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Samenvatting 

 

Achtergrond 

De ontwikkelingssamenwerking kent een groeiende aandacht voor het behalen van 
ontwikkelingsresultaten. Dit geldt ook voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
(DGD). Om inzicht te krijgen in hoe er over resultaten gerapporteerd wordt en hoe die 
informatie gebruikt wordt in de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft de Dienst 
Bijzondere Evaluatie opdracht gegeven tot het uitvoeren van een evaluatie hierover. De 
doelstelling van de evaluatie is om enerzijds een aantal kernfuncties te omschrijven van 
rapportage op basis van de bestaande informatiebehoeften in België en de internationale 
guidelines over resultatenrapportage1, en anderzijds om te analyseren of de huidige 
rapportage van DGD in staat is om aan deze verschillende functies te voldoen. De Dienst 
Bijzondere Evaluatie heeft de evaluatie opgehangen aan drie doeleinden die zij 
geïdentificeerd had voor resultatenrapportage: externe verantwoording, versterking van 
het maatschappelijk draagvlak en resultaatgericht beheer. Het onderzoek werd 
uitgevoerd door middel van documentanalyses en interviews met een groot aantal 
betrokkenen, zowel medewerkers van DGD als externen. 

Bevindingen 

De systematiek van resultatenrapportage binnen de verschillende directies van de DGD 
vertoonde grote onderlinge verschillen. Dit betrof zowel de gehanteerde begrippen als de 
mate van detail van de gebruikte rapportagevoorschriften. De omschrijving van 
begrippen van de resultaatketen beschreven in het jaarrapport 2009 wordt nog niet 
algemeen toegepast, en is niet vertaald in een consistent, en algemeen geldend, geheel 
van instructies voor resultatenrapportage. De wijze waarop de resultatenrapportages 
worden verwerkt is voor ieder van de directies anders. Resultaatinformatie wordt wel 
regelmatig gebruikt in het voortgangsoverleg met uitvoerende partners, maar er vindt 
geen consolidatie of aggregatie van de resultaatinformatie plaats naar een hoger 
beleidsniveau. De DGD jaarrapportage wordt niet stelselmatig gevoed met reguliere 
resultatenrapportage, maar is een op zichzelf staande exercitie, die jaarlijks onder 
verantwoordelijkheid van de Directie Sensibiliseringsprogramma’s plaats vindt.  

In het kader van het onderzoek zijn bezoeken gebracht aan een drietal organisaties, met 
als doel ervaringen die potentieel relevant kunnen zijn voor DGD te identificeren. De 
bezochte organisaties zijn CIDA, DfID en IFAD. In alle drie de organisaties is grote 

                                          
1  Zoals het «Development Communication Sourcebook» van de Wereldbank, en de background paper 
«Managing for and Communicating Development Results» van het DevCom netwerk van de OESO. 
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aandacht voor resultatenrapportage. Voor CIDA en DfID is sprake van een wettelijk 
kader dat adequate resultatenrapportage verplicht stelt. DfID rapporteert op hoofdlijnen 
over resultaten van het gehele programma, CIDA en IFAD zijn nog zoekende naar een 
sluitende en comprehensieve benadering. DfID en IFAD maken intensief gebruik van 
waarderingssystemen. Binnen de drie organisaties vindt de resultatenrapportage meest 
plaats op basis van een geografische (landen) indeling. 

Conclusies 

Het afleggen van verantwoording 

Over de afgelopen vijf jaren zijn de DGD jaarverslagen van opzet veranderd. Tot 2008 
werd separaat een overzicht gegeven van de activiteiten en interventies die door de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking werden ondersteund. Daarnaast werd aan het 
Parlement gerapporteerd over de voortgang van de realisatie van de Millennium 
Doelstellingen. Vanaf 2008 zijn deze rapportages geïntegreerd, waarbij als organiserend 
principe van de rapportages de Millennium Doelstellingen zijn aangehouden.  

Het DGD jaarverslag is voor wat betreft informatie over activiteiten en resultaten een 
geheel op zichzelf staande exercitie: de informatie wordt specifiek voor dit doel 
gegenereerd. Beschikbare informatie in de vorm van voortgangsverslagen van 
uitvoerders van projecten en programma’s wordt niet stelselmatig gebruikt. Vanuit het 
oogpunt van verantwoording vertonen de jaarverslagen serieuze beperkingen. De 
informatie is selectief en betreft slechts een deel van de activiteiten van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Resultaten van Belgische maatschappelijke organisaties en 
multilaterale partnerorganisaties worden in beperkte mate vermeld, en resultaten van 
humanitaire hulp worden niet beschreven. De voorbeelden die worden genoemd zijn 
overwegend positief, er wordt weinig over problemen en uitdagingen gemeld. Omdat 
bronvermelding goeddeels achterwege blijft is niet na te gaan in hoeverre de informatie 
“evidence-based” is. Het Belgisch Overlevingsfonds (thans Fonds voor de 
Voedselzekerheid) rapporteert jaarlijks aan het Parlement. Dit betreft voornamelijk een 
verantwoordingsverslag over de besteding van de financiële middelen, met weinig 
informatie over behaalde resultaten.  

Evaluatie speelt een beperkte rol bij het rapporteren over resultaten. Voor 
ontwikkelingssamenwerking is de evaluatiefunctie gecentraliseerd in de Dienst Bijzondere 
Evaluatie. De directies in DGD hebben niet (meer) de taak en de capaciteit om zelf 
evaluaties uit te doen voeren. Slechts voor activiteiten van het Fonds voor de 
Voedselzekerheid en voor humanitaire hulp activiteiten kunnen directies zelf evaluaties 
laten uitvoeren. Uitvoerende partnerorganisaties voeren evaluaties uit, maar de mate 
waarin de informatie uit deze evaluaties wordt gecommuniceerd aan DGD, en de mate 
waarin de grote hoeveelheid informatie door DGD effectief kan worden geabsorbeerd is 
beperkt.  

Het afleggen van verantwoording is gericht op zowel het politieke domein (het 
Parlement) als op het bredere publiek. Het DGD jaarverslag geeft echter onvoldoende 
volledige en representatieve informatie voor effectieve verantwoording aan de 
volksvertegenwoordiging. Echter, opgemerkt moet worden dat uit de beschikbare 
documentatie niet blijkt dat de Parlementsleden de informatievoorziening door de DGD 
als onvoldoende ervaren.  
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Sensibilisering 

De vormgeving van de huidige jaarverslagen oogt aantrekkelijk en de inhoud is goed 
leesbaar. Er is geen lezersonderzoek gedaan, en daarom is niet bekend wie deze 
jaarverslagen lezen, en wat de mening van de lezers over deze rapporten is. Dit geldt 
ook voor het jaarlijks verslag van het Belgisch Overlevingsfonds.  

 

Ontwikkelingssamenwerking speelt in de nationale pers een ondergeschikte rol. In veel 
gevallen lijkt het publiek wel belangstelling te hebben voor specifieke interventies, zoals 
bijvoorbeeld in geval van humanitaire rampen. Hierover wordt echter niet apart 
gerapporteerd. Naast resultaten wil de DGD de complexiteit van de 
ontwikkelingssamenwerking duidelijk maken. Rapportages bevatten echter weinig over 
uitdagingen met de uitvoering van interventies. Naast de jaarverslagen produceert de 
directie communicatie en sensibilisering (D5) een aantal publicaties voor een breder 
publiek, onder andere een periodiek blad (Dimensie 3) en een aantal informatiebrochures 
en leaflets over specifieke onderwerpen. Deze publicaties gaan meestal over de 
interventies die door de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden ondersteund, niet 
de resultaten die met de ondersteuning worden bereikt.  

Resultaatgericht beheer 

In februari 2008 is het netwerk “Resultaatgericht Beheer” opgericht. De opdracht van het 
netwerk is om de principes en aanpak van resultaatgericht beheer onder de aandacht van 
de DGD medewerkers te brengen. De meerderheid van de medewerkers van de DGD en 
van de externe partijen betrokken bij de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid, is zich 
bewust van het belang van resultaatgericht werken, maar de vertaling naar de praktijk 
stuit op problemen. Versterking van resultaatgericht beheer is opgenomen in het 
management plan van de DGD. Ervaringen van andere donoren wijzen uit dat dit een 
langdurig proces is, dat een adequate ondersteuningsstructuur vereist.  

Voor wat betreft de voortgangsrapportage door uitvoerende partners aan DGD heeft 
iedere directie een eigen systematiek. De resultaatketen zoals beschreven in het 
jaarverslag 2009 is niet in een consistent geheel van rapportage instructies vertaald. Bij 
partners heerst ook onzekerheid over de rapportage vereisten, wat in een aantal gevallen 
resulteert in zeer omvangrijke voortgangsverslagen. Binnen de directies lijkt het gebruik 
van informatie over resultaten wisselend te zijn. Veel dossierbeheerders maken duidelijk 
gebruik van de informatie over resultaten in de dialoog met partnerorganisaties. Voor 
velen is echter het lezen en verwerken van (vaak zeer uitgebreide) 
voortgangsrapportages een (te) zware belasting. Het gevolg hiervan is dat de rol van 
resultaatinformatie bij het beheer van de dossiers sterk varieert per medewerker. De 
huidige systematiek van resultatenrapportage lijkt onvoldoende toegesneden op een 
efficiënt beheer van de dossiers. Het ontbreken van een gestandaardiseerde systematiek 
voor de beoordeling van de voortgang van de interventies en de performance van de 
uitvoerders vormt een beperking voor een goed beheer van de dossiers, en voor de 
mogelijkheid de informatie voor een hoger beleidsniveau te consolideren. 

Wat er aan informatie over resultaten wordt aangeleverd blijft steken op het niveau van 
de individuele dossiermedewerker. De verwerking van deze informatie door de DGD zelf, 
en de aggregatie/consolidatie van de resultaatinformatie naar een hoger beleidsniveau 
stuit op praktische problemen. Deze beperkingen betreffen zowel de beschikbare 
hoeveelheid menskracht, als een duidelijke systematiek hoe dit te doen. De ODA.be 
database wordt in essentie gebruikt als een archiveringssysteem. 
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Slotconclusies 

DGD heeft de ambitie om resultaten duidelijk te maken en hierover op genuanceerde 
wijze te rapporteren, maar op dit moment bestaat geen integrale systematiek van 
(resultaten)rapportage, en deze is ook niet in ontwikkeling. Iedere directie heeft een 
eigen opzet van de resultatenrapportage door partners. Dossierbeheerders hebben een 
grote mate van vrijheid te bepalen hoe zij resultaten gedefinieerd willen zien, en hoe 
gebruik te maken van de informatie. De instructies die aanwezig zijn voor 
voortgangsrapportage, zijn op het gebied van resultaatduiding zeer generiek. Bij geen 
van de directies is sprake van een aggregatie of consolidatie van de 
voortgangsrapportages van de individuele interventies naar een hoger beleidsniveau. De 
externe rapportage (jaarverslag of andere externe rapportage) die plaats vindt is 
ontkoppeld van de interne rapportagesystematiek en wordt geheel separaat 
vormgegeven door de Directie Sensibiliseringsprogramma’s. Ervaringen van andere 
donoren wijzen er ook op dat effectieve resultatenrapportage begint met een kwalitatief 
goede planning, met een éénduidige definitie van resultaatniveaus en een coherente 
planningsystematiek.  

Het DGD jaarverslag dient meerdere gebruiksdoelen te dienen: verantwoording aan het 
Parlement en het publiek en tegelijkertijd informeren van een breder publiek over de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking. Door deze dubbele doelstelling heeft de DGD 
jaarrapportage een hybride karakter gekregen. Voor wat betreft de opzet is de 
jaarrapportage gericht op verantwoording op een hoog abstractieniveau (de Millennium 
Development Goals), maar voor wat betreft de invulling is zij selectief en duidelijk gericht 
op een meer algemeen publiek.  

Aanbevelingen 

Op basis van deze conclusies worden een vijftiental aanbevelingen gedaan. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt naar systemen en instrumenten nodig om de resultatenrapportage 
te versterken, en de institutionele context waarin resultatenrapportage plaatsvindt. Voor 
de systemen en instrumenten betreft dit (i) de versterking van de planning, (ii) het 
maken van een onderscheid naar resultatenrapportage voor verantwoording en 
resultatenrapportage voor sensibilisering, (iii) versterking van de rol van evaluatie op het 
niveau van de verschillende directies en (iv) het uitwerken van een adequate 
communicatiestrategie inclusief het uitvoeren van een onderzoek onder de beoogde 
doelgroepen. Ter versterking van resultaatgericht beheer wordt de invoering van een 
waarderingssysteem voor projecten aanbevolen evenals het opstellen en doen toepassen 
van een duidelijk en samenhangend geheel van instructies voor resultatenrapportage. 

Voor wat betreft de institutionele omgeving wordt aanbevolen voldoende capaciteit voor 
het praktisch invoeren van resultaatgericht management beschikbaar te maken, evenals 
voor de ondersteuning van de evaluatietaken binnen de directies. Ook dient de DGD een 
helder beleid ten aanzien van de openbaarheid van informatie te formuleren, met als 
uitgangspunt dat alle informatie openbaar dient te zijn tenzij er goede redenen zijn dit 
niet te doen. Voor een echte versterking van de resultatenrapportage zijn een actieve rol 
van zowel de politieke als de ambtelijke leiding van de DGD van essentieel belang. 
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1. Het evaluatieonderzoek 

 

1.1 Aanleiding van het onderzoek  

De ontwikkelingssamenwerking kent een groeiende aandacht voor het behalen van 
ontwikkelingsresultaten. “Managing for development results” is één van de vijf 
basisprincipes van de Verklaring van Parijs, die in 2005 ondertekend is door een groot 
aantal internationale donoren waaronder België. Met het voornemen om meer 
resultaatgericht te gaan werken, proberen donoren meer aandacht te hebben voor korte 
en middellange termijnresultaten (outcomes) en lange termijnresultaten (impact), en 
minder voor activiteiten en directe resultaten (outputs). De Accra Agenda for Action 
benadrukt in 2008 nogmaals het belang om resultaten te behalen en er openlijk 
rekenschap over af te leggen. De Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking had 
eerder reeds het belang van resultaatgerichte rapportage onderstreept in zijn beleidsnota 
van 2009 en heeft gevraagd om prioritair aandacht te geven aan dit onderwerp. Ook de 
publieke opinie zet de overheid onder druk om aan te tonen welke resultaten behaald zijn 
met Belgisch ontwikkelingsgeld.  

Verschillende multilaterale instellingen en bilaterale donoren hebben de afgelopen jaren 
inspanningen gedaan om meer en beter te rapporteren over resultaten. De uitkomsten 
van deze inspanningen variëren echter in termen van het type informatie dat gegeven 
wordt, het doelpubliek, de doelstelling van de rapportage, de frequentie van rapportage, 
etc. Om een zicht te krijgen op deze verschillende praktijken werd binnen “Cluster E” van 
de Working Party on Aid Effectiveness van de OESO-DAC, en onder impuls van de 
Zwitserse ontwikkelingssamenwerking, een onderzoek uitgevoerd naar de 
rapportagesystemen van internationale donoren. DGD volgt dit onderwerp op via 
DevCom, het informeel netwerk van OESO-DAC communicatoren, dat ook een sterke 
focus legt op de communicatie en het rapporteren van resultaten. 

Dit rapport presenteert de bevindingen van de evaluatie van de resultatenrapportage van 
de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) van de Federale 
Overheidsdienst voor Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. Deze evaluatie wil vaststellen of de huidige rapportage van 
DGD en de daaraan ten grondslag liggende procedures en processen geschikt zijn om de 
rapportage over resultaten van de gewenste kwaliteit en mate van detail te genereren.  

DGD ziet een drietal doeleinden voor resultaten rapportage. Ten eerste kunnen 
resultaten de externe verantwoording versterken. Waar in het verleden de nadruk lag op 
het communiceren van activiteiten en de wijze waarop de ter beschikking gestelde 
middelen zijn gebruikt, wil men met name sinds 2009 de nadruk verleggen naar de 
resultaten die daarmee zijn geboekt. Ook is informatie over resultaten van belang voor 
de sensibilisering om het maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te 
versterken. Daarnaast wordt groot belang gehecht aan versterking van het 
resultaatgericht beheer van ontwikkelingsactiviteiten. Daarvoor is ook informatie over het 
bereiken van resultaten nodig. 
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Het Bijzonder Bestek voor de evaluatie geeft een duidelijk kader voor deze studie. Dit is 
opgenomen in bijlage I. In de volgende paragrafen is de methodologische uitwerking 
ervan kort samengevat. 

1.2 Doel van de evaluatie  

In het Bijzonder bestek is de doelstelling van de evaluatie als volgt geformuleerd2: 

De doelstelling van de huidige evaluatie is om enerzijds een aantal kernfuncties te 
omschrijven van rapportage op basis van de bestaande informatiebehoeften in België en 
de internationale guidelines over resultatenrapportage3, en anderzijds om te analyseren 
of de huidige rapportage van DGD in staat is om aan deze verschillende functies te 
voldoen. Deze analyse moet leiden tot aanbevelingen over hoe de rapportage van DGD 
eventueel bijgestuurd kan worden in functie van de vaststellingen die gemaakt zijn 
tijdens deze evaluatie.  

De uiteindelijk bedoeling is om tot een rapportagesysteem te komen voor DGD dat 
alomvattend is en dat toelaat enerzijds om op transparante manier te rapporteren over 
de resultaten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en anderzijds om 
strategische beslissingen te nemen om meer en betere resultaten te behalen. 

1.3 Onderzoeksvragen 

Meer specifiek zijn voor deze evaluatie een 14-tal sleutelvragen geformuleerd die 
betrekking hebben op (i) de karakteristieken van de rapportage; (ii) de 
communicatiestrategie en (iii) het rapportageproces. Voor ieder van de sleutelvragen zijn 
de methoden voor dataverzameling als volgt geoperationaliseerd.  
 

                                          
2  Bijzonder Bestek voor de evaluatie van de resultatenrapportage van DGD, p. 18. 

3  Zoals het « Development Communication Sourcebook » van de Wereldbank, en de background paper 
« Managing for and Communicating Development Results » van het DevCom netwerk van de OESO. 
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Tabel 1.1 : Uitwerking evaluatievragen 

 
 
Sleutelvragen Bijzonder Bestek 

 
Dataverzameling 
 

Karakteristieken van de rapportage 
Inventarisatie externe resultatenrapportages 2005 – 2010. 
Inventarisatie andere media (websites, perscommuniqués, TV en 
radio  uitzendingen). 

Op welke manier wordt door DGD 
over resultaten gerapporteerd?  

Inventarisatie interne DGD rapporten 2005 – 2010. 
Lijst met vereisten voor goede resultatenrapportage. Een 
voorlopige lijst met vereisten is vermeld in Box 1, hoofdstuk 3.1. 
Analyse van rapporten door evaluatoren aan de hand van lijst 
vereisten. 

Wat zijn de positieve en minder 
positieve punten van de DGD 
jaarrapporten die geëvalueerd 
worden?  

Interviews met de Directie Sensibiliseringsprogramma’s (D5).  
Wordt er onderscheid gemaakt 
tussen verschillende 
resultaatsniveaus? 

Analyse van aanwezige rapporten. 

De communicatiestrategie 
Doelstellingen vermeld in communicatieplan en interviews met 
leiding DGD en D5. 
Focusgroep discussies en interviews met vertegenwoordigers 
doelpublieken (journalisten, uitvoerende partners). Interviews met 
vertegenwoordigers van de politiek. 

Is er duidelijkheid over de 
doelstelling van de rapportage van 
DGD? 

Focusgroepdiscussie met selectie van DGD medewerkers. 
Inventarisatie relevante documentatie en interviews leiding DGD 
en D5. 
Focusgroepdiscussie met selectie van medewerkers van DGD. 
Beoordeling strategie door evaluatoren 

Bestaat er een DGD-strategie over 
rapportage en zo ja, is deze duidelijk 
en operationeel? 

