stadsbesturen. Deze trend 
bevordert de effectiviteit van de ontwikkelingseducatie acties omdat het de 
geloofwaardigheid van de NGOs verhoogt bij de intermediaire doelgroepen. Dit is vaak 
het gevolg van een rijke diversiteit aan competenties binnen de programma teams en 
een geïntegreerde aanpak die verschillende strategieën kan omvatten zoals onderzoek, 
sensibilisering, begeleiding, pleidooiacties,… 

Werking op maat van de behoeften en eigenheid van de doelgroepen. De 
evaluatie toont aan dat een maatgerichte aanpak die zich aanpast aan de noden en 
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standpunten van de doelgroepen de effectiviteit van de acties kan bevorderen. Een 
nauwe afstemming met hun manier van werken (inhoud, ritme, aanpak) alsook de 
aandacht die wordt besteed aan het opbouwen en onderhouden van een langdurige 
vertrouwensrelatie zijn belangrijke bevorderende factoren hierbij.  

Strategische allianties. NGOs gaan vaker strategische allianties aan met andere 
actoren. Deze doen zich vooral voor binnen de pleidooiacties waarbij ook samengewerkt 
wordt met actoren van buiten de ontwikkelingssamenwerkingssector (bv. sociale 
bewegingen, parlementairen, invloedrijke personen,…) en waarbij de NGO dan ook soms 
buiten haar comfortzone dient te gaan. Naar effectiviteit toe bevorderen zulke allianties 
het bereik en dragen zijn ook bij tot een breder sociaal draagvlak voor de pleidooiacties. 
De effectiviteit van deze strategische samenwerkingsverbanden wordt deels bevorderd 
door de capaciteit van de verschillende NGOs om een ondersteunende rol te spelen ten 
opzichte van de andere actoren of door het inbrengen van een complementaire expertise 
die op een positieve manier kan bijdragen tot een collectieve actie (De Leener, 2015). 

Sterkere focus op gedragsverandering. De evaluatie toont duidelijk aan dat de 
NGOs, naast het werken rond kennis en bewustwording, ook meer en meer inzetten op 
gedragsverandering bij de doelgroepen door hen een concreet handelingsperspectief te 
bieden. Zulke acties kunnen zich richten op problematieken en actoren uit landen in 
ontwikkeling maar (en dit lijkt toch een belangrijke tendens) ook op handelingen die 
men in de dagdagelijkse privé- of werksfeer kan stellen. Het aanmoedigen en 
ondersteunen van deze gedragsveranderingen (die zowel eenvoudig als complex of 
langdurig kunnen zijn) verhoogt de effectiviteit van de NGOs omdat het de doelgroepen 
(met name de intermediaire organisaties) in staat stelt om hun groeiende bewustzijn 
over het mondiale karakter van bepaalde problematieken te vertalen in concrete en 
zichtbare acties. Deze trend is bijzonder interessant voor de intermediaire doelgroepen 
aangezien het hun engagement geloofwaardiger kan maken tegenover de actoren die zij 
op hun beurt zullen kunnen beïnvloeden.  

Efficiëntie 

Audiovisuele producties, korte acties en evenementen 

Over het algemeen lijken de middelen op een efficiënte manier te worden omgezet in 

resultaten, zeker indien we het bereik van de gesubsidieerde interventies en de 

budgetten van de interventies in beschouwing nemen. De sterke capaciteit en ervaring 

bij de productiehuizen en organisaties om kwalitatieve en toegankelijke programma’s of 

acties uit te werken voor specifieke doelgroepen (jongeren of brede publiek) zijn 

belangrijke bevorderende factoren die hiertoe bijdragen. Ook het feit dat DGD telkens 

maar een deel van het totaal budget cofinanciert pleit voor een positieve kosten/baten 

analyse wanneer men kijkcijfers en informatievoorziening in beschouwing neemt. Hierbij 

kan gesteld worden dat de cofinanciering van DGD, via een relatief beperkte 

subsidiering, toch een aanzienlijke bijdrage en stimulans kan leveren om een groot 

publiek te informeren over aspecten van ontwikkelingssamenwerking of 

ontwikkelingsrelevante thema’s. Echter, wanneer we de beoogde veranderingen bij de 

doelgroepen mee in beschouwing nemen dan is het moeilijker om een kosten/baten 

analyse uit te voeren aangezien de informatie hierover zeer beperkt of onbestaande was 

binnen de cases. Efficiëntie wordt volgens de productiehuizen of uitvoerende organisaties 

belemmerd door de volgende factoren: korte timing tussen lancering van vademecum en 

indieningsdeadline voorstellen, administratieve regelgeving rond uitbetaling subsidie na 

oplevering audio visuele productie, beperkte flexibiliteit in thematische insteek aan de 

kant van de subsidiegever, soms beperkte verspreiding van bepaalde programma’s 

omwille van prioriteiten van zenders en auteursrechten, afstemming met de actieplannen 

of thematische prioriteiten van organisaties waarmee men probeert samen te werken, te 

frequente verandering van prioriteitsthema’s en doelgroepen om echt diepgaand werk 

mogelijk te maken. 
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Meerjarenprogramma’s van de NGOs 

Ook binnen de meerjarenprogramma’s kunnen er op basis van de dieptecases en de 
meta-evaluatie een aantal algemene ‘good practices’ en uitdagingen betreffende 
efficiëntie geobserveerd worden. Het valt op dat de good practices sterk naar voor 
komen binnen de organisaties die een specifieke niche aanpak nastreven.  

Werken via intermediaire doelgroepen biedt opportuniteiten om de efficiëntie 
van het programma te bevorderen. Zulke aanpak bevordert efficiëntie omdat het 
leidt tot een sterkere kennis van de doelgroepen en een maatgerichte aanpak die nauwer 
aansluit bij hun specifieke noden en eigenheid.  Dit draagt ertoe bij dat de activiteiten of 
strategieën voldoende herkenbaar en bruikbaar zijn voor de doelgroepen en dus ook 
sneller opgepikt worden. Tegelijkertijd hoeft deze verdiepende werking met een 
beperkter aantal intermediaire doelgroepen niet noodzakelijk ten nadele te gaan van 
efficiëntie in termen van het bereik in de breedte. Uit de evaluatie blijkt dat verschillende 
cases op een indirecte manier toch een groot aantal actoren kunnen bereiken. De 
evaluatie stelt ook een toegenomen aandacht vast voor het gebruik van digitale tools om 
een snellere, goedkopere en bredere verspreiding mogelijk te maken van de ontwikkelde 
leermaterialen (bv. onderzoeksresultaten, publicaties, training modules, …). 
Tegelijkertijd zagen we binnen de acties van de NGOs nog geen leerprocessen rond deze 
digitale tools.  

Ook het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden en het werken in 
alliantie met andere actoren lijken voordelen rond efficiëntie op te leveren zowel wat 
betreft bereik als de mogelijke invloed die zulke allianties of samenwerkingsverbanden 
kunnen opleveren. Deze samenwerkingsverbanden of allianties kwamen niet per sé tot 
stand via de GSK, maar startten veelal vroeger. Een groeiende professionalisering rond 
specifieke thema’s en doelgroepen kan het aangaan van zulke samenwerkingsverbanden 
bevorderen. Zulke professionalisering kan immers gepaard gaan met een sterkere 
capaciteit om in te schatten wanneer het opportuun is om met andere organisaties 
samen te werken indien een bepaalde expertise of capaciteit intern niet aanwezig is. Er 
zijn wel aanwijzingen dat het GSK en GCA bijgedragen hebben tot het versterken van de 
relatie die NGOs reeds voordien met elkaar hadden. Maar uit de evaluatie blijkt ook dat 
de meest succesvolle partnerschappen en allianties vaak tot stand komen door actoren 
die mekaar zelf opzoeken en waartussen relaties zich op een organische manier 
ontwikkelen, vaak op basis van complementaire expertise en bepaald door de thema’s 
die behandeld worden, de doelgroepen waarop men zich richt en de context.  