Interviews leiding DGD en D5, focusgroepdiscussie selectie 
medewerkers DGD. 
Analyse communicatiestrategie. Interviews met de Directie 
Sensibiliseringsprogramma’s (D5). 
Analyse communicatiestrategie. Interviews met de Directie 
Sensibiliseringsprogramma’s (D5). 

Hoe en aan wie worden de rapporten 
gecommuniceerd?  

Focusgroep discussie selectie DGD medewerkers. 
Interviews leiding DGD en D5. 
Analyse van rapportages door evaluatoren. 

Wordt er een onderscheid gemaakt 
door DGD in verschillende types 
rapportage in functie van 
verschillende doelstellingen 
(sensibilisering, rekenschap afleggen, 
resultaatgericht beheer) en het type 
publiek dat de rapportage ontvangt? 

Inventarisatie van de verschillende vormen van communicatie. 

Focusgroep discussies of interviews met vertegenwoordigers 
doelpublieken (extern en intern). 

Voldoet deze rapportage aan de 
verwachtingen van het doelpubliek? 

Focusgroep discussies of interviews met vertegenwoordigers 
doelpublieken (extern en intern). 

Het rapportageproces 
Inventarisatie instructies Zijn er duidelijke instructies over hoe 

er gerapporteerd moet worden en 
welke informatie de rapporten 
moeten bevatten? 

Analyse instructies door evaluatoren aan de hand van lijst van 
vereisten (zie box 2, hoofdstuk 3.1). 

Inventarisatie rapportageproces en beschrijving daarvan. 
Beoordeling van de beschrijving van dit proces door evaluatoren. 

Is er een omschreven proces volgens 
hetwelke het jaarrapport van DGD 
opgesteld moet worden? 
 

Focusgroep selectie van DGD medewerkers. 

Focusgroep of interviews met uitvoerende partners. Is de resultatenrapportage evidence-
based en is de informatie 
betrouwbaar? 

Focusgroep of interviews met uitvoerende partners. 

Beoordeling rapportages door evaluatoren Is er een verschil in kwaliteit tussen 
de rapportage van de verschillende 
bronnen?  

Analyse van rapporten van uitvoerende partners door evaluatoren 

Analyse van rapporten van uitvoerende partners door evaluatoren Zijn er lacunes in de informatie die 
DGD krijgt om over resultaten te 
kunnen rapporteren? 

Interviews Directies en ontwikkelingsattachés. Focusgroep 
discussie met selectie van medewerkers DGD. 



1. Het evaluatieonderzoek 

 

Evaluatie resultatenrapportage DGD 12 

 

Voor de beoordeling van de rapportage-instructies en de rapportages zelf zijn twee lijsten 
met criteria uitgewerkt, als volgt. 

Tabel 1.2: Beoordelingscriteria resultatenrapportages 

 
 
Rapportage ten behoeve van het afleggen van 
rekenschap 

 
Rapportage ten behoeve van communicatie en 
sensibilisering 
 

 
Begrippenkader 
• Zijn de resultaten overeenkomstig de gangbare 

definities (met name OECD/DAC) gedefinieerd? 
• Zijn de verschillende soorten en niveaus van 

resultaten in kaart gebracht? 
• Worden toetsbare of meetbare indicatoren 

gebruikt? 
 

Validiteit en betrouwbaarheid 
• Wordt aangegeven op welke wijze de 

resultaatgegevens zijn verkregen?  
• Wat is de validiteit van de gerapporteerde 

informatie? 
• Bestaat inzicht in de betrouwbaarheid van de 

informatie over resultaten? 
• Wordt verschillen tussen beoogde en bereikte 

resultaten verklaard? 
• Wordt aangegeven hoe de kwaliteit van de 

informatie wordt geborgd? 
 

Relevantie 
• Wordt aangegeven voor welk doelpubliek de 

rapportage bedoeld is? 
• Is de gebruiksdoelstelling van de rapportage 

duidelijk? 
• Is de presentatie van het rapport aangepast aan 

het doelpubliek en gebruiksdoel? 
• Wordt de institutionele context van het onderwerp 

in de rapportage beschreven? 
• Is de consolidatie of aggregatie van 

resultaatgegevens logisch onderbouwd, wordt een 
koppeling gelegd met beleidprioriteiten? 

• Wordt de bijdrage van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking aan het bereiken van 
resultaten op outcome niveau geloofwaardig 
beschreven? 

 
Begrippenkader 
• Wordt helder onderscheid gemaakt tussen de 

directe outputs van de ontwikkelingsactiviteiten en 
de effecten ervan voor de doelgroep 

 

Validiteit en betrouwbaarheid 
• Wordt aangegeven op welke wijze de 

resultaatgegevens zijn verkregen?  
• Wordt verschillen tussen beoogde en bereikte 

resultaten beschreven en verklaard? 
 

Relevantie 
• Is duidelijk voor welk doelpubliek de rapportage 

bedoeld is? 
• Is de gebruiksdoelstelling van de rapportage 

duidelijk? 
• Wordt de maatschappelijke context van de 

activiteiten in de rapportage beschreven? 
• Wordt de achtergrond of geschiedenis van de 

betrokkenheid van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking beschreven 

• Wordt de bijdrage van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking aan het bereiken van 
resultaten op outcome niveau beschreven? 

 

Vormgeving 
• Wordt het de lezer makkelijk gemaakt kennis te 

nemen en overzicht te houden van de organisatie 
van de tekst  

• Is het mogelijk selectief met tekst om te gaan en 
onmiddellijk informatie op te merken die van 
essentieel belang is 

• Wordt de lezer gestimuleerd om de rapportage ter 
hand te nemen en te lezen (presentatie, 
aankleding). 
 

 

Tabel 1.3: Criteria voor de analyse van rapportage-instructies en 
procesbeschrijvingen 
 

 
• Worden de verschillende niveaus van resultaten duidelijk gedefinieerd? 
• Zijn de instructies/beschrijvingen operationeel en praktisch toepasbaar? 
• Zijn de voorgeschreven formats/indeling voor de rapportages duidelijk en praktisch toepasbaar? 
• Is er een voldoende verband tussen de opzet van de planformulering en de rapportage over de 

uitvoering? 
• Worden benaderingen voor de verzameling van gegevens aangereikt? 
• Worden instrumenten of benaderingen voor kwaliteitsbewaking aangereikt? 
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1.4 Aanpak en methoden van onderzoek 

Bij de uitvoering van het onderzoek zijn drie onderzoeksmethoden gebruikt.  
1. De initiële deskstudiefase bestond uit het verzamelen en analyseren van de 

verschillende vormen van externe resultatenrapportage door DGD, documenten 
die het proces van informatieverzameling beschrijven en het doornemen van een 
selectie van rapportages die DGD van externe uitvoerders ontvangt. De lijst van 
geconsulteerde documenten is toegevoegd in bijlage III. 

2. Ter aanvulling zijn interviews en focusgroep discussies gehouden met 
medewerkers van DGD, key informants en externe betrokkenen, zowel 
uitvoerders van door DGD gefinancierde activiteiten als gebruikers van de 
jaarrapportages. De lijst van geïnterviewde personen en focusgroep deelnemers is 
toegevoegd in bijlage II. 

3. Het desk- en interview onderzoek is, conform de referentietermen, verder 
aangevuld met een benchmarkonderzoek bij de Canadian International 
Development Agency (CIDA), het Department for International Development 
(DfID, Groot Brittannië) en het International Fund for Agricultural Development 
(IFAD). Doel hiervan was het identificeren van mogelijk relevante werkpraktijken 
met betrekking tot de resultatenrapportage. Deze bezoeken vonden plaats in de 
periode 20 mei – 10 juni 2011. De bevindingen van dit deelonderzoek zijn in een 
aparte rapportage besproken in een vergadering met het stuurcomité. De 
verslagen van de bezoeken aan deze organisaties zijn opgenomen in bijlage IV. 

Voor de verzameling van de benodigde gegevens gelden nog de volgende 
bijzonderheden: 

• Om een indruk te krijgen van de rol die ontwikkelingssamenwerking in de 
nationale pers is een scan gemaakt van de artikelen die in nationale dagbladen 
zijn verschenen, op basis van de dagelijkse knipselkrant van de persdienst van de 
FOD gedurende een periode van een maand. 

• Naast de rapportage instructies zijn een aantal voortgangsrapporten en evaluaties 
bekeken op de daarin aanwezige resultaatinformatie. Voor het aanleveren van 
rapporten waren de evaluatoren afhankelijk van de betrokken dossierbeheerders. 
De bevindingen op dit gebied zijn daarom illustratief, niet representatief. 

• Voor de beoordeling van de mate van de politieke interesse voor 
ontwikkelingssamenwerking is een scan gemaakt van de verslagen van plenaire 
vergaderingen van de Kamer en de Senaat voor de 52e zittingsperiode. Ook is een 
analyse gemaakt van de schriftelijke vragen die betrekking hebben op 
ontwikkelingssamenwerking. Ook zijn relevante bevindingen uit de DAC Peer 
Review van de evaluatiefunctie bij de Belgische FOD mede in overweging 
genomen. 

1.5 Organisatie van het onderzoek 

Deze evaluatie is uitgevoerd door een team van 3 deskundigen: Dr. Ir. Robert A van de 
Putte (teamleider), Frank Little en Drs. Ir. Roland P.A. Rodts. Het onderzoek is begeleid 
door een stuurcomité onder het voorzitterschap van de Dienst Bijzondere Evaluatie en 
verder samengesteld uit een 16-tal ambtenaren van de Federale Dienst die betrokken 
zijn/waren bij de thematiek. Het stuurcomité is in de loop van het onderzoek vier keer 
bijeen geweest. 
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1.6 Afbakening van het onderzoek 

In het kader van de uitvoering van het ontwikkelingssamenwerkingbeleid kunnen 
resultaten van verschillende aard worden onderscheiden. Het uiteindelijke doel van 
ontwikkelingssamenwerking is het bereiken van verbeteringen in de 
levensomstandigheden van de bevolking in ontwikkelingslanden. In het kader van de 
beleidsuitvoering stellen de verschillende directies zich echter ook andersoortige 
doelstellingen die direct betrekking hebben op hun eigen functioneren. Dergelijke 
doelstellingen vormen de kern van de management plannen en operationele plannen die 
de directies van DGD opstellen, bijvoorbeeld “het bereiken van grotere coherentie in het 
Belgisch beleid voor ontwikkelingssamenwerking” of “het opstellen van een beleidsnota 
ten behoeve van de externe communicatie”. 

In dit onderzoek wordt de volgende indeling van resultaten gehanteerd: 
• Ontwikkelingsresultaten: dit zijn de resultaten die in directe zin de 

levensomstandigheden van de bevolking in de ontwikkelingslanden beinvloeden. 
Zulke resultaten kunnen bijvoorbeeld zijn verbeterde toegang tot onderwijs of 
gezondheidszorg, betere mogelijkheden om in het levensonderhoud te kunnen 
voorzien, maar ook de institutionele versterking van organisaties in de 
ontwikkelingslanden die van belang zijn voor het bestuur van het land. Dergelijke 
resultaten zijn verder onder te verdelen in: 

o Resultaten op output niveau: goederen en diensten die het directe gevolg 
zijn van de interventies die door de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
worden ondersteund. 

o Resultaten op outcome niveau: de directe voordelen die de betrokken 
doelgroep heeft door gebruik te maken van deze goederen en diensten. 

o Resultaten op impact niveau: de maatschappelijke veranderingen (op 
nationaal of lokaal niveau) die het gevolg zijn van de interventies. 

• Beheersmatige resultaten: dit betreft de resultaten die bereikt worden om de 
organisaties voor ontwikkelingssamenwerking zelf beter te laten functioneren. 
Hierbij is voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking het volgende onderscheid 
relevant: 

o Operationele resultaten die binnen het organisatorische systeem4 van de 
ontwikkelings-samenwerking zelf worden bereikt. Bijvoorbeeld het 
opstellen van een beleidsdocument voor gender of de invoering van een 
aangepast evaluatiebeleid. 

o Strategische resultaten die bij door België ondersteunde organisaties 
worden bereikt, bijvoorbeeld de multilaterale partnerorganisaties of niet 
gouvernementele partners. Voorbeeld hiervan is de doelstelling van D4 om 
multilaterale organisaties die door Belgie worden ondersteund meer 
resultaatgericht te laten werken. 

In deze studie ligt de nadruk op de resultaten die bereikt zijn in de ontwikkelingslanden. 
Daarnaast zijn met name voor D4, maar ook voor D3 en D2 de strategische resultaten 
van belang. De operationele resultaten die door DGD zelf en de uitvoerende partners 
intern worden gerealiseerd blijven in dit onderzoek buiten beschouwing. 

                                          
4  Dit betreft hier zowel DGD als de uitvoerende partners. 
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2. Resultaatinformatie in de verschillende 
directies 

Voor wat betreft de directies D1 t/m D5 bestaan kenmerkende verschillen in de 
resultatenrapportage. Daarom wordt voor ieder van de directies een beschrijving van de 
bestaande systematiek gegeven. Vervolgens wordt kort ingegaan op de 
informatievoorziening op een hoger beleidsniveau (D0). 

2.1 D1: Gouvernementele Samenwerking 

De directie D1 Gouvernementele programma's is belast met de formulering, financiering, 
begeleiding, ondersteuning en opvolging van de programma’s van de Belgische 
gouvernementele ontwikkelingssamenwerking met 18 partnerlanden. De directie 
ondersteunt hiervoor in elk van deze landen de ambassade of het bureau OS om samen 
met het partnerland: i) een globale strategie uit te werken, ii) de algemene planning te 
verzorgen en om iii) in samenspraak met andere donoren de Belgische interventies en de 
inzet van de verschillende instrumenten te bepalen. De uitvoering van de 
gouvernementele ontwikkelingssamenwerking is sinds eind 1998 toevertrouwd aan de 
Belgische Technische Coöperatie (BTC), een naamloze vennootschap van publiek recht 
met sociaal oogmerk. Sinds de oprichting worden de respectieve rechten en plichten van 
de BTC en de Belgische Staat vastgelegd in een beheerscontract  

Voor het opstellen van de technisch en financiële dossiers door de BTC wordt de techniek 
van het logisch kader gebruikt en wordt geprobeerd objectief verifieerbare doelstellingen 
en resultaten te formuleren. De rapportageverplichtingen van BTC bestaan uit een 
jaarlijkse rapportage per project waarvan kopie wordt gestuurd aan D1, via de betrokken 
ontwikkelingsattachés. Voor interventies van budgethulp wordt een driemaandelijks 
verslag gestuurd aan D1. Ook stelt BTC nog een jaarlijks rapport op van de gehele 
portefeuille per land voor de ontwikkelingsattaché en D1. Daarnaast dienen voor de 
projecten een mid-term en een eindevaluatie uitgevoerd te worden5. Na de eindevaluatie 
stelt BTC een eindverslag op. Voor de jaarverslagen, mid-term en eindevaluaties bestaan 
geen formele rapportage instructies. Wel wordt door de BTC voor het jaarverslag een 
standaard rapportageformat gebruikt dat in de loop van de jaren is aangepast. De laatste 
versie van het format dateert van begin 2011. In dit format is een systematiek van 
waarderingscijfers opgenomen, die in principe de mogelijkheid biedt tot het uitvoeren 
van portefeuilleanalyses. Hiermee is echter nog geen ervaring opgedaan. 

Voor elke prestatie wordt in een formuleringsdossier door BTC een risicoanalyse 
uitgevoerd met betrekking tot de uitvoering, de doelmatigheid en de doeltreffendheid, de 
fiduciaire risico’s en de duurzaamheid en worden er indien relevant mitigerende 
maatregelen voorgesteld. In het beheerscontract tussen de Belgische Staat en BTC 
worden de controlemechanismen op BTC verder verduidelijkt en de monitoring en 

                                          
5  Interview BTC staf op 9 mei 2011 
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evaluatie van de prestaties wordt gesystematiseerd. Het beheerscontract voorziet ook in 
de jaarlijkse organisatie van de monitoring van het indicatief samenwerkingsprogramma 
(ISP) door het Partnercomité en de evaluatie van de kwaliteit van de prestaties van BTC 
op basis van een externe evaluatie van minimum 10 prestaties per jaar.  

In het kader van dit onderzoek is een random steekproef genomen van een tiental 
jaarrapportages van door BTC uitgevoerde projecten. De rapportages volgen in het 
algemeen eenzelfde format. De structuur is inzichtelijk maar de rapportages variëren 
sterk in diepgang en omvang. Wat opvalt, is dat het niveau waarop resultaten zijn 
gedefinieerd sterk verschilt. In een enkel geval zijn specifieke doelstellingen duidelijk 
gedefinieerd op het niveau van impact, en de daaronder behorende resultaten op het 
niveau van outcome. In de meeste gevallen is de rapportage echter op activiteiten- of 
output niveau. Externe evaluaties van de kwaliteit van de prestaties van de BTC (door de 
Dienst Bijzondere Evaluatie) bevestigen dit algemene beeld. De evaluaties wijzen op een 
vrij sterke relatie tussen enerzijds een helder projectontwerp, een  goed logisch kader en 
duidelijke indicatoren en anderzijds een goede rapportage. Een van de meest 
gesignaleerde problemen is dat het logisch kader beperkt gebruikt wordt om het project 
te volgen en bij te sturen. In dat geval is de kwaliteit van de resultatenrapportage ook 
duidelijk minder. Op aandringen van DGD investeert de BTC de laatste jaren in het 
verder uitwerken van een goed resultaatsgericht beheer. De nodige richtlijnen, 
kwaliteitshandboek, formaten voor opvolging en evaluatie werden reeds uitgewerkt en 
ter beschikking gesteld van de BTC vertegenwoordigingen. Er is evenwel nog steeds 
behoefte in de projecten en programma’s aan goede sets van kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren. Ook uit gevoerde gesprekken blijkt dat zowel bij DGD als BTC 
de vertaling naar de praktijk nog problematisch is.  

In principe dient BTC voor alle projecten een mid-term en een eind evaluatie uit te 
voeren. In geval van projecten van korte duur of geringe omvang kan hier echter van 
worden afgeweken. Volgens opgave van BTC was het voornemen om in 2010 49 mid-
term reviews uit te voeren en 47 eindevaluaties. De gerealiseerde aantallen zijn 37 mid-
term reviews en 26 eindevaluaties. De belangrijkste redenen voor afwijking die door BTC 
zijn aangevoerd zijn vertraging van de evaluatie of verlenging van de projectduur. Een 
eigen steekproef (van BTC) en eerdere evaluaties wijzen uit dat, ten aanzien van 
resultatenrapportage, ook de kwaliteit van de mid-term en eindevaluaties zeer variabel 
is. Een te summiere beschrijving van de methodologie is het meest voorkomende zwakke 
punt. Dit is waarschijnlijk mede veroorzaakt door dat de referentietermen daaromtrent 
weinig eisen stellen en dit in de commentaarrondes op conceptrapporten ook niet wordt 
gevraagd. De meeste evaluaties hebben een procesmatig karakter. Net als in de 
jaarrapportages wordt regelmatig het gebrek gesignaleerd aan relevante indicatoren op 
impact niveau en beperkte beschikbaarheid van baseline data.  

 Jaarrapportages en evaluaties worden opgeslagen in een goed toegankelijk en 
gebruiksvriendelijk BTC project beheerssysteem (database). Ze zijn niet ingevoerd in de 
ODA.be database van DGD maar D1 medewerkers hebben wel toegang tot de BTC 
database. Tot op heden ontbreekt het nog aan een methodologie om de beschikbare  
informatie over behaalde resultaten - die betrekking heeft op een paar honderd 
projecten/programma’s – op een hoger niveau te aggregeren of te consolideren in een 
goed onderbouwde synthese.  

2.2 D2: Humanitaire en Voedselzekerheidsprogramma’s 

Deze directie bestaat uit twee diensten. De dienst Spoedhulp, Rehabilitatie en Voedselhulp (D2.1) 
beheert de hulp bij preventie van rampen, noodhulp na rampen en hulp bij de 
wederopbouw op korte termijn na conflicten of humanitaire rampen. De hulpverlening 
geschiedt voornamelijk via bijdragen aan multilaterale en internationale organisaties en 



2. Resultaatinformatie in de verschillende directies 

 

Evaluatie resultatenrapportage DGD 17 

 

Belgische NGO’s. De betreffende begrotingslijnen volgen een projectmatige aanpak. De 
aard van de projecten die gefinancierd kunnen worden zijn omschreven in het Koninklijk 
Besluit en in een vademecum. De meeste projectvoorstellen geven geen duidelijke 
indicatoren, maar zijn vooral gericht op output (bijvoorbeeld scholen gebouwd, 
gezondheidsvoorzieningen hersteld, huizen gebouwd, apparatuur geleverd, enzovoorts).  

Uit de begrotingslijn Voedselhulp wordt de met spoed te verlenen voedselhulp en 
voedselzekerheid gefinancierd. Conform het regelgevingkader van het London 
Voedselhulpverdrag en overeenkomsten met de Europese Unie verbindt de Belgische 
Staat er zich toe een minimale bijdrage van 30.000 ton graanequivalent per jaar te 
verstrekken in contanten. In de loop van het jaar wordt het resterende deel van de 
jaarlijkse voedselhulpbegroting toegekend aan projecten voor dringende hulp bij nieuwe 
noodsituaties of geconsolideerde oproepen. 

Het voornaamste monitoring instrument van de humanitaire en voedselhulp is de 
jaarlijkse voortgangsrapportage en eindrapportages die de partnerorganisaties 
verzorgen, aangevuld met veldbezoeken van D2.1 medewerkers. De rapportages worden 
wel ontvangen door de betrokken beleidsmedewerkers maar zijn niet opgenomen in de 
ODA.be database. Interviews en eerdere evaluaties wijzen uit dat de kwaliteit van de 
voortgangsrapportages en eindrapportages tot op heden te wensen overlaat, met name 
die van de multilaterale partners. In overeenstemming met de projectvoorstellen vindt 
verslaggeving voornamelijk plaats op basis van de gerealiseerde activiteiten. Indicatoren 
die zich richten op outcome en impact worden zelden vastgesteld of gerapporteerd. D2 
rapportages in het kader van een aantal internationale verplichtingen (Food Aid 
Convention, 14 points/HAC rapport, ECHO) hebben een gelijkaardig karakter.  

Recentelijk zijn belangrijke stappen gezet om de resultatenrapportage met name van  de 
humanitaire hulp te systematiseren en kwalitatief te verbeteren. In maart 2011 zijn 
nieuwe richtlijnen betreffende de aanvraag en rapportage van humanitaire hulp 
geschreven. Het voorgeschreven rapportageformaat (dat overgenomen is van het EU 
Agentschap voor Humanitaire Hulp en Bescherming – ECHO) voorziet in de behoefte van 
een beter gestructureerde en meer op impact gerichte resultatenrapportage maar moet 
zich nog in de praktijk bewijzen.  

Uit een evaluatie van de Dienst Bijzondere Evaluatie6 blijkt dat interne controlerapporten 
en evaluatieverslagen van de partnerorganisaties vaak een schat geven aan informatie 
over de resultaten van interventies maar vaak niet ter beschikking gesteld worden van 
de donoren, inclusief DGD.  

Het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BOF – D2.2): financiert lange 
termijnprogramma's in Sub-Sahara Afrika om de overlevingskansen te verzekeren van 
mensen die bedreigd worden door honger, ondervoeding, armoede en uitsluiting in 
landen met voedseltekorten. De projecten zijn verspreid over een vijftiental landen. De 
uitvoering ervan wordt gedelegeerd aan een twintigtal NGO’s, de BTC en 4 multilaterale 
organisaties (IFAD, FAO, UNCDF en UNICEF). Conform de financieringsovereenkomst 
stuurt elke partnerorganisatie jaarlijks een narratief en financieel verslag van elk project 
naar DGOS en een eindverslag. Hiervoor is geen format aangereikt. Artikel 11 van de wet 
van 9 februari 1999 bepaalt dat het Fonds jaarlijks minstens 1 % van zijn budget moet 
gebruiken voor de evaluatie van projecten en programma’s.  

Uit gesprekken en eerdere evaluaties blijkt dat iets meer dan de helft van de 
evalueerbare projecten ook daadwerkelijk wordt geëvalueerd. De meeste evaluaties 

                                          
6  Belgische Humanitaire Hulp, Evaluatie 2002 – 2006, no. 1/2008 
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worden uitgevoerd door hetzij de evaluatieafdelingen van de betrokken multilaterale 
organisaties voor zover zij instaan voor de uitvoering van het project, hetzij private 
studiebureaus. De evaluaties geven vooral een goed inzicht in de uitgevoerde activiteiten 
en de onmiddellijke resultaten daarvan (gerealiseerde infrastructuur, opleidingen, etc.). 
Er is meestal weinig informatie over de reële impact van de projecten op de armoede. Bij 
rapporten waarin de impact aan bod komt, gaat het hoofdzakelijk om perceptuele 
informatie (de indrukken van de plaatselijke bevolking of van de projectuitvoerders) of 
om anekdotische informatie.  

De minister legt een jaarlijks verslag voor aan de Kamer. Inhoudelijk gaat het om een 
financieel verantwoordingsverslag waarin voornamelijk de besteding van de middelen 
wordt toegelicht. Vrijwel alle rapportages zijn in de DGOS ODA.be data base ingevoerd 
en direct toegankelijk. Ook hier ontbreekt het nog aan een methodologie om de 
beschikbare  informatie over behaalde resultaten op een hoger niveau te aggregeren of 
te consolideren in een goed onderbouwde synthese.  

2.3 D3: Niet Gouvernementele Programma’s 

De directie Niet-gouvernementele programma's bestaat uit drie diensten: De dienst 
NGO’s (D3.1) subsidieert de voorgelegde programma’s en projecten van de door DGD 
erkende ngo’s. De dienst Universiteiten en Wetenschappelijke instellingen (D3.2) zorgt 
voor het administratieve, inhoudelijke en financiële beheer en opvolging van de indirecte 
samenwerking met universitaire partners. De dienst Andere partners (D3.3) beheert de 
toekenning van subsidies aan vzw's die gespecialiseerd zijn in de sectoren educatie, 
onderwijs en opleiding in België en in de ontwikkelingslanden.  

(a) D3.1 : Betrekkingen met NGO’s 

De ondersteuning aan NGO’s wordt thans gegeven in de vorm van programmasteun en 
projectsteun. Programmasteun betreft driejaarlijkse subsidies. De rapportage van NGO’s 
aan D3.1 betreft de jaarlijkse voortgangsverslagen van jaar 1 en jaar 2 en aan het eind 
van de subsidieperiode een eindverslag. Daarnaast worden NGO’s geacht evaluaties van 
hun activiteiten uit te (laten) voeren. In het eindverslag worden de bevindingen van deze 
evaluaties vermeld. Op basis van de rapportages stelt de dossierbeheerder een nota op, 
die een input vormt voor de beleidsdialoog die met het programma NGO’s worden 
gevoerd. 

Voor de rapportage door de NGO’s aan D3.1 bestaan twee instructies, een voor project 
rapportage en een voor programma rapportage7.  

Richtlijn voor het narratieve verslag van projecten 

In deze richtlijn wordt voor projecten uitsluitend een eindrapport gevraagd dat terugkijkt 
op het volledige project. In bijlage is een schema voor het narratief verslag van een 
project opgenomen, waarbij duidelijk onderscheid wordt gemaakt naar de stand van 
zaken met betrekking tot indicatoren voor de specifieke doelstelling (baseline, beoogd en 
behaald) en indicatoren voor de resultaten per specifieke doelstelling (baseline, beoogd 
en behaald). Uit interviews kon worden opgemaakt dat het niveau “specifieke 
doelstelling” in principe het outcome niveau betreft, en het niveau “resultaten van de 
specifieke doelstelling” het output niveau. In praktijk zal dit echter per project 

                                          
7  Richtlijn voor het narratief verslag van projecten, versie 28/01/2009 en Richtlijn voor de narratieve verslagen 
van programma’s, versie voor Minister (niet gedateerd) 



2. Resultaatinformatie in de verschillende directies 

 

Evaluatie resultatenrapportage DGD 19 

 

verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Een duidelijke definitie van het onderscheid 
tussen resultaten op output niveau en resultaten op outcome niveau wordt niet gegeven. 

In de richtlijn wordt een duidelijke koppeling gemaakt met de planning van het project. 
De richtlijn bevat geen instructies betrekking hebbend op de verzameling van gegevens 
of op de borging van de kwaliteit van de informatie. 

De richtlijn geeft een duidelijke en praktisch toepasbare instructie voor de rapportage 
over de voortgang van projecten, en een toepasbaar kader voor het rapporteren van 
resultaten. 

Richtlijn voor de narratieve verslagen van programma’s 

Deze richtlijn maakt onderscheid tussen een narratief voortgangsverslag over de jaren 1 
en 2 van een programma en het narratief eindverslag dat aan het eind van jaar 3 dient 
te worden voorgelegd. Voor beide typen verslagen is in bijlage een rapportageschema 
opgenomen. Voor het voortgangsverslag wordt gevraagd resultaatindicatoren per 
specifieke doelstelling te vermelden (baseline, beoogd jaar 1 en 2, behaald jaar 1 en 2, 
beoogd jaar 3). Voor het eindverslag wordt gevraagd indicatoren te vermelden voor de 
specifieke doelstelling (baseline, beoogd jaar 3, behaald jaar 3), en voor de indicatoren 
voor de verschillende resultaten onder de specifieke doelstelling (baseline, beoogd jaar 3, 
behaald jaar 3). Uit interviews kon worden opgemaakt dat het niveau “specifieke 
doelstelling” in principe het outcome niveau betreft, en het niveau “resultaten van de 
specifieke doelstelling” het output niveau. In praktijk zal dit echter per programma 
verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Een duidelijke definitie van het onderscheid 
tussen resultaten op output niveau en resultaten op outcome niveau wordt niet gegeven. 

In de richtlijn wordt een duidelijke koppeling gemaakt met de planning van het 
programma. De richtlijn bevat geen instructies betrekking hebbend op de verzameling 
van gegevens of op de borging van de kwaliteit van de informatie. 

De richtlijn geeft een duidelijke en praktisch toepasbare instructie voor de rapportage 
over de voortgang van programma’s, en een toepasbaar kader voor het rapporteren van 
resultaten. 

Voortgangs- en eindrapportages 

De voortgangs- en eindrapportages worden beoordeeld door de betrokken 
portefeuillebeheerder van D.3.1. Op basis van de rapportage (en mogelijk andere 
informatie die beschikbaar is) wordt een notitie geschreven die als input dient voor de 
beleidsdialoog die met de betrokken NGO wordt gehouden. Uit interviews met 
betrokkenen van D3.1 bleek dat de beleidsdialoog stelselmatig met alle partners wordt 
gehouden. Uit de focusgroepsdiscussies met vertegenwoordigers van NGO’s kwam naar 
voren dat de reactie op de ingezonden rapportages beperkt werd geacht, en varieert per 
medewerker. 

Rapportages van een drietal organisaties zijn bekeken8. De rapportages volgen in het 
algemeen de in de richtlijnen aangereikte structuur en geven duidelijke informatie over 

                                          
8  DMOS-COMIDE Narratief voortgangsverslag 2009 

   Rode Kruis Rapportering AP 2009 

   TRIAS Narratief rapport 2009 en Narratief eindverslag 2010 

   Voor de keuze van de dossiers, zie 1.7. 
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resultaten en de daarbij behorende indicatoren. De rapportages zijn substantieel, de 
meeste tussen de 300 tot bijna 500 pagina’s. De structuur is inzichtelijk. Wat opvalt, is 
dat het niveau waarop resultaten zijn gedefinieerd, verschilt. In een geval waren 
specifieke doelstellingen duidelijk gedefinieerd op het niveau van impact, en de 
daaronder behorende resultaten op het niveau van outcome. In andere gevallen was dit 
outcome resp. output. Tijdens focusgroep discussies werd gesteld dat de hoeveelheid 
informatie die moet worden gerapporteerd erg groot is. Er zijn teveel specifieke doelen 
en te veel indicatoren. De kosten voor rapportage in termen van tijd zijn aanzienlijk. De 
uitvoerende organisaties beschouwen de omvang van de rapportages als buitensporig, 
maar lijken door de onzekerheid omtrent de gewenste informatie en mate van detail zich 
niet te willen beperken. 

De behandelende medewerker stelt een synthesenota op als voorbereiding van de 
beleidsdialoog met de betreffende organisatie. De visie van D3.1 wordt daarom wel 
gedeeld met de betrokken NGO, maar niet met andere externen, bijvoorbeeld ter 
verantwoording van de aangewende fondsen. Resultaatinformatie van de verschillende 
NGO’s wordt niet geaggregeerd of geconsolideerd. D3.1 verschaft geen informatie over 
het bereiken van resultaten aan de Directeur Generaal of extern. Er worden geen 
portefeuille overzichten gemaakt. 

(b) D3.2 : Betrekkingen met universiteiten en wetenschappelijke 
instellingen 

Voor de samenwerking met de universiteiten wordt een overeenkomst afgesloten met de 
twee koepels (VLIR en CUD). De uitvoeringmodaliteiten voor de VLIR en de CUD komen 
in essentie overeen. 

De VLIR voert een vijftal programma’s uit, drie in de categorie “Noord” en twee in de 
categorie “Zuid”. De programma’s in de categorie “Noord” betreffen met name beurzen, 
cursussen/trainingen en opleidingen in het Noorden. Hierover wordt voornamelijk 
financieel gerapporteerd. Onder de categorie “Zuid” vallen twee programma’s, Eigen 
Initiatieven en Institutionele Samenwerking. De programma’s van institutionele 
samenwerking zijn langlopende programma’s (de intentie is voor 10 jaar). Halverwege de 
uitvoeringsperiode wordt een tussentijdse evaluatie uitgevoerd, aan het einde een 
eindevaluatie. Eigen Initiatieven zijn projecten met een looptijd van 5 jaar en een 
maximaal budget van 330.000 euro. De uitvoerende universiteiten rapporteren jaarlijks 
aan de VLIR die deze rapportage doorstuurt aan D3.2. 

In de overeenkomst voor het programma Eigen Initiatieven9 is een artikel opgenomen 
m.b.t. de jaarlijkse verslaglegging. In bijlage is een lijst met een zestal punten 
opgenomen waar in het verslag aandacht aan dient te worden besteed. In een van deze 
punten wordt gerefereerd aan behaalde resultaten. Verdere omschrijving of specificatie 
van het begrip resultaten wordt niet gegeven. 

Van het programma Eigen Initiatieven zijn een drietal rapportages doorgenomen10. Deze 
voortgangsrapportages vermelden voornamelijk het uitvoeren van activiteiten en in enige 

                                          
9  Bijzondere Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Vlaamse Universiteiten (VLIR) betreffende de 
Eigen Initiatieven (getekend in 1997) 
10  A) Project Creation of a Reference Centre for gastrointestinal tumors in Cambodia, progress report March 
2007 – March 2008.  

B) Northeast Vietnam Geopark project, progress report 14/6/2007 – 14/6/2008, en  

C) Project “Optimization and implementation of Green waste compost application in sustainable agriculture in 
the high tropics, progress report April 2004 – March 2005 
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gevallen de directe output die met die activiteiten zijn gerealiseerd. Voor het vaststellen 
en rapporteren van resultaten op outcome niveau waren de projecten nog niet voldoende 
ver gevorderd. 

In de overeenkomst voor het programma Institutionele Samenwerking11 is ook een artikel 
opgenomen m.b.t. de jaarlijkse verslaglegging. In bijlage is een lijst met een vijftal 
punten opgenomen waaraan in het verslag aandacht moet worden besteed. In een van 
deze punten wordt gevraagd commentaar te leveren op de behaalde resultaten, zonder 
dat verder wordt aangegeven wat onder het begrip resultaten dient te worden verstaan. 

Uit gesprekken met de portefeuillebeheerder bleek dat de jaarrapportages overwegend 
een beschrijving van de uitvoering van activiteiten betreffen. Voor dit type interventies 
zijn resultaten per jaar lastig te benoemen, en het behalen van resultaten is (slechts) op 
korte termijn voornamelijk in kwalitatieve zin te duiden. Kwantitatieve resultaten kunnen 
pas na meerdere jaren worden vastgesteld. 

Van het programma Institutionele Samenwerking is de jaarrapportage van het 
samenwerkingsprogramma met de Universiteit van Mekelle (Ethiopië) door genomen12. 
Hoewel dit door de betrokken dossierbeheerder als een van de betere jaarrapportages 
wordt beschouwd, betreft de informatie voornamelijk de uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten. Voor een van de projectcomponenten wordt melding gemaakt van de 
onderzoeksoutput (posters gepresenteerd op congressen en een research artikel). Ook is 
een tussentijdse en een eindevaluatie doorgenomen op resultaat informatie. De 
tussentijdse evaluatie13 beschrijft met name de voortgang van de activiteiten, maar geeft 
ook een beoordeling van de tot dan toe behaalde resultaten per project (het 
samenwerkingsprogramma omvat 8 projecten) met behulp van een waarderingssysteem 
per sleutelindicator. In annex van het jaarverslag worden voor de verschillende 
sleutelindicatoren resultaten genoemd. In de opmerkingen bij de waarderingen wordt 
echter weinig informatie over resultaten zelf vermeld, meer over uitvoeringsproblemen. 
De eindevaluatie14 beschrijft de uitvoering van de activiteiten en geeft daarnaast enige 
informatie over resultaten, met name op het niveau van output. De beoogde resultaten 
op niveau van outcome/impact worden wel genoemd, maar de realisatie van dit niveau 
resultaten wordt in de evaluatie niet daadwerkelijk beschreven. 

De bevindingen uit de verschillende rapporten worden door de behandelende 
medewerkers meegenomen in de bijeenkomsten van de stuurgroep, belast met de 
permanente opvolging van deze programma’s. 

Tijdens focusgroep discussies werd gesteld dat resultaten met name op het gebied van 
institutionele samenwerking vaak kwalitatief van aard zijn, en moeilijk te vangen in 
concrete outputs en outcomes. Dit geldt bijvoorbeeld voor het beoogde resultaat in het 
samenwerkingsprogramma met Hanoi Technical University, waar een belangrijk resultaat 
is het bevorderen van een researchcultuur. 

                                          
11  Bijzondere Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Vlaamse universiteiten (VLIR) betreffende de 
institutionele universitaire samenwerking (niet gedateerd) 
12  Mekelle University – VLIR, Annual Report 2008 

13  VLIR (2006) (November 2006) Mekelle University Ethiopia, Report of the Midterm Evaluation Commission 
(door D. Acker en A. Waktola). 
14  VLIR (2008) Final Evaluation of the IUC partner  programme with IUC Programme Institutional University 
Cooperation Hanoi University of  Technology (HUT) Vietnam 
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(c) D3.3 : Andere partners 

De dienst D3.3 behandelt de relatie met andere partners (veelal VZW’s). Dit betreft een 
veelheid aan typen organisaties, onder andere Belgische scholen in het buitenland, 
vakbonden, steden en gemeenten, provincies, VVOB en APEFE en migrantenorganisaties. 
De subsidiering betreft meestal programma’s van drie jaar, behalve voor de clubs en 
tehuizen die buitenlandse studenten opvangen. In de betreffende Koninklijke Besluiten 
wordt gemeld dat een jaarlijkse voortgangsrapportage vereist is voor de eerste twee 
jaren  en een eindrapportage aan het eind van jaar 3. 