Specifiek voor beleidsbeïnvloedingstrategieën lijkt het werken via brede netwerken 
een belangrijk efficiëntievoordeel op te leveren. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de 
NGOs die betrokken zijn binnen regionale, nationale en/of internationale netwerken. 
Deze netwerken kunnen zich vormen rond specifieke thema’s. Ze kunnen ook verrijkend 
werken voor Belgische actoren indien de NGOs betrokken zijn binnen bepaalde 
internationale netwerken waar ze inspiratie, nieuwe kennis en argumenten voor hun 
standpunten kunnen opdoen. Efficiëntie wordt ook bevorderd wanneer zulke netwerking 
bijdraagt tot samenwerking met actoren buiten de ontwikkelingssamenwerkingssector. 

Een lerende en adaptieve aanpak kan eveneens een belangrijke efficiëntie 
bevorderende factor zijn die we bij een aantal NGOs kunnen observeren. Een lerende 
aanpak houdt in dat organisaties op een kritische en systematische manier proberen na 
te gaan in welke mate en op welke manier hun interventies bijdragen tot verwachte en 
onverwachte resultaten. Tevens worden de inzichten of aanbevelingen die dit oplevert 
vertaald in zichtbare aanpassingen aan de planning of de gebruikte strategieën. De 
evaluatie heeft aangetoond dat zulke lerende aanpak toelaat om nieuwe strategieën op 
kleine schaal uit te testen en daarna op te schalen indien deze succesvol blijken. Door in 
te zetten op experimenten op kleine schaal, zijn de kosten van mislukken laag. De good 
practices kunnen daarna opgeschaald worden met minder grote financiële risico’s.  
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Zoeken naar synergiën tussen verschillende strategieën binnen eenzelfde 
programma kan de efficiëntie van het programma bevorderen. Op die manier wordt een 
gefragmenteerde aanpak vermeden en wordt met eenzelfde inspanning een groter effect 
bereikt. Zo werden in sommige cases korte sensibiliserende acties voor een breed 
publiek strategisch ingezet om zo diverse doelgroepen te motiveren om mee te stappen 
in meer procesmatige en verdiepende acties. Ook cases die de resultaten van hun 
onderzoeksactiviteiten zowel inzetten voor training als voor pleidooiacties vormen hier 
een voorbeeld van.  

 

Duurzaamheid 

Een maatgerichte werking met intermediaire actoren. Een maatgerichte en 
procesmatige werking gericht op intermediaire doelgroepen met potentiële 
multiplicatorrol over een langere periode kan de duurzaamheid van de acties 
bevorderen. Indien de ontwikkelingseducatie interventie er immers in slaagt om 
duurzame verandering teweeg te brengen binnen de intermediaire doelgroepen dan 
kunnen deze ook blijven bijdragen aan de doelstelling van de interventie nadat zij reeds 
afgelopen is. Een heel aantal organisaties zijn echter nog zoekende hoe zulke aanpak, 
die behoorlijk intensief is, kan opgeschaald en in stand gehouden worden over een 
langere periode. Hierbij dient er ook meer en meer rekening gehouden te worden met de 
complexiteit van sociale veranderingsprocessen binnen de organisaties die fungeren als 
intermediaire doelgroepen. Dit is een werk van lange adem waarbij ook strategisch moet 
nagedacht worden op welke manier deze ambitie kan waargemaakt worden op langere 
termijn. 

Bevorderen van samenwerkingsverbanden en synergiën. 
Samenwerkingsverbanden en synergiën waarbij de verschillende organisaties een 
complementaire meerwaarde kunnen bieden kan een sterk bevorderende factor zijn voor 
de duurzaamheid van de interventies en de resultaten. Dit is zeker het geval indien het 
meer structurele en langdurige samenwerkingsverbanden betreft. Zowel bij de 
audiovisuele producties, korte acties en evenementen als bij de meerjarenprogramma’s 
van de NGOs, bleek dit duidelijk het geval te zijn wanneer de samenwerking een 
complementaire meerwaarde biedt in termen van thematische en pedagogische 
expertise en/of expertise rond procesmatige begeleiding. In andere gevallen laat zulke 
samenwerking ook toe dat ontwikkelde leermaterialen (bv. audiovisuele producties, 
theaterstukken of bepaalde workshops) gebruikt worden in andere contexten en/of door 
andere programma’s of actoren (bv. NGOs, jongerenorganisaties of scholen). De 
evaluatie toont tevens aan dat de huidige inspanningen rond synergie en samenwerking 
nog verder versterkt kunnen worden en strategischer kunnen worden ingezet (bv. 
samenwerking met andere actoren proactief inplannen, vrij online toegankelijk maken 
van educatieve materialen, onderhandelen rond auteursrechten, …). De ontwikkeling van 
begeleidende educatieve pakketten bij audiovisuele producties en hun distributie via 
ALC-KLB-bibliotheken kan hier eveneens toe bijdragen.  

Opvolging van de doelgroepen via natrajecten. De evaluatie heeft aangetoond dat 
het inzetten op natrajecten kan bijdragen tot meer duurzame resultaten bij de 
doelgroepen. Tegelijkertijd bieden ze de mogelijkheid aan de doelgroepen om zelf bij te 
dragen aan de verdere ontwikkeling van de interventie. 

Herkennen en benutten van windows of opportunity: De thematische specialisatie 
en expertise rond bepaalde doelgroepen die gepaard gaat met een groeiende ‘niche 
werking’ lijkt in verschillende cases de organisaties ook te helpen om ‘windows of 
opportunity’ beter te herkennen en te benutten, bv. inspelen op een groeiende interesse 
in duurzame voeding, of belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs zoals de invoering 
van het vak burgerschap in Franstalig België, ….  

Administratieve regelgeving bevordert niet altijd de duurzaamheid van 
audiovisuele producties, korte acties en evenementen: Vanuit de audiovisuele 
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producties, korte acties en evenementen werd in een aantal cases aangegeven dat de 
huidige projectaanpak moeilijk werkbaar is en duurzaamheid niet bevordert. Ook de 
jaarlijks wisselende prioritaire thema’s lijken problematisch voor het verduurzamen van 
de acties. Tevens werd er op gewezen dat er geen specifieke vragen noch middelen zijn 
vanuit DGD om duurzaamheid te bevorderen. Er is bij DGD momenteel ook geen 
gecoördineerde strategie om de producties vanuit deze subsidielijnen op een meer 
effectieve of bredere manier in te zetten in andere ontwikkelingseducatie initiatieven of 
om hun verspreiding te promoten. In die zin is het belangrijk dat DGD verder stappen 
blijft zetten in het versterken van de samenwerking met ALC/KLB, VAF, Wallonië-
Bruxelles Images alsook in het uitwerken (in samenwerking met ontwikkelingseducatie 
aanbieders) en ondersteunen van specifieke strategieën die de verspreiding en het 
gebruik van de audiovisuele producties kunnen bevorderen.  