De programma’s werken met gesplitste kredieten. Hiervoor is een rapportage-instructie15 
opgesteld waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de uitvoerings- en 
opvolgingsverslagen en het eindverslag. In het specifieke deel van de instructie m.b.t. de 
uitvoerings- en opvolgingsverslagen wordt gevraagd te rapporteren over tussentijdse 
resultaten en doelstellingen. Hiervoor in is annex een chronogram opgenomen, waarin 
per specifieke doelstelling de geplande tussenresultaten per maand worden vermeld. In 
de budget tabellen wordt de relatie gelegd tussen tussenresultaten en bestedingen, naast 
de relatie tussen het soort kost en de besteding. Voor de eindverslagen wordt verwacht 
dat dezelfde structuur wordt gevolgd, maar meer gefocust op impact en outcome dan op 
output van het programma. 

Twee uitvoerings- en opvolgingsverslagen zijn bekeken op resultaatinformatie16. Het 
VVOB uitvoerings- en opvolgingsverslag is zeer uitgebreid, met een samenvattend 
algemeen rapport, waarin verwezen wordt naar rapporten per land. Tevens is een 
landenrapport bekeken17. In het samenvattend rapport is per land een korte beschrijving 
van de resultaten opgenomen, die echter voornamelijk gaat over de uitvoering van de 
activiteiten. In het landenrapport dat is bekeken, wordt per beoogd resultaat verslag 
gedaan van de subresultaten en de bijbehorende indicatoren. Een deel van de indicatoren 
heeft echter meer het karakter van activiteiten. Desalniettemin geeft de rapportage een 
duidelijk beeld van de voortgang m.b.t. het bereiken van de resultaten, met name op 
output niveau. In de analyse van het voortgangsverslag van de VVOB18 worden de 
beoogde resultaten vermeld, maar wordt niet in detail ingegaan op een vergelijking van 
de beoogde en de gerealiseerde resultaten. Het IIAV activiteitenrapport omvat inclusief 
bijlagen bijna 1000 pagina’s. Het bevat gestructureerde informatie over resultaten, maar 
deels gezien de aard van de programma’s zijn resultaten meest gedefinieerd op het 
niveau van outputs. 

Structureel overleg tussen de administratie (eventueel in aanwezigheid van het kabinet 
van Minister OS) en de uitvoerende organisaties vindt regelmatig plaats, vaak 3-4 maal 
per jaar. Daarbij wordt de informatie verkregen uit de uitvoerings- en 
opvolgingsverslagen meegenomen. Tussen dossierbeheerder en de partnerorganisaties is 
er op operationeel niveau bijna dagelijks contact.  

                                          
15   Opgenomen in het document Gesplitste Kredieten, referentiedocumenten Meerjarenprogramma, opgesteld 
door D3.3 
16   VVOB Uitvoerings- en opvolgingsverslag 2008 en IIAV Activiteitenrapport 2009 

17   VVOB Specifiek Uitvoerings- en opvolgingsverslag 2009 Zambia 

18  Analyse van het voortgangsverslag 2008, Programma 2008 -2010 van VVOB Vlaamse Vereniging van 
Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand 
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2.4 D4: Multilaterale Samenwerking 

De directie bestaat uit volgende drie diensten. De dienst Verenigde Naties en Bretton Woods 
Instellingen (D4.1) beheert de multilaterale bijdragen tot de ontwikkelingsprogramma's en 
fondsen van de Verenigde Naties en aanverwante instellingen. De dienst Europese Unie 
(D4.2) staat in voor de algemene opvolging van alle werkzaamheden die betrekking 
hebben op de ontwikkelingssamenwerking van de Europese instellingen. De dienst 
Internationaal Milieubeleid en Landbouwonderzoek (D4.3) staat in voor de opvolging van 
gespecialiseerde technische programma’s en organisaties die in welbepaalde domeinen 
van de internationale samenwerking actief zijn. 

De Belgische ontwikkelingssamenwerking werkt samen met 21 multilaterale 
partnerorganisaties. Het beleid is de bijdrage van België zoveel mogelijk in de vorm van 
core financiering te geven. Een van de implicaties van het “full core” beleid is dat de 
attributie van de door de betrokken organisaties bereikte resultaten aan de Belgische 
ondersteuning niet mogelijk is. De aandacht verschuift dan ook naar resultaten van meer 
strategische aard, zoals bijvoorbeeld de beleidsmatige prioriteitstelling van deze 
organisaties, en de invoering van resultaatfocus in beheer en uitvoering. Dit beleid vraagt 
dat deze organisaties op deze gebieden kritisch worden gevolgd.  

De relatie met multilaterale organisaties wordt bepaald door een letter of intent en een 
financieringsovereenkomst. Hierin zijn ook de rapportage verplichtingen van de 
betrokken organisaties opgenomen. Voor wat betreft de algemene bijdragen aan 
multilaterale organisaties streeft België naar harmonisatie zoals in de geest van de 
verklaring van Parijs is afgesproken. Daarom wordt geen specifieke op de Belgische 
bijdrage gerichte rapportage gevraagd van multilaterale organisaties. D4.1 ontvangt 
standaard de algemene jaarrapportage van de organisaties, bestaande uit een narratief 
en financieel deel. Daarnaast hebben de dossierbeheerders van de diverse organisaties 
toegang tot een veelheid van informatie die door de verschillende organisaties onder 
andere via hun websites ter beschikking wordt gesteld. De overgrote meerderheid van de 
multilaterale organisaties heeft een aparte evaluatiedienst, en evaluatierapporten zijn 
meestal via de website van deze dienst beschikbaar. Ook maakt D4.1 gebruik van 
evaluaties van multilaterale organisaties die door andere donoren worden uitgevoerd. De 
sturing van de bijdrage geschiedt voornamelijk op basis van strategische doelstellingen.  

Bewaking van het realiseren van de strategische doelstellingen van de multilaterale 
partner organisaties vindt voornamelijk plaats door deelname in de verschillende 
beheerscomités en door middel van regelmatig consultaties met de betrokken 
organisaties. Hiervoor zijn gestandaardiseerde instructies (referentie termen) opgesteld 
voor de medewerkers van de betrokken posten, waarin ook vermeld wordt dat de 
resultaten van de betrokken organisaties en hun inspanningen om de RBM uit te voeren 
in overweging moeten worden genomen. Voorafgaand aan deze consultaties dient kennis 
genomen te worden van de informatie die deze organisaties verschaffen door de 
rapportages die zijn opgestuurd en de informatie die anderszins via bijvoorbeeld de 
websites beschikbaar is. 

Ieder jaar dienen de Attachés Multilaterale OS een jaarverslag op te stellen over het 
algemene functioneren/beheer van de organisaties onder hun verantwoordelijkheid. Dit 
jaarverslag moet een deel bevatten over hun perceptie betreffende de implementatie van 
het RBM binnen de betrokken organisatie(s) – en de vooruitgang op dat gebied.  

Naast de core financiering ontvangen multilaterale organisaties specifieke bijdragen van 
verschillende directies van DGD. Voor ieder van deze bijdragen wordt een 
financieringsovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rapportageverplichtingen vermeld, 
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en over deze specifieke bijdragen wordt jaarlijks gerapporteerd aan de betrokken 
directie. 

Twee organisaties zijn geselecteerd om de systematiek van rapportage te illustreren, te 
weten IFAD en UNDP. Hoewel IFAD geen deel uitmaakt van de lijst van multilaterale 
partnerorganisaties van België is de core bijdrage met ingang van 2009 substantieel 
verhoogd, tot € 6,5 M. Daarnaast ontvangt IFAD ruim € 4,5 M in specifieke bijdragen van 
het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid en financiering voor een drietal JPO’s. Met 
deze drie bijdragen gezamenlijk behoort België tot de 10 belangrijkste financiers van 
IFAD. De attaché in de Permanente Vertegenwoordiging in Rome beheert de relatie met 
IFAD. België is vertegenwoordigd in de Board en het Bestuur. Hierdoor heeft België 
toegang tot een grote hoeveelheid informatie over de uitvoering van programma’s, 
inclusief evaluaties. Projectevaluaties worden echter niet stelselmatig samengevat. In het 
samenvattend overzicht van de bijdragen aan internationale organisaties wordt wel 
expliciet gerefereerd aan beheersmatige aspecten, in het geval van IFAD aan de 
doorgevoerde reorganisatie, de versterking van het resultaatgericht beheer in de 
organisatie en een gevraagde externe evaluatie van de evaluatiefunctie van IFAD. 

Ook voor UNDP geldt dat de Belgische bijdrage de laatste jaren sterk is gegroeid, tot een 
bedrag van € 36,3 M in 2009, waarvan € 19,6 M core funding. Daarnaast wordt jaarlijks 
€ 13,5 M gegeven voor specifieke ondersteuning, voornamelijk van D1 en D2.1 
(gedelegeerde samenwerking resp. humanitaire hulp). België neemt actief deel aan het 
Bestuur. Volgens de financieringsovereenkomst dient UNDP jaarlijks een narratief en 
financieel jaarrapport te overleggen. Deze rapporten worden besproken in de jaarlijkse 
consultaties die om en om in Brussel en New York plaatsvinden. Het activiteitenrapport 
200919 beschrijft resultaten met name op het niveau van beleid en strategie. In zeer 
algemene termen wordt gesteld dat evaluaties uitwijzen dat resultaten worden geboekt20. 
Criteria van belang voor de sturing van de samenwerking met UNDP zijn het proces van 
donor harmonisatie, het evaluatiebeleid van UNDP, deelname aan externe evaluaties 
(o.a. van het Multilateral Organisations Performance Assessment Network - MOPAN), de 
ten uitvoerlegging van het strategisch plan en de financiële situatie21.  

De Europese samenwerking betreft met name de Belgische verplichte bijdragen aan het 
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) en de Europese Investeringsbank (EIB)22. Het EOF 
wordt jaarlijks gecontroleerd door het Europese Rekenhof. Dit betreft met name de 
rechtmatigheid van de uitgaven, en niet zozeer het behalen van ontwikkelingsresultaten. 
De dienst 4.2 heeft zitting in het EOF beheerscomité. De sturing betreft strategische 
doelstellingen. Zo gaf bijvoorbeeld de recente stijging van voedselprijzen aanleiding tot 
het inzetten van extra EU middelen en werd op politiek niveau door België voorgesteld 
om 10% van de bilaterale ontwikkelingsgelden van de EU Lidstaten hiervoor te 
bestemmen. DGD ontvangt informatie omtrent het feitelijk realiseren van deze 
strategische doelstellingen die het EOF nastreeft in de Mid-term en Eind Reviews van het 
EOF. Dit zijn momenten waarop geverifieerd kan worden in welke mate prioriteiten van 
de partnerlanden op elkaar zijn afgestemd en of er bijsturingen van de communautaire 
programma’s nodig zijn. Alhoewel de fondsen voor de EIB onder de formele 
verantwoordelijkheid vallen van de dienst 4.2 valt het beheer van de relatie met het EIB 

                                          
19  Rapport activités PNUD 2009 (betreft activiteiten in 2008) 

20  Ibid, p.6 

21  Overzicht van de bijdragen aan de international organisaties periode 2007 – 2008 – 2009, p.30.  

22 Daarnaast word teen (financieel gezien) kleine bijdrage gegeven aan het European Centre for Development 
Policy Management (ECDPM) in Maastricht. 
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onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën. D4.2 ontvangt geen 
informatie over de beleidsdiscussies betreffende de EIB. 

De dienst D4.3 richt zich op multilaterale organisaties op het terrein van Internationaal 
Milieubeleid en Landbouwonderzoeksprogramma’s. Voor core financiering van betrokken 
organisaties ontvangt D4.3 standaard de algemene jaarrapportage van de organisaties, 
bestaande uit een narratief en financieel deel. Daarnaast hebben de dossierbeheerders 
van de diverse organisaties toegang tot een veelheid van informatie die door de 
verschillende organisaties onder andere via hun websites ter beschikking wordt gesteld. 
D4.3 draagt bij aan rapportages van andere ministeries aan UN organisaties. De eind-
verantwoordelijkheid voor deze rapportages ligt bij andere ministeries. Alleen voor het 
desertificatieverdrag ligt de verantwoordelijkheid bij D4.3. Daarnaast worden specifieke 
projecten gefinancierd, met name op het terrein van het landbouwonderzoek. Voor deze 
projecten ontvangt de dienst een rapportage waarbij het logisch kader leidend is. Hier 
kunnen resultaten worden beschreven. 

2.5 D5: Sensibiliseringsprogramma’s 

D5 is de directie verantwoordelijk voor sensibilisering en ontwikkelingseducatie. De 
directie coördineert ook het jaarverslag van DGD. Op dit moment is er geen officiële 
communicatiestrategie van kracht. In 2006 is een Strategienota Sensibilisering 
uitgewerkt, maar deze is niet formeel goedgekeurd door de Minister23. In 2008 is er een 
update geschreven van die sensibiliseringsstrategie (zie kader). In het managementplan 
voor 2011 is het opstellen van een communicatiestrategie vermeld. Er is wel een jaarlijks 
D5 operationeel plan dat door de directeur-generaal wordt goedgekeurd en waar een 
(jaarlijks) budget aan vast is gekoppeld. In het operationeel plan voor 2011 is het 
formuleren van een communicatiestrategie opgenomen als een van de doelstellingen. De 
aanleiding hiervoor vormen onder andere de opmerkingen in de recente OESO DAC Peer 
Review die het gebrek aan een algemene communicatiestrategie aan de orde heeft 
gesteld. In het D5 2010 operationeel plan is sprake van de ontwikkeling van 2 
deelstrategieen/nota’s: één over externe institutionele communicatie en één over 
ontwikkelingseducatie. De streefdatum hiervoor is juni 2011. 

Box 2.1: Communicatie strategieën. 
 
 
In de strategienota van 2006 wordt de relatie gelegd met de voorziene verhoging van de budgetten voor 
ontwikkelingssamenwerking, en de verhoogde risico’s die het gevolg zijn van meer indirecte hulpmodaliteiten 
en het werken in fragiele staten. Het doel van de strategie is bij te dragen aan het ”verbreden van het 
maatschappelijk draagvlak voor internationale samenwerking”, leidend tot “een verdieping van de publieke 
opinie en verhoogde steun op politiek vlak”. De strategienota onderscheidt een drietal strategische 
doelstellingen: 

• Het draagvlak verbreden. 
• Het reeds bestaande draagvlak ondersteunen, verdiepen en aanwenden. 
• Efficiëntie van de activiteiten verhogen 

Ieder van deze strategische doelstellingen is geoperationaliseerd in vier operationele doelstellingen en daarbij 
behorende concrete activiteiten. Voorts wordt voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld het groot publiek, 
jongvolwassenen, maar ook medewerkers van de FOD en politici) beschreven welke activiteiten worden 
voorzien. 
In de nota van 2006 wordt geen expliciete plaats ingeruimd voor het communiceren van resultaten van 
ontwikkelingssamenwerking als onderdeel van de sensibiliseringsstrategie. In de geactualiseerde nota van 
2008  wordt wel vermeld dat de resultaten van het Belgische ontwikkelingsbeleid op bevattelijke wijze dienen 
te worden aangetoond om de scepsis van de bevolking omtrent ontwikkelingssamenwerking te adresseren. In 
dit document wordt eveneens de koppeling gelegd met de MDG’s die ook de structuur van de jaarrapporten 

                                          
23  De redenen voor het niet goedkeuren zijn niet bekend 
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vanaf die datum bepalen. 
Beide strategienota’s monden uit in de beschrijving van activiteiten en de daarvoor benodigde middelen. 
Zoals gesteld hebben beide strategienota’s geen formele status. Wel is er een jaarlijks operationeel plan van 
de Directie D5 dat door de Minister wordt gesanctioneerd.  
 

Sensibilisering moet het draagvlak voor OS verbreden en onderhouden. D5.2 vervult de 
trekkersrol bij het opstellen van het jaarverslag. Tot en met 2007 was er een algemeen 
DGD jaarverslag en een jaarlijks rapport aan het Parlement over de voortgang op het 
gebied van de MDG’s. Sinds 2008 is het jaarverslag opgebouwd rond de MDG’s. Eerst 
wordt de goedkeuring gevraagd van de Directeur-Generaal over de algemene insteek van 
het jaarverslag. Het format voor het jaarverslag 2010 is hetzelfde als dat van 2009. Voor 
het DGD jaarverslag wordt rond half januari een eerste redactievergadering 
georganiseerd met mensen uit elke directie (eerste brainstorming). Er is ook een 
algemeen activiteitenrapport van de FOD. In het FOD rapport is ook een DGD hoofdstuk, 
waarvoor eveneens D5.2 verantwoordelijk is voor het redactie luik. 

Voor het jaarverslag wordt beroep gedaan op bijdragen vanuit het hoofdkantoor en 
bijdragen van het terrein. De verdeling van het redactionele volume daarvan is ongever 
fifty-fifty. Jaarlijks worden een aantal partnerlanden uitgekozen. In die landen worden de 
attachés aangeschreven met het verzoek voorbeelden voor een aantal MDG’s te 
schrijven. (4 landen in 2010 + de multilaterale post in Washington (IMF en Wereldbank), 
3 landen in 2009). De uitgekozen posten kunnen (vrij te kiezen, niet verplicht) beroep 
doen op de diensten van een lokale journalist om de artikelen te schrijven. De artikelen 
beschrijven de verschillende hulpmodaliteiten (bilaterale en multilaterale projecten, NGO 
projecten, wetenschappelijke samenwerking, budget steun, etc.). De keuze van de 
projectvoorbeelden wordt overgelaten aan de attachés24. 

2.6 D0: Management 

De ondersteunende diensten, met aan het hoofd de Directeur-generaal, zijn, naast een 
secretariaat (D0.0) verder onderverdeeld in twee diensten. De dienst 
Beleidsondersteuning (D0.1) staat ter beschikking van de andere DGD-diensten en -
partners ter ondersteuning van hun beleidscapaciteit. Ze moet ervoor zorgen dat de 
Belgische samenwerking een inbreng heeft in de sectorale en thematische 
ontwikkelingspolitiek ter bestrijding van de armoede en de Belgische samenwerking 
doeltreffender en coherenter wordt. De dienst beheert geen eigen informatiestromen 
maar maakt gebruik van alle ter beschikking staande interne en externe 
informatiebronnen. Zoals uit het voorgaande blijkt ontvangt deze dienst niet 
geconsolideerde resultaatinformatie van de directies 1 t/m 5. 

De dienst Begroting and ODA (D0.2) heeft een interne controlerende taak en zorgt voor 
de coördinatie van de begrotingscyclus voor het geheel van de begroting van 
ontwikkelingssamenwerking, de follow-up van de uitvoering van deze begroting en de 
rapportage van de officiële ontwikkelingscijfers aan het DAC (OESO). Als dusdanig 
vervult de dienst een belangrijke rol in de vormgeving en presentatie van de jaarlijkse 
financiële statistieken die een beeld schetsen van de omvang en de sectorale en 
geografische verdeling van de Belgische ontwikkelingshulp. Deze dienst beheert de 
ODA.be database, maar is voor wat de vulling van de database geheel afhankelijk van de 
medewerkers van de andere directies. 

                                          
24  De analyse van de jaarrapporten wordt gepresenteerd in hoofdstuk 4. 
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De ODA.be data base wordt op dit moment in essentie gebruikt als archiveringssysteem 
voor documentatie over de interventies die door de DGD worden ondersteund. Een scan 
van deze database liet zien dat de invoer van documenten zeer wisselend is. De invoer 
lijkt voornamelijk af te hangen van de motivatie van de individuele dossierbeheerder om 
de gegevens in te voeren. Er is geen sprake van effectief handhavend toezicht hierop. 

De ODA.be data base biedt de mogelijkheid doelstellingen en resultaten in samengevatte 
vorm in de data base te vermelden. Er is echter geen systeem van “markers” waardoor 
aggregatie of consolidatie van informatie wordt gefaciliteerd. 

Box 2.2: Aggregatie en consolidatie 
 
 
In dit evaluatierapport worden met regelmaat de termen aggregatie en consolidatie van informatie ten 
behoeve van een hoger beleidsniveau gebruikt. 
 
Onder aggregatie wordt in dit rapport verstaan het samenvoegen van (min of meer) gelijksoortige 
elementen, in dit geval van gelijksoortige informatie. Van belang is dat de informatie in redelijke mate 
dezelfde dimensie en dezelfde betekenis heeft. Hierdoor is het mogelijk informatie uit verschillende plaatsen 
bij elkaar “op te tellen” zonder dat daarmee de betekenis van de informatie verloren gaat. Een voorbeeld 
hiervan is het aantal voor tyfus geïmmuniseerde kinderen in bijvoorbeeld Congo en Vietnam. Dit soort 
informatie is voldoende gelijksoortig om bij elkaar op te tellen, alhoewel het belang van de immunisatie voor 
kinderen in Congo groter is dan in Vietnam vanwege de beperktere toegang tot gezondheidszorg in Congo. 
 
Onder consolidatie wordt verstaan het bij elkaar brengen van informatie met verschillende dimensie en/of 
betekenis en door analyse van deze informatie daaraan een duiding op een hoger beleidsniveau te geven. Een 
voorbeeld is de ontwikkeling van de landbouwproductie in Congo door middel van bevordering van gebruik van 
kunstmest voor graangewassen en de bevordering van de landbouwproductie in Vietnam door irrigatie van 
handelsgewassen. Dit soort informatie kan niet bij elkaar worden “opgeteld”, maar met enige analyse van de 
effecten voor de betrokken boeren kan wel een beleidsmatige duiding worden gegeven aan de informatie voor 
wat betreft, bijvoorbeeld, de rol die men speelt bij het bevorderen van de landbouwproductie. 
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3. Externe rapportage van resultaten 

3.1 Overzicht externe rapportages  

De Belgische ontwikkelingssamenwerking informeert het publiek geregeld over de 
activiteiten die ze ontplooit of ondersteunt. Ook andere belangrijke Noord-Zuid 
onderwerpen komen geregeld aan bod in de publicaties van DGOS/DGD. 

Het DGD Jaarverslag is een publieks- en activiteitenverslag van het afgelopen 
kalender/begrotingsjaar. Het verslag bevat een algemene beschrijving van de 
organisatie, een korte uiteenzetting van het Belgische ontwikkelingssamenwerkingbeleid 
en het algemeen beleidskader, een terugblik op de Belgische bijdrage aan de 
doelstellingen van het beleid en, in bijlage, een statistisch overzicht van de Belgische 
ODA uitgaven en de verdeling ervan.  

Om de Belgische bijdrage tot de realisatie van de MDG’s optimaal te kunnen opvolgen is 
op 14 juni 2005 de Wet betreffende follow-up van het optreden van de regering op het 
stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling aangenomen. Deze wet 
voorziet dat de regering (DGOS/DGD) jaarlijks een rapport voorlegt aan het Parlement 
over de acties die zij onderneemt om de MDG’s te realiseren. De MDG rapportages 
bestaan uit 2 delen: het eerste deel handelt over de activiteiten die de 
vertegenwoordigers van België tijdens het lopende jaar hebben uitgevoerd in het IMF, in 
de Wereldbank en het UNDP. Het tweede deel bevat een analytisch overzicht van de 
voortgang die de regering heeft gemaakt bij het realiseren van de MDG’s. Daarin staan 
drie fundamentele vragen centraal: i) hoe evolueren de 18 Belgische partnerlanden op 
het gebied van de realisatie van de MDG’s; ii) wat doet België concreet om hen daarbij te 
helpen, en iii) hoe kunnen de Belgische acties verbeterd worden. 

Vanwege de grote mate van overlapping, is met ingang van 2009, de MDG rapportage in 
het DGD Jaarverslag opgenomen en is sprake van 1 enkele rapportage. Het eerste deel 
van het jaarverslag 2009 schetst de context van de bijdrage die België levert voor het 
behalen van de Millenniumdoelen en welke resultaten ze zich al dan niet kan 
toeschrijven. Het brengt ook een overzicht van de grote dossiers, tendensen en 
veranderingen waarbinnen de belangrijkste activiteiten van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking plaatsvinden.  

Het tweede deel gaat specifiek in op de acht Millenniumdoelen. Na een korte schets van 
de mondiale stand van zaken, beschrijft het verslag per Millenniumdoel de inspanningen 
van België op dat vlak. Het derde deel ten slotte brengt een overzicht van een aantal 
activiteiten om het Belgische publiek te sensibiliseren voor ontwikkelingssamenwerking.  

Voor de jaarrapportage van DGD is het doelpubliek niet goed in beeld. Er is wel een 
lezersonderzoek van Dimensie 3 uitgevoerd. Wie het jaarrapport leest, kan worden 
afgeleid uit de lijst van geadresseerden van het jaarverslag (voornamelijk professionals) 
Het weinige dat bekend is over wat de lezers ervan denken, komt van spontane reacties 
(e-mails, gesprekken), die aangeven dat het jaarverslag sinds 2008 sterker 
geapprecieerd wordt.  



3. Externe rapportage van resultaten 

 

Evaluatie resultatenrapportage DGD 30 

 

Naast de jaarverslagen worden voor sensibilisering (door D5 zelf of via partners) de 
instrumenten ingezet die ook grotendeels in de strategienota’s zijn beschreven: 

• Dimensie 3 (het tijdschrift van de Belgische ontwikkelingssamenwerking) en DGD 
Info (een e-nieuwsbrief) zijn twee publicaties die de meest actuele informatie 
bevatten over de Belgische en internationale ontwikkelingssamenwerking en 
aanverwante thema's. Dimensie3 verschijnt 5 maal per jaar, en heeft sinds kort 
ook een eigen website. 

• Website van de DGD 
• DGD/D5 publiceert ook posters, banner-up displays, aankondigingen, publicaties 

die gebruikt worden bij gelegenheden zoals congressen, colloquia en andere 
evenementen.  

• Ondersteuning van sensibiliseringsactiviteiten van derden (evenementen, films 
e.d). 

• Een educatief programma voor de jeugd en een vormingsprogramma voor 
jongeren (uitgevoerd door BTC). 

• In het Nieuws: een krantenknipseldienst met een overzicht van de belangrijkste 
nieuwsartikelen 

• DGD INFO: een maandelijkse elektronische nieuwsbrief over de actualiteit van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking 

• Tropicultura: een driemaandelijks tijdschrift over plattelandsontwikkeling, 
uitgegeven met de steun van de Brusselse Regio 

• Onder D5 vallen ook 2 programma’s die worden uitgevoerd door BTC: het 
educatief programma voor de jeugd “Kleur Bekennen” en het programma 
“Infocyclus”, een vormingsprogramma van jongvolwassenen die geëngageerd zijn 
of interesse hebben in OS.  

De leaflets en brochures die zijn bekeken25 hebben in het algemeen een aantrekkelijke 
vormgeving en zijn toegankelijk geschreven. Er is echter weinig informatie over 
resultaten in deze publicaties te vinden, Dimensie 3 gaat soms in op de resultaten, maar 
op veelal impliciete wijze. 

Sinds de oprichting in 1999 legt de minister of staatssecretaris die bevoegd is voor de 
Ontwikkelingssamenwerking een apart verslag over de werking en de activiteiten van het 
Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid voor aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. 
In het jaarlijks verslag wordt een beeld geschetst van de belangrijkste activiteiten en 
realisaties van Fonds in het voorbije jaar. Een financiële verantwoording wordt afgelegd 
waarin de beheerder van het Fonds (D2) verantwoording aflegt over het gevoerde 
financiële beheer en over de borging en rechtmatigheid van de uitgaven die in de 
verantwoording zijn opgenomen. 

De Dienst Bijzondere Evaluatie is belast met het plannen, opstellen en opvolging van 
evaluaties van de activiteiten van de federale staat die als officiële ontwikkelingshulp zijn 
erkend door het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). In principe maakt de Bijzondere 
Evaluator een eigen jaarlijks verslag ten behoeve van de Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking over de bevindingen en de lessen die uit de evaluaties 
kunnen getrokken worden. De Minister maakt dit verslag over aan het Parlement. Dat is 
in het verleden maar ten dele gebeurd. Sinds de oprichting van de dienst in 2003 zijn 4 
rapporten gepresenteerd (Verslag 2005, 2006-2008, 2010 en 201126). 

                                          
25  Beschikbaar via de website 

26  De bespreking van het verslag 2011 is voorzien voor het najaar van 2011. 
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Naast deze door DGD en de Dienst Bijzondere Evaluatie opgestelde verslagen worden 
Parlementaire vragen beantwoord. Ook hierin kunnen resultaten van de 
ontwikkelingssamenwerking worden behandeld.  

3.2 Beoordeling van de externe resultatenrapportage 

Conform de referentietermen, richt de aandacht van dit onderzoek zich in de eerste 
plaats op de beoordeling van het DGD Jaarverslag. De redactie van het verslag wordt 
gecoördineerd door de Directie Sensibiliseringsprogramma’s (D5) van DGD. De 
doelstelling van het Jaarverslag is het afleggen van verantwoording over de besteding 
van de financiële middelen en het leren van lessen. Analyse van de jaarverslagen 2005 – 
2009 en gesprekken met betrokken ambtenaren en externen leiden tot de volgende 
observaties. 

Begrippenkader 

Het in de jaarverslagen gehanteerde begrippenkader is dat van de DAC/OESO waarin 
onderscheid gemaakt wordt tussen project/activiteiten inputs, outputs en 
outcomes/impact. Het ontbreken van een specifieke definitie/omschrijving van het begrip 
“resultaat” leidt tot inconsistenties in de verslagen. In toenemende mate wordt gestreefd 
naar rapportage van outcomes/impact. Met name in de verslagen van 2008 en 2009 is de 
invloed terug te vinden van de invoering, op project niveau, van meer resultaat gericht 
beheer door toepassing van de resultatenketting waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen drie niveaus van resultaten: output (onmiddellijke resultaten), outcome 
(resultaten op korte en middellange termijn) en impact (resultaten op lange termijn). In 
de praktijk blijkt dat resultaatgericht beheer nog complex is en verdere ervaring en 
oefening vergt. Dit is terug te vinden in de DGD verslaggeving die weliswaar iets meer 
outcome gericht is, maar zich nog in hoofdzaak tot het output niveau beperkt.  

Volledigheid en betrouwbaarheid  

De volledigheid en betrouwbaarheid van de jaarverslagen laat te wensen over. Op een 
paar uitzonderingen na wordt niet aangegeven op welke wijze de resultaatgegevens van 
de beschreven activiteiten zijn verkregen (geen bronvermelding), hoe betrouwbaar de 
informatie over resultaten is of hoe de kwaliteit van de informatie is geborgd. Uit 
gevoerde gesprekken blijkt dat de informatie grotendeels gebaseerd is op testimonials 
van ontwikkelingsattachés of project uitvoerders. Slechts zelden wordt gerefereerd aan 
uitgevoerde externe evaluaties.  

Een veel in interviews en focusgroepen gehoorde kritiek is dat in de huidige opzet van 
het jaarverslag niet-gouvernementele en multilaterale activiteiten nauwelijks of niet aan 
de orde komen. De geciteerde op de MDG’s betrekking hebbende activiteiten betreffen in 
overgrote meerderheid gouvernementele projecten/programma’s.  

De rapportage van bijna uitsluitend succesvolle en beleidsmatig interessante projecten/ 
activiteiten geeft een enigszins vertekend beeld van de relevantie en effectiviteit van het 
ontwikkelingssamenwerkingsprogramma. Uit gevoerde gesprekken blijkt dat de bewuste 
keuze om een selectieve steekproef te nemen van gefinancierde projecten/programma’s 
is geïnspireerd door de gedachte dat minder positieve of negatieve verslaggeving het 
publieke draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en de positie van de 
verantwoordelijke minister zou kunnen aantasten. Dezelfde gesprekken maken duidelijk 
dat een meer objectieve rapportage van behaalde resultaten (of een gebrek daaraan) de 
betrouwbaarheid van de verslaggeving en dus het publieke vertrouwen ten goede zou 
komen.  
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Relevantie  

In het jaarverslag 2010 wordt de doelstelling als volgt omschreven: “Dit jaarverslag wil 
aantonen dat de Belgische ontwikkelingshulp een bijdrage kan leveren aan de resultaten 
in de strijd tegen de armoede. …... Het verslag wil in de eerste plaats een 
resultatenrapport zijn. Het beoogt verantwoording af te leggen over de manier waarop 
ontwikkelingsacties een positieve impact kunnen hebben op het leven en het welzijn van 
mensen. Het verslag wil echter evenzeer de complexiteit aangeven van ontwikkelingshulp 
en van haar omgeving, die maakt dat rigoureus geplande doelen niet altijd het 
vooropgestelde resultaat bereiken.” Het doelpubliek van de jaarverslagen wordt niet 
expliciet vermeld of beschreven.  

In algemene zin geven de verslagen een redelijk beeld van wat de Belgische OS wil 
bereiken en wat ze daarvoor doet. Minder wat er feitelijk bereikt is. De bewijsvoering 
voor relevantie en effectiviteit is echter anekdotisch (projectmatig) en niet gebaseerd op 
een empirisch inzichtelijke aggregatie of consolidatie van de beschikbare database 
informatie. De beschrijving van de institutionele context is summier zonder te kunnen 
zeggen dat ze gebrekkig is. Daarmee blijft het lastig om te bepalen in hoeverre de 
gerealiseerde prestaties en effecten toegeschreven kunnen worden aan het gevoerde 
beleid c.q. de gefinancierde activiteit.  

Vormgeving van de rapportages 

De vormgeving van de jaarverslagen wordt door de onderzoekers en geïnterviewde 
personen in algemene zin positief beoordeeld. Voor alle verslagen geldt dat: 

• het de lezer makkelijk gemaakt wordt om kennis te nemen en overzicht te houden 
van de organisatie van de tekst (goede structuur en opbouw van de verslagen); 

• het mogelijk is selectief met tekst om te gaan en onmiddellijk informatie op te 
merken die van belang is; 

• in algemene zin, de verslagen goed leesbaar en gebruiksvriendelijk zijn;  
• alhoewel de presentatie en aankleding van de verslagen goed is, de regelmatig 

terugkerende opsomming van output/outcome resultaten de lezing van een 
volledig verslag ontmoedigt;  

• In algemene zin, de jaarverslagen sterk gericht zijn op het benoemen van de 
eigen DGD activiteiten en resultaten en te weinig op de vraag (of vragen) hoe die 
resultaten werden bereikt.  

Ten aanzien van het opzet van de jaarverslagen, is opvallend dat het niet direct aansluit 
op de algemene en operationele doelstellingen van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking zoals die verwoord zijn in het DGD managementplan. De 
verslaggeving is daardoor voornamelijk een algemeen sensibiliseringsinstrument en geen 
controle- of verantwoordinginstrument dat Parlement en publiek toelaat de effectiviteit 
en efficiëntie van het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsprogramma op zijn merites 
te beoordelen.  

De wettelijk voorgeschreven jaarlijkse MDG rapportages en verslaggeving van het 
Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid vertonen dezelfde karakteristieken van de 
hierboven beschreven DGOS/DGD jaarverslagen. Met name de rapportage op MDG 
niveau is problematisch vanwege het feit dat belangrijke delen van het hulpprogramma 
onderbelicht blijven en het attributieprobleem dat een goede duiding van de Belgische 
bijdrage bemoeilijkt. 
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3.3 Ontwikkelingssamenwerking in de nationale pers 

De pers is een belangrijk instrument voor sensibilisering van het brede publiek over het 
onderwerp ontwikkelingssamenwerking. Om een idee te krijgen over de verslaggeving 
m.b.t. de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de nationale pers is het Persoverzicht 
Minister van de persdienst van de FOD voor de periode 1 april 2011 tot en met 2 mei 
201127 gescand op berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking28. De bevindingen zijn 
samengevat in de volgende box. 

Box 3.1: Ontwikkelingssamenwerking in de nationale pers 
 
 
7 april 2011 
Artikelen over de hoogte van het Belgische ontwikkelingsbudget in de volgende kranten: 

• De Morgen: toonzetting neutraal 
• La Libre Belgique: toonzetting positief 
• De Standaard: toonzetting kritisch 
• De Tijd: toonzetting neutraal 

 
19 april 2011  

• Het Laatste Nieuws (betreft gebruik van Europese fondsen): toonzetting zeer kritisch (kop: 
“Geldverspilling: Belgen leren Afrikanen dansen met Europese centen”). 

 
22 april 2011 

• In De Tijd is een artikel opgenomen over duurzaamheid en fair trade, en de effecten van een 
mogelijke ecologische crisis op de armen in de wereld. 

 
26 april 2011  

• De Morgen: artikel over parlementslid die bestrijdt dat Belgie de 0,7% norm haalt. 
 
28 april 2011 

• La Libre Belgique: betreft de aanstaande publicatie van het DGD jaarrapport. Opiniestuk ten faveure 
van meer aandacht voor het primair onderwijs. 

• Le Soir: Artikel naar aanleiding van nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma met Rwanda. 
 
30 april 2011  

• In De Tijd is een artikel opgenomen dat het belang van de Doha ronde voor arme landen bespreekt. 
•  

In geen van de bovengenoemde artikelen in de nationale pers wordt melding gemaakt 
van resultaten die met de besteding van ontwikkelingsgelden zijn geboekt. 

3.4 Ontwikkelingssamenwerking in het Belgische 
Parlement 

Analyse van de verslaggeving van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en 
van de Senaat toont aan dat er geringe politieke belangstelling voor 
ontwikkelingssamenwerking is. Ontwikkelingssamenwerking gerelateerde onderwerpen 

                                          
27  In totaal betrof dit 21 uitgaven van de dagelijkse knipselkrant van de persdienst. De knipselkrant verzamelt 
artikelen uit de volgende nationale kranten: La Libre Belgique, Le Soir, L’Echo, De Standaard, De Tijd, De 
Morgen, Het Laatste Nieuws, La Dernière Heure. 
28  Dit betreft zowel de Belgische ontwikkelingssamenwerking als andere onderwerpen direct gerelateerd aan 
ontwikkelingssamenwerking 
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worden sporadisch besproken in Kamer en Senaat. In de 52ste zittingperiode, die liep van 
oktober 2007 tot juni 2010, zijn Kamer en Senaat resp. 154 en 122 keer in openbare 
zitting bijeen geweest. In een 15-tal gevallen (5 procent) is de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking uitgenodigd vragen mondeling toe te lichten. In dezelfde 
periode zijn naar schatting in totaal 38,000 schriftelijke vragen gesteld aan de Federale 
Regering waarvan een 340-tal aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking (240 in 
de Kamer en 100 in de Senaat).  

Een analyse van de verslagen van plenaire vergaderingen en schriftelijke vragen maakt 
duidelijk dat de aandacht voor de inrichting, effectiviteit en efficiëntie van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking beperkt is. De aandacht richt zich voornamelijk op de 
politieke dimensie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (Congo, Rwanda, 
Burundi). Verontrusting wordt uitgesproken over de zorgelijke mensenrechtensituatie in 
deze landen en het verlenen van begrotingssteun die deze situatie bestendigt. Een 
tweede aandachtspunt is de rol van niet-gouvernementele organisaties (met name 
NGO’s) waarvan zowel Kamer als Senaat pleitbezorgers zijn. Vragen en interventies op 
dit punt richten zich voornamelijk op het behoud van de federale financiële 
ondersteuning en de fiscale faciliteiten die deze organisaties genieten. De rest van de 
vragen richt zich hoofdzakelijk op de rol van ontwikkelingssamenwerking in noodsituaties 
(Ethiopië, Haïti). Opvallend is het gebrek aan vragen, en dus aandacht, voor de 
rapportages van de Bijzondere Evaluator en de BTC.  
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4. Bevindingen van de benchmarkbezoeken 

In het kader van deze evaluatie zijn bezoeken gebracht aan drie organisaties actief in de 
ontwikkelingssamenwerking die van bijzonder belang werden geacht voor de focus op 
resultaat en het rapporteren over bereikte resultaten. Dit zijn CIDA, DfID en IFAD. In dit 
hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen en hun betekenis voor de DGD 
beschreven. Voor uitgebreidere verslagen van de bevindingen wordt verwezen naar 
bijlage IV. 