Impact 

Zowel de analyse van evaluatierapporten van NGOs als de casestudies tonen aan dat er 
weinig informatie beschikbaar is over de impact van acties gerelateerd aan 
ontwikkelingseducatie. Impact wordt tevens op een zeer gevarieerde manier 
gedefinieerd door de NGOs. Deze vaststelling moet natuurlijk in perspectief worden 
gezien van de sterkere focus op meer strategisch gekozen intermediaire doelgroepen 
(i.e. nichewerking). De evaluatie heeft aangetoond dat zulke aanpak onderbouwd is door 
meer doordachte veranderingstheorieën die evenwel nog beter kunnen geëxpliciteerd en 
gepreciseerd worden. De geëvalueerde periode (2014-2017) kan in feite ook gezien 
worden als een transitieperiode tussen de voorbereiding en implementatie van zulke 
actorgericht aanpak (waarbij sommige NGOs er pas vanaf 2017 effectief mee aan de 
slag zijn gegaan). Een belangrijke meerwaarde van zulke aanpak is dat het de NGOs kan 
helpen om een beter onderscheid te maken tussen veranderingen bij intermediaire 
doelgroepen (outcomes) en verandering binnen de indirecte doelgroepen (impact). Op 
basis hiervan kunnen de veranderingstheorieën verfijnd worden zodat ze de realiteit 
beter weerspiegelen en een meer actorgerichte monitoring en evaluatie mogelijk maken 
met behulp van geschikte methodes. NGOs zullen wellicht ondersteuning nodig hebben 
bij het experimenteren met alternatieve en actorgerichte monitoring en 
evaluatiemethodes (bv. outcome mapping, most significant change, etc…). Ook zal het 
belangrijk zijn om uitwisseling en het documenteren van ervaringen met het gebruik van 
deze methoden verder te ondersteunen. 

Niettegenstaande de beperkte beschikbare informatie over impact binnen de 
programma’s heeft de evaluatie toch een aantal indicaties van impact kunnen vaststellen 
waaraan de NGO programma’s op een rechtstreekse manier hebben kunnen toe 
bijdragen. 

Institutionele en wetgevende veranderingen. Voor NGOs die werken rond 
belangenbehartiging kan het bijdragen aan institutionele en wetgevende veranderingen 
worden geïnterpreteerd als impact, in de zin dat beslissingen worden genomen door een 
aantal actoren waarvan slechts een deel rechtstreeks beïnvloed wordt door de NGO. Op 
nationaal niveau, heeft de evaluatie bijvoorbeeld politieke veranderingen kunnen 
vaststellen rond beleidscoherentie voor ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn de 
aanname van 3 koninklijke besluiten die mechanismen creëren ter bevordering van 
beleidscoherentie voor ontwikkelingssamenwerking, i.e. de oprichting van een 
adviesraad en een interdepartementale commissie rond beleidscoherentie voor 
ontwikkeling (02/04/2014). 

Veranderingen bij de intermediaire actoren. In sommige gevallen kan de 
internalisering van specifieke problematieken (zoals water, gender, sociale 
rechtvaardigheid, waardig werk, sociale bescherming, voedsel en rechten van boeren) in 
de werking en het beleid van de intermediaire organisaties, ook gezien worden als 
impact.  In andere gevallen komt de impact bij de intermediaire doelgroepen tot uiting 
via initiatieven die zij autonoom opnemen, zonder dat deze door NGOs werden 
gesuggereerd of begeleid. Voorbeelden hiervan zijn het intercommunale nutsbedrijf De 
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Watergroep en de gemeente Bierbeek die niet alleen sensibiliseringsacties opzetten bij 
hun cliënten/burgers rond de problematiek van water, maar ook intern stappen zijn gaan 
zetten om het waterverbruik binnen de eigen organisaties te verminderen.  

Veranderingen op individueel niveau. Over het algemeen is de beschikbare 
informatie over gedragsverandering op het individuele niveau zowel binnen de cases als 
binnen de evaluatierapporten vanuit de meta-evaluatie eerder beperkt. In de gevallen 
waar zulke informatie wel beschikbaar was, was het vooral bij programma’s die 
procesmatig werken rond ontwikkelingseducatie of acties opzetten die diepere 
leerprocessen bevorderen. Deze bevinding ondersteunt het argument dat een 
procesmatige aanpak gericht op diepere leerprocessen sterke opportuniteiten biedt om 
bij te dragen tot verandering bij de uiteindelijke doelgroepen (impact op individueel 
niveau). Dit betekent echter niet dat ontwikkelingseducatie acties die inzetten op een 
bereik in de breedte (bv. sensibiliseringsacties of informatieve programma’s voor het 
grote publiek) niet meer relevant zouden zijn. Uit de kwantitatieve bevragingen bij 
medewerkers van ontwikkelingsorganisaties en bij de Belgische bevolking leren we 
immers dat een interactie van verschillende factoren en aanleidingen zoals o.a. sociale 
omgeving, persoonlijkheid, interesse, alsook ontwikkelingseducatie-acties (zowel acties 
in de diepte als in de breedte) een rol kan spelen bij het al dan niet opnemen van 
engagement. Tevens hebben we kunnen vaststellen dat sensibiliserende acties voor een 
breed publiek een gevoel van onrechtvaardigheid kunnen opwekken, wat op langere 
termijn mogelijk tot engagement kan leiden. Tegelijkertijd kunnen ontwikkelingseducatie 
acties ook bestaande betrokkenheid versterken en structureren. Soms is de 
betrokkenheid namelijk eerder emotioneel en deze emotionele betrokkenheid kan door 
ontwikkelingseducatie acties gericht op een dieper leerproces, meer gestructureerd, 
doordachter en duurzamer gemaakt worden29. Deze verschillende bevindingen wijzen 
dus op het belang om te zoeken naar een goede balans en samenhang tussen 
ontwikkelingseducatie activiteiten in de diepte en in de breedte op een manier dat ze 
mekaar kunnen versterken. 

Veranderingen op internationaal niveau. NGOs die hun impact op Europees en 
internationaal niveau (bv. Europees parlement of Verenigde Naties) kunnen aantonen, 
zijn degenen die op deze niveaus actie ondernemen, meestal in coalitie met andere 
actoren die een gemeenschappelijke doelstelling hebben en/of deel uitmaken van 
organisaties of netwerken die soms ook de status van waarnemer genieten op 
internationale fora. FIAN Belgium heeft er bijvoorbeeld kunnen toe bijdragen (door een 
rapport in te dienen en te presenteren aan de Verenigde Naties) dat België werd 
geïnterpelleerd bij de Raad van Economische, Sociale en Culturele Rechten van de 
Verenigde Naties (E/C.12)/BEL/CO/4) voor haar promotie van agrobrandstoffen in 
tegenspraak met haar verplichtingen aangaande het recht op voedsel. 

Coherentie 

De evaluatie toont aan dat de ontwikkelingseducatie acties vanuit de verschillende 
budgetlijnen over het algemeen coherent zijn met de bestaande referentiekaders voor 
ontwikkelingssamenwerking die werden uitgewerkt door de actoren van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Ook worden er binnen de meerjarenprogramma’s van de 
NGOs stappen gezet om de interne en externe coherentie te versterken van de 
verschillende benaderingen en doelgroepen.  