4.1 Canadian International Development Agency 
(CIDA) 

De Canadian International Development Agency (CIDA) is de voornaamste 
overheidsorganisatie belast met het beheer van het officiële Canadese internationale 
ontwikkelingshulpprogramma. In FY 2009/10 was de totale begroting in de orde van € 
2.5 miljard, ongeveer 75 procent van de totale Canadese internationale hulpinspanning. 
De organisatie heeft drie operationele directies. De Directie Geografische Programma’s 
beheert de € 1.1 miljard portefeuille van de bilaterale samenwerkingsprogramma’s in een 
dertigtal landen. De Directie Multilaterale en Globale Programma’s beheert de jaarlijkse 
bijdrage van € 1.2 miljard aan internationale ontwikkelingsorganisaties en wereldwijde 
ontwikkelingsprogramma’s. De Directie Partnerschappen beheert een jaarlijkse 
subsidiepot van ongeveer € 0.2 miljard besteed voor cofinanciering van private sector 
initiatieven. Ten tijde van het benchmarkonderzoek was het personeelsbestand van de 
organisatie in de orde van 1,900 (inclusief administratieve staf).  

Onder druk van de Canadese publieke opinie werkt CIDA al ruim 20 jaar aan een meer 
op resultaten gericht beheer. Het gaat om een continu managementproces dat eind 2008 
geleid heeft tot de introductie van geïntegreerd beheerssysteem dat toelaat (i) het 
beheer van interventies te volgen en te toetsen aan de verplichtingen en 
overeengekomen afspraken (controlefunctie); ii) inzicht te verwerven in de problemen 
om bijsturings- en wijzigingsvoorstellen beter te kunnen beoordelen (beheersfunctie); 
iii) de vooruitgang van interventies te volgen vooral in termen van behaalde resultaten 
(verantwoordingsfunctie) en iv) lessen te trekken (leerfunctie). Een belangrijk onderdeel 
van het systeem is het Logisch Kader dat in de formuleringsfase van elke interventie 
wordt geformuleerd en waarin alle sleutelonderdelen en de interne logica van de 
interventie worden gevisualiseerd. Per gestelde doelstelling worden een aantal 
operationele indicatoren vermeld die betrekking hebben op te bereiken “immediate”, 
“intermediate” en “ultimate results”. De invoering van het beheerssysteem is op hoog 
management niveau begeleid door een speciaal opgerichte Performance Management 
Unit, bestaande uit een viertal medewerkers, die de kwaliteit van het proces verder 
bewaakt (en corrigerend kan optreden) en ook verantwoordelijk is voor de opleiding en 
begeleiding van betrokken operationele staf  en uitvoerende partners.    

Het voornaamste monitoring instrument is de jaarlijkse rapportage die de uitvoerders 
van de interventies aan de beheerder toesturen, aangevuld met eigen observaties van 
beleids- en ambassademedewerkers. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat er, niet 
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geheel onverwacht, een directe relatie is tussen de kwaliteit van de rapportages en de 
kwaliteit van het logisch kader dat in de voorbereidingsfase van de interventies is 
uitgewerkt. De rapportages worden in een projecten/programma database opgeslagen 
die via intranet voor alle CIDA medewerkers toegankelijk is. Ook bij CIDA ontbreekt wel 
eens de ijzeren discipline die vereist is om de database up to date te houden.  

In de projecten/programma database zijn ook evaluatierapportages opgenomen. CIDA is 
zich bewust dat, ook bij een goed ontwikkeld RBM systeem, onafhankelijke monitoring en 
evaluatie belangrijk blijven voor het publieke debat en transparantie van het gevoerde 
beleid. Naast de centrale evaluatiedienst, die jaarlijks ongeveer 10 procent van de CIDA 
portefeuille dekt, worden een groot aantal decentrale evaluaties uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de (drie) operationele branches van het Agentschap.  

Het RBM systeem is in de eerste plaats een project management instrument. Pogingen 
om de veelheid en diversiteit van de in database aanwezige informatie op een empirisch 
verifieerbare wijze op een hoger niveau te consolideren of aggregeren (sector, land, 
Agentschap) zijn tot op heden niet gelukt.  

Rapportage 

Op Agentschapniveau zijn het Department Performance Report (DPR) en het 
Development for Results Report (DRR) de voornaamste communicatie instrumenten 
waarin het Canadese ontwikkelingsbeleid en de bereikte resultaten jaarlijks worden 
toegelicht.  

Het DPR is het officiële jaarverslag van het Agentschap aan het Canadese Parlement. 
Daarin wordt aan de hand van een 15-tal “performance indicators” getoetst hoe en in 
welke mate het Agentschap een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van de 
hoofddoelstelling van het Canadese ontwikkelingsbeleid zijnde “Reduction in poverty for 
those living in countries where CIDA engages in international development”. Het DRR is 
in principe een extern public relations document waarin jaarlijks een kort overzicht van 
de bereikte resultaten wordt beschreven, hoofdzakelijk op landenniveau (Canada heeft 
een twintigtal concentratielanden) en/of op sectorniveau.  

Daarnaast produceert het Agentschap nog een groot aantal brochures, financiële 
statistieken en documentatie die de vele activiteiten verder toelichten. Een 
vermeldenswaardig initiatief is de publiek toegankelijke “Project Browser” waarin ruim 
3,000 projectprofielen zijn opgenomen met een korte beschrijving van de activiteit, de 
betrokken uitvoerende partijen en de financiële bijdrage. Er is ook een begin gemaakt 
met de ontwikkeling van interactieve communicatiemiddelen zoals Twitter en “interactive 
mapping”.  

De vermelde resultatenrapportages zijn gebaseerd op de in de data base aanwezige of 
anderszins beschikbare informatie. De rapportages zijn in algemene zin goed toegankelijk 
voor een breed publiek maar vertonen een paar, overigens ook elders voorkomende, 
belangrijke gebreken. Bij gebrek aan geaggregeerde of geconsolideerde informatie zijn 
de rapportages anekdotisch en schetsen derhalve een onvolledig beeld van de bereikte 
resultaten.  Ook gebrekkige bronvermelding kan het vertrouwen van de externe lezer 
aantasten. CIDA is zich bewust van dit probleem en beraadt zich op maatregelen om dit 
vertrouwen te herstellen en het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking te vergroten. 
Daarbij wordt gedacht aan publieke toegankelijkheid van het interne database systeem 
en een betere empirische onderbouwing van de rapportages. 
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4.2 Department for International Development (DfID) 

DfID heeft kantoren in London en East Kilbride, bij Glasgow, en kantoren in 36 
ontwikkelingslanden. DfID werkt in ongeveer 90 landen (2009-2010). In de periode 
2010-2011 had DfID meer dan 2300 medewerkers, bijna de helft daarvan in het 
buitenland. Het budget in 2010-2011 was £7,6 miljard, bijna geheel ODA fondsen29. Het 
bilaterale programma was ongeveer £3,2 miljard, het multilaterale programma ongeveer 
£2 miljard.30  

Uitgangspunt bij DfID is dat resultaatrapportage alleen mogelijk is als resultaten vanaf 
het begin goed worden vastgesteld in planning en accuraat worden gevolgd door 
projectmanagement. Een strikt onderscheid tussen beheersmatige prestatiemonitoring en 
verslaglegging op ontwikkelingsresultaten wordt niet gemaakt. Van alle eenheden en 
divisies (inclusief de landenkantoren) wordt een plan gevraagd inclusief alle te leveren 
resultaten, inclusief de MDG-gerelateerde outcomes per land of divisie en outputs gericht 
op de realisatie van de Structural Reform Plans (SRP). In het overkoepelend DfID 
‘Business Plan’ zijn zes SRP-acties opgenomen. Men heeft een centraal systeem 
ingevoerd om dit op kwartaal en jaarbasis te volgen en daarover rapporteert men in het 
jaarverslag.31 Daarnaast volgt men ‘Input’ en ‘Impact’ indicatoren en rapporteert over de 
geconsolideerde data in het jaarverslag.32 Het jaarverslag bevat eveneens informatie in 
tabelvorm over de voortgang t.o.v. de MDG’s (‘verkeerslichtsysteem’) en in narratieve 
vorm per MDG. De tekstuele uitleg over de contributie van DfID in de ontwikkelingen 
beslaat zowel bilaterale als multilaterale kanalen.33 Informatie over de voortgang in 
MDG’s per land (voor de 27 prioritaire landen) wordt ook gegeven.34 

Op het niveau van landenprogramma’s worden indicatoren verlangd voor Outcomes en 
Outputs. DfID-breed zijn er een aantal standaard indicatoren (die momenteel opnieuw 
worden bekeken om te worden opgenomen in een nieuw ‘Corporate Performance 
Framework’). Deze indicatoren worden gevolgd op kwartaalbasis zowel kwantitatief als 
met een ‘verkeerslicht’ systeem. De veranderingen in werkwijze zijn zeer recent en nog 
in ontwikkeling. 

DfID gebruikt Logisch kader (Logical Framework, logframe) als basis van 
ontwerp/planning; sinds begin 2011 moet er voor alle project, ongeacht de omvang, een 
logframe (voor kleinere projecten is een lichtere vorm van logframe geaccepteerd). Er is 
een coherent stelsel van instructies, richtlijnen en instrumenten die (op hun intranet) 

                                          
29 Totaal ODA van de Verenigde Koninkrijk in 2010-2011, inclusief activiteiten van andere overheidsorganen, 
was £8.354 miljard (0.56% BNI). DFID Annual Report and Resource Accounts 2010-2011  p 15. 

30 DFID Annual Report and Resource Accounts 2010-2011. Volume I Annual Report. pp13-14. 

31 DFID Annual Report and Resource Accounts 2010-2011, p 16-18 Table 3 en Table 4. De SRP’s zijn: Honour 
international commitments; Introduce transparency in aid; Boost wealth creation; Strengthen governance and 
security in fragile and conflict-affected countries; Lead international action to improve the lives of girls and 
women; Combat climate change.  

32 Bijvoorbeeld, DFID34 p19, Table 6 Input Indicators: Education: Cost per child supported in primary 
education: US$156 in 2008; p 20 Table 7 Impact Indicators: Education: Number of children supported by DFID 
in primary education: 7.6 million 

33 DFID Annual Report and Resource Accounts 2010-2011, pp22ff. 

34 DFID Annual Report and Resource Accounts 2010-2011, pp35 ff. Hoofdstuk 3; sterk samengevat; steeds 
twee bladzijde per land. 
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beschikbaar zijn voor alle medewerkers (z.g. “Blue book”, beperkt beschikbaar op de 
externe website). Dit omvat o.m. de “How to Notes” (‘HTN’) waarvan van specifieke 
belang voor project- en programmaontwerp zijn die over Business Cases, Operational 
Plans en Logframe; deze zijn geldig voor alle eenheden en divisies binnen DfID, 
eventueel aangevuld met specifieke richtlijnen voor specifieke doeleinden (zoals, b.v., de 
OpPlan voor samenwerking via multilaterale organisaties)35. Omdat de instructies, 
richtlijnen en instrumenten centraal worden bepaald, vastgesteld en onderhouden, kan 
iedereen op soortgelijke wijze de programma’s en projecten opzetten en bewaken (incluis 
de externe partijen zoals NGO’s, CSO’s en universiteiten). 

Er is een organisatiebreed focus op resultaten, geleid vanuit de top. Omdat efficiëntie 
(value for money) en transparantie speerpunten zijn van de huidige coalitieregering, is 
dit ook voor DfID van belang. De manier waarop dit is aangepakt wordt door de regering 
gezien als een voorbeeld voor andere ministeries. Hiermee werkt DfID ook direct aan het 
verwezenlijken van de afspraken over transparantie die o.m. zijn vastgelegd in de Accra 
Agenda (en de Verklaring van Parijs).36 De belofte aan parlement en publiek is om een 
zeer verregaande transparantie door te voeren: bijna alles wordt (zal worden) 
gepubliceerd via de website van DfID (deels via een projectdatabase; DfID ondersteunt 
het IATI initiatief om op een gestandaardiseerde manier gegevens over 
ontwikkelingssamenwerking toegankelijk te maken37). Dit is in potentie een radicale keus 
voor transparantie en in dit licht levert bijna alles een bijdrage aan resultaatrapportage. 
Het oude onderscheid tussen wat intern aan de organisatie is en wat men kwijt wilt aan 
de buitenwereld verdwijnt. De rol van de afdeling communicatie is (naast het werken aan 
de rapportages) advies en steun te leveren aan de operationele afdelingen en eenheden 
(die allemaal een communicatieplan moeten opstellen).  

Naast intern gemanaged, doch onafhankelijke, evaluaties heeft het Verenigd Koninkrijk 
sinds mei 2011 een volstrekte onafhankelijke evaluatiecommissie (die buiten DfID om, 
direct aan het parlement rapporteert). Duidelijk is dat er politieke wil aanwezig is om de 
veranderingen door te voeren en dit is omarmd door de leiding van de organisatie. Men 
ziet in dat een sterke cultuurverandering nodig zal zijn en lijkt bereid om dit door te 
voeren en te verlangen van de medewerkers op alle niveaus. 

De rol van de afdeling Evaluatie als ook die van kwaliteitscontrole is van belang. 
Evaluaties worden gedecentraliseerd en er komt steun en toetsing vanuit de Evaluatie-
eenheid op de kwaliteit van de planning (v.w.b. resultaatgerichtheid) en de 
onafhankelijkheid van de evaluatie. Om de decentralisatie mogelijk te maken komen er 
‘Results Leads’ in alle landen waar DfID een aanzienlijk programma heeft. Zij zullen 
ondersteunen en ook toezien op de kwaliteit van de resultaatgerichte planning, en 
management. De planning (de resultaten en de veranderingstheorie) moeten gebaseerd 
zijn op bewijs ("evidence-based"). Sinds kort maakt de afdeling Evaluatie deel uit van 
een ‘Research and Evidence Division’ die als taak heeft om DfID in staat te stellen 
rigoureuze onderlegde bewijzen te leveren voor de impact van wat zij doen. Bij de 

                                          
35  Op het moment van schrijven waren mogelijke aanpassingen voor Emergency Response nog niet 
beschikbaar. 
36 DFID website over de database van projectinformatie: “Publishing project information is an important step in 
fulfilling commitments in DFID's 2009 White Paper 'Building Our Common Future', and in implementing the 
2005 Paris Declaration on Aid Effectiveness and the 2008 Accra Agenda for Action. DFID is also taking steps to 
improve its aid transparency in line with the commitments made through the International Aid Transparency 
Initiative.”  
37 DFID, International Aid Transparency Initiative: Accra Statement.   
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afdeling Evaluatie zijn thans 15 medewerkers werkzaam, voorzien is dat dit zal worden 
uitgebreid tot een 40-tal functies. 

Consistentie en coherentie in planning, beheer, rapportage, monitoring en evaluatie zijn 
belangrijk voor DfID. Om dit te bereiken levert men training voor landen en eenheden in 
resultaatgerichte planning, monitoring en evaluatie en steun via de ‘Results Leads’. 
Landenprogramma’s zijn onderworpen aan strenge selectie (via de business cases) en 
voor multilaterale organisaties zijn er al besluiten gevallen om een aantal niet te blijven 
ondersteunen omdat ze niet voldoen aan de eisen die men stelt.  

4.3 International Fund for Agricultural Development 
(IFAD) 

IFAD is een Internationaal Financieringsinstituut en een van de gespecialiseerde 
organisaties van de VN, met als doelstelling armoedebestrijding in rurale gebieden in 
ontwikkelingslanden. IFAD heeft 459 medewerkers (235 professional staf), waarvan 
slechts enkelen buiten het hoofdkantoor in Rome zijn gestationeerd. Het totale aantal 
projecten/programma’s in uitvoering bedraagt 221, met een totaal uitgekeerd 
leningbedrag van US$ 437,5 miljoen38.  

IFAD legt verantwoording af aan haar Board, waarin de donoren vertegenwoordigd zijn. 
IFAD ondersteunt voornamelijk de uitvoering van projecten en programma’s. Recente 
ervaringen van beperkte aard met het ondersteunen van sectorale 
ontwikkelingsinterventies zijn weinig positief, en deze ondersteuning wordt afgebouwd. 
De focus op projecten en programma’s met een duidelijke doelstelling vergemakkelijkt de 
rapportage over de resultaten die bereikt worden. 

In 2005 is een onafhankelijke externe evaluatie uitgevoerd die concludeerde dat de 
impact van de door IFAD ondersteunde projecten en programma’s minder was dan 
steeds werd gedacht. Naar aanleiding van deze evaluatie is een intensieve heroriëntatie 
op resultaatgerichtheid op gang gekomen. Hiervoor heet IFAD een structuur opgezet 
waarvan de belangrijkste elementen zijn: 

• Een kader voor resultaat bepaling dat bestaat uit vijf niveaus: macro uitkomsten, 
project en programma outcomes resp. outputs, project en programma ontwerp 
uitkomsten en management en efficiency van de organisatie. 

• Een waarderingssysteem dat wordt toegepast voor alle beoordelingen van 
voortgang. 

• Een resultaat in impact management systeem dat erop gericht is de verzameling 
en analyse van gegevens over resultaten op het niveau van de doelgroep te 
vergemakkelijken. 

• Een versterkte rol van het “Independent Office of Evaluation” (IOE) in het borgen 
van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie die wordt gebruikt. 

IFAD heeft een systematiek van rapportage opgezet waarvan de belangrijkste elementen 
zijn: 

• Het “Report on IFAD Development Effectiveness” (RIDE), dat een overzicht geeft 
van de voorgang van het bereiken van doelstellingen van de projecten en 
programma’s, met name op de niveaus project en programma outcomes en 
outputs. 

                                          
38  Al deze cijfers hebben betrekking op het jaar 2009. Bron: Annual Report 2009 
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• De “Annual Review of Portfolio Performance” (ARPP), met als belangrijkste 
doelstelling senior management te informeren over de performance van alle 
projecten en programma’s in de IFAD portefeuille. 

• Het “Annual Report on Results en Impact” (ARRI), dat wordt opgesteld door het 
IOE en management en Board informeert over de outputs en resultaten van 
geëvalueerde projecten/programma’s en beëindigde projecten/programma’s aan 
de hand van geverifieerde eindverslagen van projecten. 

4.4 Consolidatie van bevindingen  

Alhoewel de structuur en situatie van de drie bezochte organisaties sterk verschilt, zijn er 
een aantal gemeenschappelijke kenmerken op het gebied van de invoering van 
resultaatgerichtheid op te merken. 

Voor de drie bezochte organisaties staat voorop dat grotere openheid en transparantie 
essentieel is om op langere termijn het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in 
stand te houden en te versterken. Met name in een periode dat 
ontwikkelingssamenwerking onder druk staat, wordt het nodig geacht te laten zien dat 
het resultaten oplevert en dat de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid professioneel ter 
hand wordt genomen. 

Een belangrijk punt dat bij alle drie de organisaties meerdere malen is benadrukt is dat 
de invoering van een grotere mate van resultaatgerichtheid een langdurig proces is dat 
substantiële expertise en middelen vraagt. Zoals te verwachten was is ook de effectieve 
en duurzame “commitment” van de leiding van de organisatie en de noodzaak voor 
duidelijk leiderschap bij de opzet en invoering van systemen voor het versterken van 
resultaatgericht werken meerdere malen benadrukt. Effectief toezicht op het doorvoeren 
van benodigde veranderingen en handhaving van het adequaat gebruik van nieuw 
ontwikkelde instrumenten zijn belangrijk. Het versterken van de resultaatfocus en de 
invoering van resultaatgericht beheer is een langdurig proces, met “trial and error”: 
praktijken en instrumenten uitproberen, en indien deze niet geschikt blijken vervangen 
door andere zonder de uiteindelijke focus uit het oog te verliezen. 