Coherentie met de definities en doelstellingen van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. NGOs ontwikkelen immers strategieën die gericht zijn 
op het bevorderen van kennis, het stimuleren van kritisch denken over het eigen gedrag 
alsook het gedrag van anderen (instellingen, actoren uit hun directe omgeving, de 
samenleving,…) en het aanbieden van opportuniteiten om zich, al dan niet via de NGO, 

                                                 
29 Zie verschillende machtsniveau's en versterkte capaciteiten dankzij ontwikkelingseducatie, zoals vermeld in 
de impactstudie “Rôle de l’éducation au développement dans les parcours de vie de personnes engagées dans 
les actions solidaires » (Gretry, 2014). https://www.acodev.be/system/files/ressources/rf-etude-impact-
def_0.pdf  
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actief te engageren. De aanpak van de ontwikkelingseducatieprogramma’s zijn ook 
coherent met een meer mondiale benadering van ontwikkelingssamenwerking. De actor 
gericht werking met sterkere focus op specifieke intermediaire doelgroepen (naargelang 
de expertise en eigenheid van elke NGO en hun potentiële multiplicator rol) maakt 
eveneens deel uit van de inspanningen tot meer coherentie.    

Coherentie met de prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 
Zowel de audiovisuele producties, korte acties en evenementen alsook de 
meerjarenprogramma’s van de NGOs zijn sterk in lijn met de Belgische en internationale 
prioriteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling.  

Coherentie tussen de verschillende strategieën. Sommige NGOs slagen erin om de 
coherentie binnen hun ontwikkelingseducatieprogramma’s te bevorderen door 
verschillende strategieën (bv. onderzoek, training, begeleiding, pleidooiacties) op een 
meer geïntegreerde manier in te zetten. Zo blijkt dat de coherentie versterkt kan worden 
indien de resultaten of producten vanuit bepaalde acties zoals onderzoeksactiviteiten ook 
effectief worden ingezet bij andere activiteiten die de NGO uitvoert zoals bijvoorbeeld 
tijdens trainingen of begeleidingstrajecten alsook bij pleidooiacties. 

Coherentie bevorderen door het werken in synergie. De meerwaarde van het 
werken in samenwerkingsverband of partnerschap is reeds in de vorige paragrafen 
vastgesteld voor wat betreft effectiviteit, efficiëntie duurzaamheid en impact. Werken in 
synergie met andere actoren bevordert ook de coherentie van zowel educatie- als 
pleidooiacties voornamelijk omwille van de grotere betrokkenheid van actoren van buiten 
de ontwikkelingssamenwerkingssector. De federaties en de platformen van Belgische 
NGOs alsook de overlegstructuren die werden opgezet tijdens het uitwerken van de GCA 
en GSK lijken bevorderende factoren te zijn die hebben kunnen bijdragen tot meer 
coherentie. Dit betekent niet dat zij de enige of belangrijkste factoren zijn geweest. Bij 
ontwikkelingseducatie worden samenwerkingsverbanden vaak gezocht buiten de sector 
van ontwikkelingssamenwerking, bv. met actoren vanuit de permanente educatie 
(éducation permanente), private sector, etc., … Deze multi-actoren en multi-sectoren 
aanpak (ook op internationaal niveau) die vorm krijgt in functie van het type interventie 
en beoogde doelgroepen, biedt interessante mogelijkheden. Immers, gezien de 
toenemende mondialisering en de universele thema’s die binnen ontwikkelingseducatie 
aan bod komen is het belangrijk om hierover met andere maatschappelijke actoren rond 
samen te werken zodat er een wederzijds verrijkende uitwisseling kan zijn van 
standpunten, kennis en manieren van werken. De meerwaarde van de GCA/GSK is dat 
het bijgedragen heeft tot een gezamenlijke definiëring van de algemene strategie en van 
de prioritaire doelgroepen. Dit voordeel houdt ook het risico in dat het een weinig flexibel 
en beperkend kader wordt. In een snel veranderende wereld die overladen wordt door 
digitale en oncontroleerbare informatiestromen, is het belangrijk om de geviseerde 
doelgroepen alsook de specifieke strategieën om met deze doelgroepen te werken, 
regelmatig te evalueren en indien nodig aan te passen. Het is daarom ook opportuun om 
de relevantie en het nut van de GCA en GSK op regelmatige basis te verifiëren.  

Grotere betrokkenheid van Zuidelijke actoren, maar kan nog versterkt worden. 
De evaluatie stelt een aantal positieve ontwikkelingen vast in deze zin, maar ook een 
aantal uitdagingen zowel bij NGOs als bij DGD. Zo leveren de NGOs meer en meer 
inspanningen om het werk van de Zuidelijke partners alsook de partners zelf op een 
expliciete manier naar voor te schuiven binnen hun ontwikkelingseducatie acties. 
Tegelijkertijd wordt het actief betrekken van de Zuidelijke partners soms bemoeilijkt 
omwille van het onderscheid dat in de budgetlijnen van DGD nog steeds gemaakt wordt 
tussen de ‘Noord’ en ‘Zuid’ werking. 

 





 

 

Aanbevelingen  

1.  Aanbevelingen voor de meerjarenprogramma’s 

De evaluatie stelt vast dat er zich binnen de programmawerking van de NGOs een 
bemoedigende evolutie voordoet waarbij organisaties stappen vooruit zetten om zich te 
professionaliseren binnen een specifieke ‘niche werking’. Deze wordt gekenmerkt door 
een groeiende specialisatie rond specifieke thema’s en doelgroepen, meer aandacht voor 
de uitwerking van de veranderingstheorie vaak ook met focus op intermediaire actoren 
die een multiplicator of hefboomfunctie innemen, een aanpak op maat van de 
doelgroepen, aandacht voor een divers bereik zowel in de diepte als in de breedte, 
opzoeken van complementariteit en samenwerkingsverbanden met andere spelers, 
alsook een toenemende verschuiving naar een mondiale rechtenbandering. Alhoewel de 
evaluatie aantoont dat het evolueren naar een nichewerking voordelen kan opleveren 
voor relevantie, effectiviteit, efficiëntie, duurzaamheid, impact en coherentie, gaat zij 
ook gepaard met een aantal belangrijke maar tegelijk interessante uitdagingen. Hierop 
zullen organisaties in lopende en toekomstige programma’s op een adaptieve en lerende 
manier antwoorden moeten vinden. In de volgende paragrafen duiden we deze 
uitdagingen en stellen we een aantal aanbevelingen voor om met deze uitdagingen om 
te gaan. We formuleren ook een aantal aanbevelingen die kunnen helpen om de 
positieve evolutie die we konden vaststellen verder te bevorderen en te ondersteunen.  

1.1 Actorgerichte veranderingstheorieën. Het is bemoedigend om vast te stellen 
dat NGOs inspanningen doen om hun veranderingstheorie op een meer 
actorgerichte manier uit te werken. Dit bevordert een duidelijkere en meer 
realistische visie over de actoren die men wil/kan ondersteunen of beïnvloeden 
alsook op de veranderingen die men bij deze actoren beoogt. Er is weliswaar 
ruimte om de veranderingstheorieën nog duidelijker te expliciteren wat betreft de 
verschillende resultatenniveaus en de veranderingen die men bij de specifieke 
doelgroepen beoogt. Tevens is het belangrijk om deze nog meer te gebruiken als 
referentiekader voor de implementatie alsook voor de monitoring en evaluatie van 
de programma’s. Het expliciteren van de actorgerichte veranderingstheorie hoeft 
trouwens geen zware en ingewikkelde oefening te zijn. Zo was het tijdens de 
casestudies geen onnoemelijk ingewikkelde oefening voor de evaluatoren om op 
basis van de programmadocumenten en in overleg met de 
programmamedewerkers de veranderingstheorie van de specifieke cases te 
expliciteren. Dit gebeurde telkens aan de hand van het invloedssferen kader vanuit 
de outcome mapping methode. Uiteraard is het niet de bedoeling dat er één 
specifieke methode naar voor wordt geschoven voor zulke oefening. Daarom kan 
het nuttig zijn om in de nabije toekomst een collectief leermoment te organiseren 
waar NGOs en andere actoren hun ervaringen kunnen delen met het expliciteren 
van hun veranderingstheorie.  

1.2 Focus op intermediaire actoren. De evaluatieresultaten tonen aan dat een meer 
gerichte focus op een kleiner aantal strategisch gekozen intermediaire doelgroepen 
de ambitie van de programma’s niet verkleint. In tegendeel. Deze evolutie lijkt 
juist te leiden tot meer ambitieuze programma’s waarbij er gewerkt wordt naar 
meer diepgaande en duurzamere veranderingen bij een breed en divers publiek. 
De ‘niche werking’ steunt op de assumptie dat intermediaire actoren een 
multiplicatoreffect kunnen uitoefenen op andere actoren. Deze assumptie dient dan 
ook kritisch nagegaan te worden voor (of in dialoog met) elke intermediaire actor 
waarvan men zulke multiplicatorrol verwacht. Dit is niet alleen belangrijk naar 
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effectiviteit of impact toe maar ook om realistischer te zijn over de verwachtingen 
tegenover deze actoren en om hen ook beter te kunnen begeleiden bij het 
opnemen van deze multiplicatorrol. Sommige intermediaire actoren zijn dan niet 
louter ‘doelgroepen’ maar dienen ook idealiter ‘bondgenoten’ te worden. Deze 
manier van werken heeft zowel financiële als operationele implicaties waar de 
NGOs rekening dienen mee te houden: i.e. de capaciteit om zulke intensieve 
aanpak over een langere termijn te kunnen handhaven, het vermogen om op een 
meer leergerichte en adaptieve manier een programma uit voeren en op te volgen 
en aan te passen indien dit nodig zou blijken, er over waken dat een maatgerichte 
aanpak niet ten koste gaat van de eigen autonomie en visie, etc…. De NGOs 
hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om rekening te houden met deze 
uitdagingen. Tegelijkertijd is het belangrijk om ook een meer overkoepelende 
ondersteuning te voorzien voor de NGOs alsook de mogelijkheid om op een 
collectieve manier van mekaar te leren. Hier ligt mogelijk een rol weggelegd voor 
de federaties, bv. via het organiseren van een gemeenschappelijke 
(impact)evaluatie van programma’s (2017-2021) die specifiek inzetten op het 
werken met intermediaire doelgroepen (2e lijns) of via collectieve leertrajecten 
rond specifieke uitdagingen.  Dit zou gaandeweg nuttige lessen kunnen opleveren 
voor de bredere ontwikkelingseducatiesector. Deze lessen kunnen ook de dialoog 
voeden met DGD rond eventuele aanpassingen in de gunnings- of 
beoordelingsprocedures van de gecofinancierde programma’s zodat deze meer in 
lijn zijn met de specifieke noden die een groeiende ‘niche werking’ met zich 
meebrengt. 

1.3 Stellen van prioriteiten binnen de beschikbare budgettaire ruimte. Binnen 
de programma’s dient men voldoende budgettaire ruimte te voorzien om een meer 
procesmatige werking met intermediaire doelgroepen mogelijk te maken over een 
langere periode. Dit bleek een uitdaging te zijn bij een aantal cases waar 
interessante trajecten niet konden verdergezet worden omwille van budgettaire 
beperkingen of ten gevolge van niet-structurele samenwerkingsverbanden. In die 
zin is het belangrijk dat organisaties zich zoveel mogelijk richten op de thema’s, 
processen en doelgroepen waar ze een specifieke expertise of ervaring rond 
hebben opgebouwd of aan het opbouwen zijn. Dit kan immers helpen om 
prioriteiten te stellen en strategische keuzes te maken rond specifieke 
doelstellingen en de manier om naar deze doelstellingen toe te werken binnen de 
beschikbare budgetten.  

1.4 Aandacht voor het bouwen en onderhouden van relaties. Een langdurige en 
maatgerichte begeleiding van actoren is vaak gebaseerd op interpersoonlijke 
vertrouwensrelaties en een zeer goed kennis van mekaars logica en dynamiek. 
Deze factoren zijn weliswaar sterk afhankelijk van bepaalde personen en daarom 
ook soms minder duurzaam (bv. wanneer medewerkers vertrekken). Dit vergt dan 
ook de nodige aandacht (namelijk behoud van de teams en hun capaciteiten) om 
een zekere continuïteit te kunnen verzekeren binnen de begeleidingstrajecten. 

 
1.5 Zoeken naar synergie tussen brede sensibiliseringsacties en activiteiten 

die een dieper leerproces beogen. De groeiende niche werking met aandacht 
voor intermediaire actoren betekent niet dat er geen plaats meer zou zijn voor 
initiatieven die zich rechtstreeks richten naar een breed publiek. Onderzoek en 
evaluaties tonen aan dat zulke acties een rol kunnen spelen in het aanzetten van 
burgers tot kritisch denken, tot meer solidariteit, en het opnemen van verschillende 
vormen van engagement (Darnton & Kirk, 2011; Crompton 2010). Zij kunnen een 
belangrijke ‘trigger’ rol spelen die de doelgroepen ertoe kan aanzetten om in te 
zien dat ze wel degelijk een rol (kunnen) spelen binnen de problematieken die aan 
bod komen in ontwikkelingseducatie. Dit wordt eveneens bevestigd door de 
resultaten van de bevraging bij de Belgische bevolking tijdens de eerste fase van 
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deze evaluatie (zie deelrapport 130). Hieruit bleek dat vijf op de zes respondenten 
aangaven dat het kijken naar audiovisuele producties of het deelnemen aan 
evenementen op een of andere manier voor een verandering heeft gezorgd in hun 
gedrag, attitude en/of kennis. Dezelfde bevraging alsook de bevraging van 
medewerkers van ontwikkelingsorganisaties (zie deelrapport 231) tonen eveneens 
aan dat sensibiliseringsacties voor een groot publiek (bv. TV-programma’s) een 
gevoel van onrechtvaardigheid kunnen opwekken, wat op langere termijn mogelijk 
tot engagement kan leiden. Ontwikkelingseducatieacties die een dieper leerproces 
beogen kunnen dan helpen om de emotionele betrokkenheid meer te structureren, 
doordachter en duurzamer te maken. Bovendien kunnen activiteiten voor het grote 
publiek (bv. TV-programma’s en sensibiliseringscampagnes) ook moeilijker te 
bereiken doelgroepen aanspreken. Het opzetten van ontwikkelingseducatieacties 
voor een breed publiek blijft dan ook relevant.  
 
Tegelijkertijd heeft de evaluatie een aantal opportuniteiten kunnen vaststellen om 
zulke acties op een meer strategische manier in te zetten. Zo zijn er mogelijkheden 
om acties voor een breed publiek te koppelen aan een niche werking die zich focust 
op intermediaire doelgroepen met een multiplicatorrol. Dit kan betekenen dat de 
intermediaire doelgroepen sterker betrokken worden in het uitvoeren van de acties 
voor een breder publiek (bv. lokale besturen of retailers,…). De NGOs kunnen zich 
dan toeleggen op het werken in de diepte met de intermediaire actoren (via 
analyse, onderzoek, netwerking op verschillende niveaus, coaching, …) die op die 
manier hun eigen sensibiliseringsacties of pleidooiacties met betere kennis van 
zaken en op basis van diepere analyses kunnen uitrollen naar een breder publiek. 
Ook de samenwerkingsverbanden tussen programma’s met een niche werking en 
de actoren vanuit de andere budgetlijnen (audiovisuele acties, korte acties en 
evenementen) zouden meer gestimuleerd kunnen worden (zie ook de volgende 
aanbeveling rond strategische samenwerkingsverbanden).  