Een belangrijk element bij alle drie de organisaties is dat zij een aantal niveaus hebben 
beschreven die de middelen van de organisatie en de uiteindelijk beoogde 
ontwikkelingsuitkomsten met elkaar verbinden39. Voor iedere organisatie geldt dat deze 
systematiek voor alle hulpmodaliteiten gebruikt wordt, waardoor een eenduidige set van 
begripsbepalingen wordt gehanteerd. Verder draagt het bij aan de verduidelijking van de 
werkwijze van de organisaties en helpt medewerkers om resultaten te structureren, en 
daarover beter gestructureerd te rapporteren. Een eenduidig en coherent systeem van 
begrippen en instrumenten is essentieel voor de invoering van resultaatgericht beheren 
en rapporteren. 

Van de drie organisaties publiceert alleen DfID een rapportage die een geconsolideerd 
overzicht geeft van de in een jaar bereikte resultaten. Met name bij CIDA valt op dat de 
resultatenrapportage (net als bij DGD) anekdotisch is, en dat informatie uit het systeem 
van resultaatgericht beheer selectief wordt gebruikt; de externe rapportage lijkt meer 
gericht te zijn op sensibilisering. 

 

                                          
39  Het Result measurement framework van IFAD, de Results chain van DFID en het Logic Model van CIDA. 
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Op meer instrumenteel niveau valt het volgende op: 
• Met name IFAD en DfID, maken gebruik van een waarderingssysteem voor het 

weergeven en communiceren van resultaten. CIDA, echter, heeft het idee om een 
waarderingssysteem in te voeren opgegeven. De reden daarvoor is niet geheel 
duidelijk. 

• In alle drie de organisaties speelt de evaluatiefunctie een belangrijke rol bij het 
rapporteren over resultaten. Zowel bij DfID als bij CIDA is er een tendens het 
management van evaluatie ook decentraal te organiseren. Daarnaast hechten alle 
drie de organisaties belang aan een krachtige centrale evaluatiefunctie, in het 
Verenigd Koninkrijk zelfs in de vorm van een (recent ingestelde) onafhankelijke 
commissie voor het bepalen van impact. 

• Alle organisaties besteden substantiële aandacht en ook middelen aan het 
verzamelen van informatie over de ontwikkelingseffecten van door hen 
ondersteunde interventies. Deze informatie komt deels uit de interne 
rapportagestroom, maar wordt ook verzameld door middel van surveys, al dan 
niet als onderdeel van evaluaties. Er is steeds meer nadruk op het belang van 
‘evidence-based’ reportage. 

• Een goed gestructureerde database en gedisciplineerd gebruik van deze database 
is in alle drie de organisaties een belangrijk onderdeel van het beheer van 
informatie over performance en resultaten en het toegankelijk maken van deze 
informatie voor het publiek op een gestandaardiseerde manier. 
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5. Conclusies 

In het Bijzonder Bestek wordt een drietal gebruiksdoeleinden voor resultaatinformatie 
genoemd. Voor de conclusies is deze invalshoek aangehouden. 

5.1 Het afleggen van verantwoording 

Over de afgelopen vijf jaren zijn de DGD jaarverslagen van opzet veranderd. Tot 2008 
werd een overzicht gegeven van de activiteiten en interventies die door de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking werden ondersteund. De rapportage aan het Parlement 
betrof de voortgang die werd geboekt bij het realiseren van de doelstellingen verwoord in 
Millennium Doelstellingen. Vanaf 2008 zijn deze rapportages geïntegreerd, en wordt als 
organiserend principe van de rapportages de structuur van de Millennium Doelstellingen 
aangehouden. 

De laatste jaren wordt steeds hetzelfde proces voor het samenstellen van het DGD 
jaarverslag gevolgd. Hiervoor wordt door een redactiecomité onder leiding van D5 een 
instructie opgesteld die wordt goedgekeurd door de Directeur Generaal. Deze instructie 
wordt vervolgens aan de geselecteerde betrokken medewerkers toegestuurd. In deze 
procesbeschrijving is summier vermeld welke informatie kan worden gepresenteerd. De 
informatie die gebruikt wordt voor het afleggen van verantwoording door middel van 
externe rapportage wordt specifiek voor dit doel gegenereerd. De beschikbare informatie 
in de vorm van voortgangsverslagen van uitvoerders van projecten en programma’s 
wordt daarvoor niet stelselmatig aangewend. Het DGD jaarverslag is voor wat betreft 
informatie over activiteiten en resultaten een geheel op zichzelf staande exercitie. Voor 
het opstellen van het jaarrapport van het BOF bestaat geen proces beschrijving. 

In de jaarverslagen van de recente jaren wordt veel aandacht besteed aan de 
systematiek van resultaatgericht werken en wordt duidelijk de ambitie uitgesproken om 
ook aan externe betrokkenen resultaatgericht te rapporteren. In het jaarverslag 2009 
wordt het onderscheid tussen middelen, directe resultaten op output niveau en resultaten 
voor de beoogde doelgroepen (op outcome niveau) expliciet besproken. In deze 
beschrijving worden in essentie de definities van de OECD/DAC gevolgd. In de 
rapportages zijn verschillen in definitie van de resultaatniveaus tussen de interventies 
echter duidelijk aanwezig. De afbakening van de verschillende resultaatniveaus in het 
jaarverslag 2009 lijkt in de dagelijkse werkpraktijk geen rol van betekenis te spelen. Dit 
komt mede doordat deze resultaatketting niet is vertaald in de instructies die door de 
verschillende directies worden gebruikt, en doordat dossierbeheerders een grote mate 
van vrijheid lijken te hebben hoe zij resultaten gedefinieerd willen zien. 

Vanuit het oogpunt van verantwoording vertonen de jaarverslagen nog serieuze 
beperkingen. De informatie die in de rapporten is opgenomen is selectief. Dit betreft 
zowel de keuze van de verschillende landen waarover informatie is opgenomen, als de 
keuze van de interventies in die landen die beschreven worden. De informatie betreft 
met name de bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Resultaten geboekt door 
ondersteuning van Belgische maatschappelijke organisaties en multilaterale partner 
organisaties worden slechts in zeer beperkte mate vermeld in de jaarrapportages. In de 
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jaarverslagen wordt geen melding gemaakt van resultaten van humanitaire hulp. De 
voorbeelden die worden beschreven zijn overwegend positief. Er wordt weinig over 
problemen en uitdagingen gemeld en er is weinig of geen aandacht voor de context 
waarin resultaten al dan niet worden gerealiseerd. Een enkele keer wordt een probleem 
gesignaleerd, en als dat gebeurt, betreft het een probleem van externe aard.  

Gesteld wordt dat de aanwezige voortgangsrapporten en evaluaties gebruikt zijn voor het 
samenstellen van de verschillende bijdragen, maar de bron van de gebruikte informatie 
wordt in de verschillende bijdragen niet vermeld. Het is daarom niet mogelijk na te gaan 
in hoeverre de informatie “evidence-based” is. 

Resultaatinformatie kan slechts voor een deel verkregen worden uit de reguliere 
monitoring en rapportage systematiek. Voor meer gedetailleerde informatie is een 
adequate praktijk van evaluatie eveneens noodzakelijk. Voor ontwikkelingssamenwerking 
is de evaluatiefunctie grotendeels gecentraliseerd in de Dienst van de Bijzonder Evaluator 
(S4). Slechts voor het BOF en voor interventies voor humanitaire hulp is de mogelijkheid 
voor uitvoering van evaluaties door de beherende directies voorzien. Daarnaast hebben 
BTC, niet-gouvernementele organisaties en multilaterale organisaties de mogelijkheid om 
zelf evaluaties uit te voeren. Dit gebeurt ook regelmatig, maar de mate waarin de 
informatie uit deze evaluaties wordt gecommuniceerd aan DGD, en de mate waarin de 
grote hoeveelheid informatie door DGD effectief kan worden geabsorbeerd is beperkt. 

Het afleggen van verantwoording is gericht op zowel het politieke domein (het 
Parlement) als op het bredere publiek. Het DGD jaarverslag geeft echter onvoldoende 
volledige en representatieve informatie voor effectieve verantwoording aan de 
volksvertegenwoordiging. Echter, opgemerkt moet worden dat van de kant van de 
Parlementariërs geen opmerkingen dienaangaande zijn vernomen en ook uit de 
beschikbare documentatie blijkt niet dat Parlementariërs de informatievoorziening door 
DGD als problematisch ervaren. Parlementaire vragen met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking blijken voornamelijk voort te komen uit berichten in de pers 
of geïnspireerd te zijn door interventies van NGO’s. De meeste vragen betreffen 
ontwikkelingssamenwerking met Congo, Rwanda en Burundi.  

Het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid rapporteert jaarlijks direct aan het 
Parlement. Het betreft in de eerste plaats een verantwoordingsverslag over de besteding 
van de financiële middelen. Bij gebrek aan goede en betrouwbare voortgangsrapportages 
van de betrokken partnerorganisaties blijft het bij een vermelding van een groot aantal 
activiteiten waarvan de impact op de uiteindelijke doelgroep(en) onduidelijk is. 

De jaarlijkse MDG rapportages (tot 2007) lijden aan dit zelfde euvel en schetsen ook een 
partieel beeld van de Belgische Ontwikkelingshulp. Voor zover überhaupt 
kwantificeerbaar, is het attributieprobleem van een Belgische bijdrage aan MDG’s op 
wereldniveau zeer groot. Effectiviteit en efficiëntie van het hulpprogramma kunnen in een 
dergelijk kader niet goed beoordeeld worden. 

Naast de reguliere verslaglegging voert de dienst van de Bijzondere Evaluator evaluaties 
uit, waarin resultaten van de ontwikkelingssamenwerking worden vermeld. Deze worden 
opgenomen in het verslag van de Bijzondere Evaluator aan het Parlement en zijn via de 
website ook voor het brede publiek beschikbaar.  

Op basis van bovenstaande overwegingen worden de volgende conclusies 
getrokken: 

• De DGD jaarverslagen presenteren een onvolledig beeld van de resultaten 
die met behulp van de Belgische inspanning voor ontwikkelings-
samenwerking worden gerealiseerd. 
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• De informatie over resultaten in de jaarverslagen is selectief en daardoor 
niet representatief voor de resultaten die worden bereikt. De validiteit 
van de informatie is onduidelijk. 

• Het opstellen van het DGD jaarverslag is een exercitie die geheel los staat 
van de reguliere resultatenrapportage van uitvoerende partners aan DGD. 

• De evaluatiefunctie speelt een ondergeschikte rol bij het genereren van 
informatie over resultaten. 

• Er bestaat bij DGD geen expliciet beleid met betrekking tot de openheid 
van informatie voor externen. 

• De doelpublieken voor het afleggen van verantwoording zijn de leden van 
het Parlement en het brede Belgische publiek. Ondanks het bovenstaande 
is niet gebleken dat Parlementariërs de informatievoorziening als 
problematisch ervaren. Informatie over de mening van het brede publiek 
over de jaarverslagen is niet voldoende om daar een oordeel over te 
geven. 

5.2 Sensibilisering 

De vormgeving van de huidige jaarverslagen oogt aantrekkelijk en de inhoud is goed 
leesbaar. De mate waarin zij een rol vervullen op het gebied van de sensibilisering van 
het bredere publiek is niet bekend. De jaarverslagen zijn via de website beschikbaar, 
maar onduidelijk is hoeveel daarvan gebruik wordt gemaakt. Er is geen lezersonderzoek 
gedaan, en daarom is niet bekend wie deze jaarverslagen lezen, en wat de mening van 
de lezers over deze rapporten is. Dit geldt ook voor het jaarlijks verslag van het Belgisch 
Fonds voor de Voedselzekerheid.  

Een van de doelstellingen van sensibilisering is de complexiteit van de 
ontwikkelingssamenwerking duidelijk te maken. Uitdagingen met de uitvoering van 
interventies worden echter niet duidelijk gemaakt. In veel gevallen lijkt het publiek wel 
belangstelling te hebben voor specifieke interventies, zoals bijvoorbeeld in geval van 
humanitaire rampen. DGD rapporteert niet over haar bijdragen op het gebied van 
humanitaire hulp en de resultaten die daarmee worden geboekt. Dit gebeurt wel door de 
uitvoerders, al dan niet met vermelding van de bijdrage van de DGD. Alhoewel de scan 
van persberichten slechts een beperkte periode betrof, lijkt ontwikkelingssamenwerking 
in de nationale pers een ondergeschikte rol te spelen. 

Naast de jaarverslagen produceert de directie communicatie en sensibilisering (D5) een 
aantal publicaties voor een breder publiek. Dit betreft een periodiek blad (Dimensie 3) 
dat 5 keer per jaar verschijnt een aantal informatiebrochures en verschillende leaflets 
over specifieke onderwerpen. In het blad Dimensie 3 wordt nauwelijks informatie over 
resultaten van ontwikkelingssamenwerking vermeld.40 De informatiebrochures gaan 
meest over welke activiteiten en interventies door de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking worden ondersteund, niet de resultaten die met de 
ondersteuning worden geboekt.  

                                          
40 Referentie nr 80. V.w.b. de inhoud, in de enquête over Dimensie 3 gaf men o.m. aan: “Les dossiers de pays 
et de thèmes sont très bien appréciés. ... toutefois 2 groupes : ceux qui veulent plus de dossiers, et ceux qui 
veulent plus de variation thématique. En général, l’équilibre actuel entre dossiers et articles hors-dossiers paraît 
assez bon. ... La plupart a confiance en l’objectivité. Bien-sûr, il y a quelques voix qui aimeraient un Dimension 
3 plus critique vis-à-vis la coopération belge.”. 
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Voor de sensibilisering is in 2006 een strategie uitgewerkt, die echter niet door de 
Minister is goedgekeurd. In 2008 is een actualisering van deze strategie verschenen. De 
redenen dat deze strategieën niet zijn geaccepteerd, zijn niet bekend. De strategieën 
monden uit in een uitvoeringsplan dat niet essentieel verschilt van wat de directie thans 
uitvoert. Het operationeel plan 2011 vermeldt het voornemen een communicatiestrategie 
uit te werken. 

Op basis van bovenstaande overwegingen worden de volgende conclusies 
getrokken: 

• De DGD jaarverslagen zijn aantrekkelijk vormgegeven en gemakkelijk 
leesbaar voor een niet gespecialiseerd publiek. 

• Er is geen expliciet uitgewerkte en duidelijke strategie voor 
sensibilisering. 

• De informatie over resultaten is selectief en benadrukt positieve 
ervaringen. Problemen worden nauwelijks gemeld. Dat laat de rapportage 
over uitdagingen en beperkingen over aan externe partijen, waardoor D5 
de controle op een evenwichtige presentatie verliest en het vertrouwen 
van het publiek kan worden aangetast. 

• De publieke belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking in zijn 
algemeenheid is gering. Voor specifieke interventies bestaat 
waarschijnlijk wel enige publieke belangstelling, maar DGD maakt geen 
gebruik van deze belangstelling door specifiek over deze interventies te 
rapporteren of in dialoog te gaan. 

5.3 Resultaatgericht beheer 

De eerste inspanningen of plannen voor de invoering van meer resultaatgericht beheer 
dateren van juni 2007. Dit leidde in februari 2008 tot de oprichting van een netwerk 
“Resultaat Gericht Beheer”. Taak van het netwerk is om de principes en aanpak van 
resultaat gericht beheer onder de aandacht van de DGD medewerkers te brengen41. 
Opvallend is dat met name uit de interviews blijkt dat de meerderheid van de 
medewerkers van DGD en van de externe partijen betrokken bij de uitvoering van het 
ontwikkelingsbeleid, zich bewust zijn van het belang van meer resultaatgericht werken in 
de ontwikkelingssamenwerking. De vertaling naar de praktijk blijkt echter op problemen 
te stuiten, en van de concrete invoering van werkpraktijken en instrumenten is nog 
slechts in beperkte mate sprake.  

De stap van bewustzijn van de noodzaak van verandering naar het feitelijk invoeren 
daarvan stelt echter een aantal eisen op institutioneel gebied. Versterking van resultaat 
gericht beheer is opgenomen in het management plan van DGD, maar doorvoering van 
de daarvoor vereiste maatregelen dient nog plaats te vinden. Ervaringen van andere 
donoren wijzen uit dat dit een langdurig en kostbaar proces is, wat een adequate 
ondersteuningsstructuur vereist. Het netwerk resultaatgericht beheer heeft veel en 
relevant voorwerk verricht, maar voor effectieve invoering van concrete werkpraktijken 
en aangepaste instrumenten is een krachtiger ondersteuningsstructuur vereist. 

Voor wat betreft de voortgangsrapportage door uitvoerende partners aan DGD heeft 
iedere directie een eigen systematiek. Voor D1 zijn dit met name de 

                                          
41  Daarnaast heeft het netwerk ook bijgedragen aan praktische verbetering van enige instrumenten en 
werkpraktijken ter versterking van resultaat gericht management. 
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projectvoortgangsrapporten en de rapportages van de landenportefeuilles van BTC. Deze 
rapporten bevatten in wisselende mate informatie over de resultaten die worden bereikt. 
Voor veel projecten geldt dat outputs vrij goed op jaarlijkse basis kunnen worden 
beschreven, maar outcomes zijn in veel gevallen tijdens de looptijd van een project lastig 
of niet te identificeren, en het verzamelen van informatie over outcomes (door middel 
van onderzoeken bij de doelgroepen) is vaak niet voorzien in de projectbudgetten. Ook 
D2 vraagt de uitvoerende partners te rapporteren over de uitvoering van de activiteiten, 
maar de ontvangen verslagen zijn voornamelijk gericht op de beschrijving van de 
activiteiten en soms directe resultaten (outputs). De recent verschenen richtlijnen (maart 
2011) voor aanvraag en rapportage van humanitaire hulp maken gebruik van 
de (verplichte) "Single Form for Humanitarian Aid Interventions". Belangrijk onderdeel 
hiervan is een logisch kader (dat de OESO-DAC opzet niet geheel volgt maar verder 
gelijk is aan de op DAC-glossary gebaseerde logframes). Bij verdere interne harmonisatie 
van de instrumenten binnen DGD zullen de terminologie en definities die hier worden 
gehanteerd in lijn gebracht moeten worden met de andere gehanteerde termen en 
definities.  

D3 vraagt de maatschappelijke partners te rapporteren over resultaten. De rapportages 
die voor deze evaluatie zijn bekeken, tonen aan dat partners hieraan zo goed mogelijk 
proberen te voldoen, maar de mate waarin dit geschiedt, is onder andere afhankelijk van 
het type interventie en van de kwaliteit van het logisch kader dat in de voorbereidende 
fase is opgesteld. Ook voor D3 geldt dat het verzamelen van informatie over outcomes 
meestal niet voorzien is in de budgetten. Uit focusgroep gesprekken en interviews blijkt 
dat alle betrokken organisaties en koepels de noodzaak en het belang van rapporteren 
over resultaten onderkennen. De mate waarin men hierin slaagt, is echter divers, onder 
meer vanwege verschillen in de methodieken van resultaatgericht beheer. DGD geeft 
weinig sturing aan dit proces (en de sturing die wel plaatsvindt is persoonsafhankelijk). 
Partijen geven aan dat ze duidelijker kaders en methodieken zouden waarderen, zonder 
dat zij daardoor het gevoel hebben dat hun onafhankelijkheid wordt aangetast.  

Over het algemeen volgt de rapportage van de partnerorganisaties de instructies die door 
DGD zijn opgesteld, maar deze instructies zelf zijn in de meeste gevallen algemeen van 
aard. Daardoor zijn de partijen vrij om een eigen invulling te geven aan de rapportage-
eisen. Dit wordt tot op een zeker hoogte gewaardeerd, maar veel uitvoerders geven aan 
meer duidelijkheid te prefereren. Rapportage-eisen, feedback over ingezonden 
rapportages en richtlijnen en steun inzake rapportage wordt gezien als zeer 
persoonsgebonden. Men ervaart dat DGD niet eenduidig is met betrekking tot resultaten 
of rapportage-eisen. 