Samengevat kunnen we stellen dat het belangrijk is dat NGOs samen met andere 
relevante actoren op zoek gaan naar een goede balans en samenhang tussen beide 
vormen van activiteiten (in de diepte en in de breedte) op een manier dat deze 
mekaar kunnen versterken. 

1.6 Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden en netwerking 
tussen verschillende actoren dient verder aangemoedigd te worden. Op die manier 
kunnen actoren met complementaire expertise en capaciteit samen op een meer 
effectieve en efficiënte manier en met een verhoogde kans op duurzame 
resultaten, bijdragen tot een breder en diverser bereik. Dit geldt zowel voor de 
educatie- als de pleidooiacties binnen de meerjarenprogramma’s als voor de 
audiovisuele producties, korte acties en evenementen.  

• In die zin is het belangrijk om in de toekomst te laten onderzoeken in welke 
mate bepaalde maatregelen zoals het GCA/GSK Noord of eigen initiatieven van 
organisaties, hebben kunnen bijdragen aan meer strategische samenwerking 
en de resultaten ervan. Dit kan toelaten om na te gaan of er nood is aan 
bijsturing of specifieke ondersteuning. Er moet immers over gewaakt worden 
dat samenwerkingsverbanden en netwerking (eveneens met actoren van 
buiten de ontwikkelingssamenwerkingssector) die op een organische manier 
groeien ook alle kans krijgen, gezien deze als een belangrijke good practice uit 
de evaluatie naar voren komen.  

• Ook is het sterk aangewezen om een sterkere samenwerking te bevorderen 
tussen de meerjarenprogramma’s en de actoren vanuit de audiovisuele 
producties, korte acties en evenementen. Er ligt immers heel wat potentieel 
voor de meerjarenprogramma’s om gebruik te maken van innovatieve en 

                                                 
30 Knipprath, H. (2018) Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties: TV programma’s, films en evenementen, 
Resultaten op basis van een bevraging onder de Belgische bevolking (Deelrapport 1) 
31 Knipprath, H. (2018) Evaluatie van ontwikkelingseducatie-acties; Resultaten op basis van een bevraging 
onder (ex-) medewerkers van NGO’s, ENABEL en DGD (Deelrapport 2) 
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inspirerende methodieken of producties (bv. theater, film, TV-programma’s, 
digitale tools, …) of expertise rond specifieke doelgroepen die bij de 
productiehuizen of korte acties en evenementen aanwezig is. Het opzoeken of 
beroep doen op zulke samenwerkingsverbanden zou een positief criterium 
kunnen zijn voor subsidietoekenning. 

• Ook zou DGD kunnen overwegen om een sterkere rol te spelen in de 
coördinatie en het overleg tussen de actoren die vanuit verschillende 
budgetlijnen cofinanciering ontvangen (audiovisuele producties, korte acties, 
evenementen, meerjarenprogramma’s). Er zit immers veel potentieel dat 
zonder afstemming mogelijk te weinig wordt benut (bv. opschalen van een 
bepaald product, gebruik maken van elkaars expertise, brede variatie van 
doelgroepen verzekeren en overlap vermijden, nadenken over het ontwikkelen 
van een disseminatiestrategie, …). Een onderlinge informatie uitwisseling over 
wat de verschillende actoren precies doen zou reeds een eerste stap kunnen 
zijn.  Ook zou er een jaarlijks event kunnen georganiseerd worden waar ‘good 
practices’ vanuit de gesubsidieerde acties worden voorgesteld en waar er 
ruimte is voor uitwisseling, korte workshops, en overleg rond thematische 
prioriteiten vanuit de Belgische ontwikkelingssamenwerking. 

1.7 Wat betreft moeilijk bereikbare groepen is het belangrijk dat organisaties en 
federaties de reeds geleverde inspanningen hierrond verder zetten en versterken. 
Interessante voorbeelden hiervan zijn, de privé-sector in het geval van Rikolto, 
migranten in het programma van Frères des Hommes of ouderen via de 
samenwerking tussen WSM en OKRA, leerlingen uit het beroepsonderwijs in het 
programma van VIA Don Bosco, ouderen en migranten in het ITECO training 
programma, kleuteronderwijs binnen de werking van DJAPO. NGOs dienen er ook 
voor te zorgen dat zij hun ontwikkelingseducatie aanbod voor deze groepen blijven 
aanpassen en partnerschappen aangaan met intermediaire actoren die beter in 
staat zijn om deze groepen te identificeren en met hen samen te werken. 
Hieronder vallen ook de actoren die werken rond audiovisuele producties, korte 
acties en evenementen aangezien de diverse media waarmee zijn werken (bv. TV-
programma’s, film, theater, festivals, digitale tools,…)  aanzienlijk potentieel 
hebben voor het werken met moeilijk bereikbare doelgroepen.  

1.8 Actor gerichte monitoring en evaluatiesystemen. De evaluatie toont aan dat 
de NGOs binnen hun monitoring en evaluatie systemen toch nog uitdagingen 
ondervinden bij het opvolgen van verandering bij de actoren die ze ondersteunen 
of beïnvloeden (zowel bij de directe als indirecte doelgroepen). Daarom kan het 
nuttig zijn om de veranderingstheorie van de programma’s op actorgerichte manier 
te expliciteren (i.e. verduidelijken van de actoren die men op een directe en 
indirecte manier wil beïnvloeden en beter expliciteren van de veranderingen die 
men beoogt bij deze actoren).  Zulke actorgerichte veranderingstheorie vormt 
immers een nuttige basis om ook de monitoring en evaluatiesystemen meer actor 
gericht te maken (i.e. met duidelijkere kijk op de veranderingen die men wil 
monitoren en evalueren bij specifieke actoren en hoe dit het best kan gebeuren en 
door wie). Zulke actorgerichte monitoring en evaluatiesystemen bieden vervolgens 
een geschikt kader om aan de slag te gaan (of te experimenteren) met methodes 
die beter aangepast zijn voor het monitoren en evalueren van complexe sociale 
veranderingsprocessen (bv. Outcome Mapping, Most Significant Change, Sense 
Maker, outcome harvesting, …). Sommige NGOs zijn reeds bekend met deze 
methodes maar over het algemeen lijken ze nog maar weinig toegepast te worden. 
Nochtans toont onderzoek aan dat hun implementatie niet noodzakelijk 
onrealistische inspanningen vergen en dat ze het leren over effecten op outcome 
en impact niveau kunnen bevorderen. Zo kan het verzamelen en analyseren van 
een beperkt aantal most significant change verhalen of het documenteren van een 
aantal veranderingen die men heeft kunnen observeren bij de doelgroepen (bv. via 
outcome mapping of outcome harvesting) reeds belangrijke inzichten opleveren 
over effecten en impact. Daarom is het belangrijk om uitwisseling en documentatie 
van ervaringen met het gebruik van deze methoden verder te ondersteunen en het 
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experimenteren met deze methodes, bijvoorbeeld via gefaciliteerde leertrajecten, 
aan te moedigen. Op die manier kan er binnen de NGO sector op een meer 
collectieve manier geleerd worden hoe men op een praktische en meer realistische 
manier deze methodes kan inzetten om inzichten te verwerven over outcomes en 
impact. De informatie vanuit de monitoring en evaluatiesystemen van de 
individuele programma’s kan eventuele sector-brede impactevaluaties voeden. 
Deze kunnen dan op een meer rigoureuze manier worden opgezet (bv. met 
baseline, mid-line en end-line op basis van een representatieve steekproef en 
referentie- of controlegroepen) en aangestuurd worden door de federaties of DGD.  

1.9 De evaluatie toont aan dat er nog uitdagingen zijn wat betreft het 
structureel betrekken van Zuidelijke actoren (of het inzien van de noodzaak 
ervan) binnen de ontwikkelingseducatie acties. Een meer doorgedreven dialoog of 
samenwerking tussen de ‘Noord’ en ‘Zuid’ programma’s van de NGOs (of zelfs het 
overboord gooien van dit onderscheid) kan daarom aangewezen zijn. Bij DGD kan 
er ook verder nagedacht worden of het nog relevant is om het onderscheid tussen 
Noord en Zuid programma’s aan te houden gezien het belang van een mondiale 
aanpak voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Zulke mondiale 
benadering biedt enerzijds de nodige ruimte voor zuidelijke actoren om een actieve 
rol op te nemen in ontwikkelingseducatie of pleidooiacties in het Noorden. 
Anderzijds biedt het ook een kader waarbinnen ontwikkelingseducatie tools die in 
België werden ontwikkeld ook in landen in het Zuiden worden ingezet. Het plannen 
van activiteiten of samenwerkingsverbanden die zulke coherentie (tussen Noord- 
en Zuidwerking) kunnen bevorderen (bv. de samenwerking tussen Via Don Bosco 
en Kiyo in het traject voor kinderrechtenscholen) zou mee opgenomen kunnen 
worden als beoordelingscriterium bij subsidieaanvragen. 

1.10 Een aantal bevindingen van deze evaluatie zijn in lijn met de conclusies en 
aanbevelingen van de recente evaluaties van het Kleur Bekennen (KB)/ 
Annoncer La Couleur (ALC) programma (2014-2018) en de infocyclus 
(2014-2016).  Hieruit blijkt dat de NGOs die werkzaam zijn binnen de scholen 
vragende partij zijn naar meer erkenning en verduidelijking van hun rol tegenover 
die van Kleur Bekennen. Ook vanuit de bevindingen van deze evaluatie is zulke 
erkenning en verduidelijking van de specifieke rol van de verschillende actoren die 
werkzaam zijn binnen de scholen belangrijk. Dit is zeker het geval voor de actoren 
die een specifieke nichewerking nastreven (via eerste en/of tweede lijn rond 
bepaalde thematieken) binnen de scholenwerking en waardoor er dus interessante 
opportuniteiten zijn om op een meer complementaire manier samen te werken32. 
Zo kan een nichewerking bij de NGOs bijdragen tot het verankeren van 
ontwikkelingseducatie in scholen of lerarenopleiding hetgeen ook een doelstelling is 
van ALC/KLB. Ook kan ALC/KB voordeel halen uit de ervaring die bepaalde NGOs 
hebben opgebouwd in het werken met intermediaire doelgroepen zoals 
pedagogische adviseurs vanuit de onderwijskoepels of -netten). Deze expertise kan 
ook van pas komen bij het uitbreiden van de doelgroepen zoals aanbevolen in de 
evaluaties van KB/ALC en infocyclus (bv. uitbreiding naar de lerarenopleiding en 
universiteiten in het geval van KLB/ALC of naar een diverser publiek in het geval 
van Infocyclus) kunnen de resultaten van deze evaluatie nuttig zijn. Tenslotte is de 
vraag naar leertrajecten rond het gebruik van digitale tools binnen de 
ontwikkelingseducatie acties, een kwestie die doorheen de verschillende evaluaties 
naar boven komen en waarrond kan samengewerkt en samen nagedacht kan 
worden.  

 

                                                 
32 Uit de resultaten van een recente studie naar de percepeties van leerkrachten uit het verplicht onderwijs in 
de regio Wallonië-Brussel over de impact van ontwikkelingseducatie acties (2010-2017) blijkt trouwens dat de 
complementariteit tussen het aanbod van de NGOs en Annoncer la Couleur sterk geapprecieerd wordt 
(alhoewel leerkrachten niet noodzakelijk een onderscheid kunnen maken tussen de verschillende aanbieders). 
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2.  Aanbevelingen voor de audiovisuele producties, 
korte acties en evenementen  

2.1 Gezien het aanzienlijk bereik bij een zeer divers publiek en de rijke variatie in 
manieren van aanpak, lijkt het ons belangrijk om de audiovisuele producties 
alsook de evenementen en korte acties ook in de toekomst te blijven 
ondersteunen (mits een sterkere onderlinge afstemming en coördinatie). Het lijkt 
ons echter wel belangrijk om nog sterker rekening te houden met de belangrijke 
rol die deze interventies spelen inzake beeldvorming en het tegengaan van 
schadelijke stereotypes. In die zin dienen de risico’s dat programma’s bepaalde 
stereotypes zouden kunnen versterken in de toekomst vermeden te worden. Het 
is niet gemakkelijk om enerzijds hoge kijkcijfers te behalen (waar productiehuizen 
in de meeste gevallen zullen op afgerekend worden) en tegelijkertijd een 
complexe en genuanceerde boodschap te brengen en verandering bij de 
doelgroepen te promoten. Maar hier zullen toch onvermijdelijk keuzes moeten 
rond gemaakt worden. Dit betekent ook dat bepaalde programma’s, ongeacht de 
hoge kijkcijfers beter geen subsidies ontvangen, indien er niet duidelijk kan 
aangetoond worden hoe ze schadelijke stereotypering zullen vermijden. Uit de 
casestudies leren we dat DGD medewerkers bepaalde programma’s hierover 
reeds hebben aangesproken. In bepaalde gevallen heeft dit ook reeds geleid tot 
niet toekenning van subsidies. Dit lijkt ons een positieve evolutie. Voorts lijkt het 
ons ook belangrijk om verder onderzoek rond beeldvorming te overwegen. Dit 
kan de kennisopbouw rond dit complexe thema versterken bij de uitvoerende 
organisaties alsook bij DGD. Zulk onderzoek kan ook het gebrek aan effectmeting 
bij de huidige gesubsidieerde interventies voor een stuk compenseren. 

2.2 Een bijkomende reden om korte acties te blijven ondersteunen is dat deze soms 
erg innovatieve en creatieve methodes gebruiken, en een soort van proeflab 
kunnen vormen voor het ontwikkelen van nieuwe werkmethodes of eindproducten 
zoals bv. digitale apps. Mogelijks kunnen de selectiecriteria hiervoor dan wel 
aangepast en specifieker worden vb. voor-en natraject (zie verder), resultaat 
dient een product te zijn dat mits upscaling verder kan verspreid worden onder 
veel actoren, innovatie, gericht inzetten van digitale communicatie bij promotie 
en implementatie, etc.  

2.3 Het lijkt ons ook belangrijk dat DGD verduidelijkt of herbekijkt waarom en hoe 
het culturele en artistieke initiatieven wil ondersteunen om zo bij te dragen aan 
de doelstellingen en inspanningen van ontwikkelingseducatie. Hierbij kan het 
nuttig zijn om ook strategische lijnen overheen een langere periode uit te zetten 
zodat ook langdurigere interventies (binnen de artistieke en culturele sector) 
kunnen overwogen worden. Op die manier kan DGD eveneens haar doelstellingen 
duidelijker communiceren naar de initiatiefnemers van de acties. Het kan ook 
bijdragen tot een verdere verfijning van de beoordelingscriteria voor de 
projectvoorstellen. Zulke stap kan enerzijds de effectiviteit van de 
gecofinancierde artistieke en culturele acties bevorderen voor wat betreft hun 
bijdrage aan de doelstellingen van ontwikkelingseducatie. Anderzijds kan het ook 
bijdragen tot meer synergiën met andere actoren die werkzaam zijn rond 
ontwikkelingseducatie (bv. NGOs, Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur, 
Infocyclus, etc…). 

2.4 In lijn met de eerder gestelde aanbeveling rond het stimuleren van 
samenwerkingsverbanden en netwerking (zie aanbeveling 1.6) lijkt het ons ook 
aangewezen om op een meer strategische manier de inspirerende of innovatieve 
‘good practices’ vanuit beide budgetlijnen (nl. audiovisuele producties en korte 
acties & evenementen) op te schalen en te verspreiden naar andere actoren die 
werken rond ontwikkelingseducatie. Op die manier kan er meer geleerd worden 
en voordeel gehaald worden uit de kleinschalige of ad-hoc initiatieven. Uit de 
cases leren we dat het inplannen en het proactief opzoeken van 
samenwerkingsverbanden met andere actoren (bv. scholen, NGO’s, 
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jeugdverenigingen, TV zenders, …) een effectieve manier is om hiertoe bij te 
dragen. Actoren vanuit de audiovisuele producties, korte acties en evenementen 
waren trouwens duidelijk vragende partij voor een sterkere samenwerking met 
meerjarenprogramma’s van de NGOs.  Het opzoeken of beroep doen op zulke 
samenwerkingsverbanden zou een positief criterium kunnen zijn voor 
subsidietoekenning. 

2.5 Sommige producenten of regisseurs van audiovisuele producties (bv. TV-
programma’s of films) en evenementen zijn erkende en ervaren communicatie 
experten. Via deze gecofinancierde producties kunnen zij bijdragen aan 
kennisverwerving en sensibilisering/bewustwording rond ontwikkelingsrelevante 
problematieken. Maar het verstrekken van informatie en sensibilisering is een 
gespecialiseerde expertise op zich die zich niet automatisch en systematisch laat 
vertalen naar meer procesmatige ontwikkelingseducatieprocessen. Daarom is het 
belangrijk om deze vertaling mogelijk te maken via het bevorderen en het 
ondersteunen van nauwere en regelmatige samenwerkingsverbanden tussen de 
actoren vanuit de audiovisuele producties en evenementen en andere actoren 
vanuit de ontwikkelingseducatiesector (bv. meerjarenprogramma’s van de NGOs).  

2.6 Een procesmatige aanpak biedt opportuniteiten voor een dieper leer- en 
reflectieproces. Bij het lanceren van oproepen dient dan ook best duidelijk te zijn 
dat deze dienen te leiden tot meer dan het verspreiden van een boodschap en 
informatie, en dat de initiatieven er effectief voor dienen te zorgen dat er een 
leer-en reflectieproces op gang wordt gezet bij het beoogde doelpubliek. Daarom 
is het belangrijk om bij de beoordeling van een audiovisuele productie of korte 
actie ook te kijken in welke mate deze ingebed is in een voor- of na-traject of 
gebruikt kan worden in een bestaande educatieve werking al dan niet in 
samenwerking met andere actoren of organisaties. Tevens is het belangrijk om te 
kijken naar de toegevoegde waarde: Wat voegen deze toe aan de andere, meer 
structurele ontwikkelingseducatie interventies uitgevoerd via NGO’s of andere 
organisaties (scholen, jeugdverenigingen, etc.)? Welke doelgroepen kunnen zij 
bereiken die niet via NGO’s bereikt worden?  

2.7 Mede vanwege de verscheidenheid en diversiteit van de gecofinancierde 
audiovisuele producties en evenementen wordt er in hun activiteitenverslagen 
voor wat betreft impact vooral verwezen naar het aantal doelgroepen dat werd 
bereikt. Een meer systematische evaluatie van de effecten van deze acties is niet 
voorhanden. Bovendien zijn de recente aanpassingen aan de 
financieringsmechanismen wel gevoed door overleg met de actoren, maar niet 
door evaluaties van voorgaande initiatieven. Voor zover ons bekend is deze 
evaluatie de eerste die beide financieringslijnen beoordeelt.  Het is daarom 
aanbevolen om op een meer regelmatige basis deze budgetlijnen te evalueren. 
Op die manier kunnen eventuele aanpassingen van de procedures of de 
regelgeving op basis van de bevindingen van zulke evaluaties, en rekening 
houdend met de diversiteit en specificiteit van de betrokken actoren, 
strategischer worden aangestuurd. 

In het verlengde hiervan lijkt het ons aangewezen om actoren te vragen 
informatie te verzamelen over de effectiviteit van hun acties en dit zowel voor 
bereik als voor verandering bij de doelgroepen. Naargelang de beschikbare 
capaciteit kan een éénvoudige online of face to face bevraging worden uitgevoerd 
bij een aantal deelnemers om zo te peilen naar eventuele veranderingen die zij 
hebben ervaren33. Ook zou er meer geëxperimenteerd kunnen worden met het 
gebruik van sociale media als tool voor effectmeting. Ook de multimedia-
platformen van de TV zenders bieden opportuniteiten voor effectmeting. 

                                                 
33 GoodPlanet Belgium vzw kon bijvoorbeeld op basis van een éénvoudige bevraging vaststellen dat de 
deelnemers aan het project kritischer werden over hun eigen voedingsgewoontes (Rapport impact meting Good 
Friends-Good Food, Goodplanet – info doorgestuurd door Goodplanet tijdens het case selectie proces).  
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2.8 In overeenstemming met de onderliggende principes van de SDG alsook met 
recente trends in ontwikkelingseducatie lijkt het ons belangrijk om in de toekomst 
nog sterker in te zetten op het promoten van een kritische aanpak en een 
mondiale rechtenbenadering. Zulke aanpak manifesteert zich in 
ontwikkelingseducatie interventies die dieper ingaan op de onderliggende 
oorzaken van mondiale onrechtvaardigheid. Zij beogen een leerproces dat gericht 
is op kritisch denken en acties die de oorzaken van oneerlijke situaties trachten 
aan te pakken. Deze benadering zet zich af tegen een traditionele N/Z 
tegenstelling en benadrukt de onderlinge afhankelijkheid tussen wat er gebeurt 
op lokaal en mondiaal niveau en hoe dagdagelijkse activiteiten een invloed 
kunnen hebben op mondiale uitdagingen. 

2.9 Het is ook aangewezen voor DGD om met de relevante actoren vanuit de twee 
budgetlijnen in gesprek te gaan rond een aantal administratieve regels of 
procedures die vanuit verschillende cases als belemmerend werden ervaren voor 
de efficiëntie en duurzaamheid van de gesubsidieerde interventies: bv. korte 
timing tussen lancering van vademecum en indieningsdeadline voorstellen, 
administratieve regelgeving rond uitbetaling subsidie na oplevering audio visuele 
productie, beperkte flexibiliteit in thematische insteek aan de kant van de 
subsidiegever, de jaarperiodiciteit van subsidies, etc. 
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