De rapportages van de verschillende partnerorganisaties zijn in veel gevallen zeer 
uitgebreid waar het de voortgang van de activiteiten betreft, minder waar het de directe 
resultaten (outputs) van de interventies betreft, en zeer summier waar het de effecten 
op niveau van de doelgroep (outcome) betreft. Sommige uitvoerders presenteren zeer 
lange en uitputtende lijsten van indicatoren wat de duidelijkheid niet ten goede komt. 
Onzekerheid omtrent de vereisten leiden tot excessief uitgebreide rapportages die veel 
vragen van zowel de uitvoerende partners als de dossierbeheerders van DGD. 

De sturing van de Belgische bijdragen aan multilaterale partnerorganisaties vindt 
voornamelijk plaats op basis van strategische doelstellingen met name specifieke 
beleidsprioriteiten en resultaatgericht beheer. D4 verzamelt daarom met name informatie 
over beleid en strategie en transparantie van beheer van deze organisaties, meer dan 
ontwikkelingsresultaten op het niveau van de beoogde doelgroepen. Voor wat betreft de 
Europese bijdragen zijn er wel strategische doelstellingen, maar de uitvoerders 
verschaffen weinig informatie om te kunnen beoordelen of deze strategische 
doelstellingen worden bereikt. 
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Binnen de directies lijkt het gebruik van informatie over resultaten wisselend te zijn. Veel 
dossierbeheerders maken duidelijk gebruik van de informatie over resultaten waarover 
zij beschikken. Voor velen is echter het lezen en verwerken van vaak zeer uitgebreide 
voortgangsrapportages een (te) zware belasting. Het gevolg hiervan is dat de rol van 
resultaatinformatie bij het beheer van de dossiers sterk varieert per medewerker. De 
huidige systematiek van resultatenrapportage lijkt onvoldoende toegesneden op een 
efficiënt beheer van de dossiers. Het ontbreken van een gestandaardiseerde systematiek 
voor de beoordeling van de voortgang van de interventies en de performance van de 
uitvoerders vormt een beperking voor een goed beheer van de dossiers, en voor de 
mogelijkheid de informatie voor een hoger beleidsniveau te consolideren. 

Wat er aan informatie over resultaten wordt aangeleverd blijft steken op het niveau van 
de individuele dossiermedewerker. De verwerking van deze informatie door DGD zelf, en 
de aggregatie/consolidatie van de resultaatinformatie naar een hoger beleidsniveau (of 
ten behoeve van rapportage door D5) lijkt op praktische problemen te stuiten. Deze 
beperkingen betreffen zowel de beschikbare hoeveelheid menskracht, als een duidelijke 
systematiek hoe dit te doen. De ODA.be database wordt in essentie gebruikt als een 
archiveringssysteem. De informatie in rapporten wordt niet samengevat opgenomen. 
Bovendien is het gebruik van het systeem wisselend per medewerker. 

Op basis van bovenstaande overwegingen worden de volgende conclusies 
getrokken. 

1. Zowel medewerkers van DGD als externe betrokkenen zijn zich bewust 
van het belang van resultaatgericht beheer. 

2. Met de praktische invoering van werkprocessen en instrumenten om 
resultaatgericht beheer te bevorderen is nog weinig voortgang geboekt. 
Er bestaat geen systematiek om de voortgang van de interventies en de 
performance van uitvoerende partners gestructureerd te beoordelen. 

3. Instructies voor uitvoerende partnerorganisaties over rapportage van 
resultaten variëren per directie van geheel afwezig tot zeer generiek van 
aard. Slecht in enkele gevallen zijn zij operationeel en duidelijk 
geformuleerd. De in het jaarverslag 2009 beschreven resultatenketting 
wordt niet algemeen gehanteerd. 

4. Als gevolg van voorgaande conclusie bestaat onzekerheid bij uitvoerende 
partners omtrent de gewenste rapportage, wat in een niet onaanzienlijk 
aantal gevallen leidt tot zeer omvangrijke rapportages. 

5. Met betrekking tot de verwerking van resultaatinformatie door 
dossierbeheerders geldt: 

o Dossierbeheerders hebben een aanzienlijke mate van vrijheid met 
betrekking tot de wijze waarop zij rapportages verwerken. Dit leidt 
tot een grote mate van variatie in sturing op resultaten. Hoe men 
structureel leert (denkt te leren) als organisatie (d.w.z. hoe men 
het kennisbeheer in de organisatie wil voeren) is onduidelijk. 

o Bij verschillende directies lijkt de capaciteit om de veelheid van 
(resultaat)informatie te verwerken een reële beperking te zijn. 

5.4 Slotconclusies 

DGD heeft expliciet de ambitie uitgesproken om resultaten duidelijk te maken en 
hierover op genuanceerde wijze te rapporteren. Tegelijkertijd moet echter geconcludeerd 
worden dat er is geen integrale systematiek van (resultaten)rapportage bestaat, of in 
ontwerp is. Iedere directie heeft een eigen opzet van de resultatenrapportage door 
uitvoerders. De resultaatketting zoals uiteengezet in het 2009 DGD jaarrapportage wordt 
niet stelselmatig gevolgd voor de verschillende interventies. Dit komt mede doordat deze 
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resultaatketting niet is vertaald in de instructies die door de verschillende directies 
worden gebruikt, en doordat dossierbeheerders een grote mate van vrijheid lijken te 
hebben hoe zij resultaten gedefinieerd willen zien. De instructies die aanwezig zijn voor 
voortgangsrapportage, zijn op het gebied van resultaatduiding zeer generiek. De 
informatie die daarmee wordt verkregen wordt gebruikt voor het beheer van de 
interventies waarvoor de directie verantwoordelijk is. Bij geen van de directies is sprake 
van een aggregatie of consolidatie van de voortgangsrapportages van de individuele 
interventies naar een hoger beleidsniveau, ter informatie van de Directeur Generaal, of 
ten behoeve van een overkoepelende externe rapportage door D5. De externe 
rapportage (jaarverslag of andere externe rapportage) die plaatsvindt, is ontkoppeld van 
de interne rapportagesystematiek en wordt geheel separaat vormgegeven door D5. 
Ervaringen van andere donoren wijzen er ook op dat effectieve resultatenrapportage 
begint met een kwalitatief goede planning, met eenduidige definitie van resultaatniveaus 
en een coherente planningsystematiek. Voor de interventies van DGD geldt dat de 
beoogde resultaten op verschillende manieren worden omschreven, soms duidelijk op het 
niveau van (voltooide) activiteiten of directe outputs, soms meer op het niveau van 
outcome.  

Voor wat betreft de externe verslaglegging is er duidelijkheid over de doelstelling van de 
rapportage van DGD, maar deze duidelijkheid betreft het feit dat de het jaarverslag 
meerdere gebruiksdoelen moet dienen. De DGD jaarverslagen en de jaarverslagen van 
het BOF zijn in eerste instantie geschreven om verantwoording af te leggen aan het 
Parlement. Daarnaast worden deze rapporten geacht een breder publiek te informeren 
over de Belgische ontwikkelingssamenwerking, zowel in verantwoordende zin als in 
wervende zin (sensibilisering). Omdat de externe rapportage de twee doelstellingen van 
het afleggen van rekenschap en van sensibilisering dient te realiseren heeft de DGD 
jaarrapportage een hybride karakter gekregen. Voor wat betreft de opzet is de 
jaarrapportage gericht op verantwoording op een hoog abstractieniveau (de MDG’s), 
maar voor wat betreft de invulling is zij selectief en duidelijk gericht op een meer 
algemeen publiek.  

Informatie over de perceptie op de resultatenrapportages van DGD van de verschillende 
doelpublieken is niet beschikbaar42. Op basis van de focusgroep discussies kan worden 
gesteld dat hetzelfde geldt voor de rapportages van andere bij 
ontwikkelingssamenwerking betrokken partijen. DfID heeft recentelijk een onderzoek43 
naar de effecten van de sensibiliseringsactiviteiten laten uitvoeren als onderdeel van het 
ontwikkelen van een nieuwe communicatiestrategie. Het kwam tot de conclusie dat deze 
inspanningen in de Verenigde Koninkrijk wel enige effect hebben gehad, maar dat 
aanpassingen nodig zijn in de huidige programma’s. 

 

 

                                          
42 Met uitzondering van de enquête over Dimensie 3 van 2008 (Referentie 80). 

43 DFID36. Review of using aid funds in the UK to promote awareness of global poverty. May 2011. Central 
Office of Information, London. 
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6. Aanbevelingen 

Versterking van de resultatenrapportage kan niet los worden gezien van de wijze waarop 
van de gerapporteerde resultaten gebruik wordt gemaakt. De aanbevelingen ter 
versterking van de resultatenrapportage zijn daarom vervlochten met een grotere 
resultaatfocus in de DGD als geheel. Hiervoor zijn zowel systemen en instrumenten nodig 
(waarbij onderscheid gemaakt wordt naar de in het bijzonder bestek genoemde drie 
gebruiksdoeleinden van resultaatinformatie). Deze aanbevelingen zijn geformuleerd 
vanuit een perceptie op een samenhangend systeem van resultatenrapportage. Een 
aanzet voor de visualisatie van een dergelijk samenhangend systeem is te vinden in 
figuur 1. Hierin is ook aangegeven waar de verschillende aanbevelingen geplaatst kunnen 
worden. 

Daarnaast dienen de specifieke aanbevelingen geplaatst te worden in een breder 
institutioneel kader. Ook hiervoor zijn een aantal aanbevelingen te formuleren op basis 
van de bevindingen van deze evaluatie. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in sectie 
6.2.  

6.1 Systemen en instrumenten 

6.1.1 Planning van interventies 

1. Kwalitatieve verbetering van de planvorming 

Iedere rapportage over resultaten grijpt terug op duidelijk gedefinieerde plannen. 
Plannen dienen heldere en realistische doelstellingen te geven, indicatoren waarmee 
de voortgang vastgesteld kan worden en een beschrijving van de activiteiten die 
nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Concreet biedt het logisch kader een 
instrument en denkdiscipline waarmee de planvorming sterk verbeterd kan worden. 
Consequente en goede toepassing van het logisch kader voor de planning van 
interventies is daarom een vereiste. 

6.1.2 Het afleggen van verantwoording 

DGD dient verantwoording af te leggen aan het Parlement en aan het publiek. Voor beide 
geldt dat dit twee aspecten betreft. Ten eerste de vraag of de beoogde doelstellingen 
waarvoor de middelen zijn ingezet zijn bereikt, en ten tweede of het beheer van de 
middelen van een voldoende professioneel niveau is. Alhoewel beide doelpublieken 
dezelfde vraag hebben, vereisen zij wel een verschillend niveau van informatie. Voor het 
Parlement zal de informatie volledig en dekkend dienen te zijn. Voor het publiek is dat 
minder het geval, zij hebben meer specifieke interesses. Voor het versterken van de rol 
van resultaatinformatie ten behoeve van het afleggen van verantwoording wordt het 
volgende voorgesteld: 
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2. Rapporteer over resultaten van specifieke interventies 

Publiceer met enige regelmaat rapportages over de resultaten die met specifieke 
interventies zijn bereikt, met name interventies die een bredere publieke 
belangstelling hebben genoten. Humanitaire rampen, vooral als gevolg van 
natuurlijke oorzaken, leiden vaak tot een grote betrokkenheid van het brede 
publiek. Communicatie van bereikte resultaten van noodhulpinterventies kan op die 
belangstelling teruggrijpen, waardoor het brede publiek geïnteresseerd zal zijn 
hiervan kennis te nemen, direct of via de media. De informatie hiervoor kan 
verkregen worden uit eindrapportages, maar zal in de meeste gevallen moeten 
worden gebaseerd op uitgevoerde evaluaties. 
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Fig 6.1: Overzicht stroom van resultaatinformatie 
 

Fase  Type informatie  Rapportage  Consolidatie  
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NB: de in rood aangegeven indicaties verwijzen naar de genummerde aanbevelingen. 
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3. Publiceer naast de MDG rapportage aan het parlement een 
verantwoordingsrapportage gericht op het publiek. 

Naast de reguliere MDG rapportageverplichting aan het Parlement, richt het 
DGD jaarverslag zich specifiek op de verantwoordingsfunctie aan het publiek. 
Rapportage op landenniveau biedt de mogelijkheid specifieker op de bereikte 
resultaten in te gaan, en deze resultaten aan de verschillende MDG’s te 
koppelen. Een dergelijke invalshoek is ook door andere donoren gekozen. Het 
laat ook een gesystematiseerde opvolging toe over de verschillende 
uitvoeringskanalen en de verschillende directies en diensten die er mee belast 
zijn. 

Voor wat betreft informatie over resultaten en performance betekent dit: 

i. In deze rapportage zal ook een overzicht van de waarderingen van de 
voortgang van interventies moeten worden opgenomen zodra het onder 
6.1.3 beschreven waarderingssysteem valide en betrouwbare informatie 
oplevert.  

ii. Voorgesteld wordt naast rapportage van resultaten op landenniveau 
regelmatig een specifieke thematiek in detail te belichten en de 
positieve bijdragen aan de resultaten gerealiseerd door de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking en de problemen die bij de uitvoering 
worden ervaren op dit onderwerp te beschrijven. Deze focus op een 
specifieke thematiek geeft daarmee de gelegenheid om de complexiteit 
van de ontwikkelingssamenwerking uit te leggen, en de consequenties 
die dit heeft voor het dagelijks werk van DGD.  
 

4. Leg de verantwoordelijkheid voor evaluatie van interventies bij de 
betrokken Directies. 

Bij de drie bezochte organisaties speelt evaluatie van interventies een expliciete 
rol bij het genereren van informatie over resultaten die extern wordt 
gecommuniceerd. In het Belgisch systeem is de evaluatiefunctie voor 
ontwikkelingssamenwerking gecentraliseerd in de dienst Dienst Bijzondere 
Evaluatie. Door de uitvoerders van de interventies (BTC, niet gouvernementele 
organisaties, multilaterale organisaties) worden echter met regelmaat 
evaluaties van individuele projecten (BTC en niet gouvernementele organisaties 
en multilaterale organisaties) of thema’s (met name door multilaterale 
organisaties) uitgevoerd. Deze informatie is toegankelijk voor medewerkers van 
DGD, maar wordt zelden gebruikt voor het extern rapporteren over bereikte 
resultaten. Ervaringen van andere donoren tonen echter het belang van een 
evaluatiecapaciteit dicht bij het superviserend niveau, zowel voor 
resultaatgerichte verantwoording als voor resultaatgericht beheer. Om de rol 
van evaluatie voor het genereren van resultaatinformatie te versterken dient de 
verantwoordelijkheid voor evaluatie van interventies bij de betrokken Directies 
(in praktijk de dossierbeheerders) te worden gelegd. Hiervoor is echter 
ondersteuning vereist (zie aanbeveling 14). 

6.1.3 Sensibilisering 

Voor sensibilisering is van belang dat de betrouwbaarheid van de informatie die 
naar buiten wordt gebracht herkend en erkend wordt. Informatie hoeft niet 
volledig te zijn, maar dient wel een gebalanceerd beeld te geven wat met de 
ontwikkelingsinspanning wordt bereikt. Concreet betekent dit: 
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5. De onder punt 2 in sectie 6.1.1 genoemde rapportages over de resultaten van 
de Belgische bijdragen voor specifieke “high-profile” interventies kunnen een 
bijdrage leveren aan de sensibilisering van het brede publiek.  

6. Voer een publieksonderzoek uit. 

Omdat er weinig feiten voorhanden zijn over de effectiviteit van de 
sensibilisering over de Belgische ontwikkelingssamenwerking in zijn 
algemeenheid en het DGD jaarverslag in het bijzonder, wordt aanbevolen een 
publieksonderzoek te laten uitvoeren om informatie te vergaren over die 
informatie die het publiek waardeert in het jaarverslag, maar ook in de 
jaarverslagen en andere uitingen van BTC, van de koepels en van geselecteerde 
uitvoerders (NGOs, CSO’s, Universiteiten), met name m.b.t. het rapporteren 
over resultaten..  

7. Formuleer een communicatiestrategie. 

Bij het bepalen van de nieuwe communicatiestrategie dient het 
publieksonderzoek betrokken te worden, maar ook andere inzichten v.w.b. 
communicatie over en communicatie vóór ontwikkelingsresultaten. Zie o.m.het 
Development Communication Sourcebook van de Wereldbank en Policy Brief 
van OESO-DAC.44 Het werk van de DAC DevCom Network45 geeft de noodzaak 
tot dialoog aan. 

8. De directies en beleidsmedewerkers belast met overzicht van een programma 
of partner in ontwikkeling moeten in staat gesteld worden om de complexe 
boodschappen over te brengen. Zij zullen steun en toezicht nodig hebben van 
communicatiedeskundigen. 

9. Versterk het gebruik van interactieve media. 

Een organisatie die relaties met diverse in- en externe doelgroepen in hoge 
mate interactief maakt, zal eerder op de hoogte zal zijn van ontwikkelingen, 
behoeften en belangen. Hiermee kan de organisatie de doelgroepen beter 
informeren over zaken waarin ze echt geïnteresseerd zijn en het aanbod 
optimaal laten aansluiten op relevante behoeften. De aanbeveling is derhalve 
dat DGD verder investeert in de ontwikkeling van interactieve internet 
communicatietechnieken.   

6.1.4 Resultaatgericht beheer  

10. Formuleer een coherente set van rapportage-instructies 
Omdat de resultaatinformatie voornamelijk verkregen worden uit diverse 
rapportageketens die buiten de eigen organisatie reiken, is het van belang dat 
er duidelijke en eenduidige instructies en richtlijnen zijn voor uitvoerders, dat 
kaders helder zijn en feedback over rapportages in de keten goed is geregeld.  

11. Voer een waarderingssysteem in voor monitoring van interventies. 
Voor de versterking van resultaatgericht beheer wordt aanbevolen een 

                                          
44 Referentie 177 World Bank, 2008. Development Communication Sourcebook: Broadening the Boundaries 
of Communication. Paulo Mefalopulos, World Bank. ISBN: 978-0-8213-7522-8 en referentie 178 OECD, 
2008. Building Public Awareness of Development: Communicators, Educators and Evaluation. Policy Brief 
No. 35, OECD Development Centre. Annette Scheunpflug en Ida McDonnell. 
45 zie b.v. referenties 181 en 182 door Peter da Costa voor de OESO-DAC DevCom Network. 
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systeem van waarderingscijfers in te voeren voor de interventies die daarvoor 
geschikt zijn. Dit zijn met name interventies die een duidelijk geformuleerde 
en afgebakende doelstelling hebben, en waar de attributie aan de Belgische 
bijdrage mogelijk is. Voor de verschillende hulpmodaliteiten van de Belgische 
ontwikkelings-samenwerking kan de geschiktheid als volgt worden 
weergegeven. 

 
Tabel 6.1: overzicht van de geschiktheid voor toepassing van 
waarderingssystemen van de belangrijkste hulpmodaliteiten van DGD 

Directie Modaliteiten Geschiktheid voor toepassing waarderingssysteem 

Bilaterale projecten 
en programma’s 

Waarderingen kunnen worden gebruikt met indicatoren voor de 
voortgang van de uitvoering en het bereiken van de 
doelstellingen 

D1 

Budget hulp en 
sectorale hulp 

Toepasbaarheid van waarderingen twijfelachtig. 

Humanitaire hulp Waarderingen kunnen worden gebruikt voor humanitaire 
interventies, maar enige specifieke karakteristieken (met name 
de vaak gebrekkige planning vlak na een humanitaire ramp) 
compliceren de stabiliteit van de waarderingen. 

D2 

Belgisch Fonds voor 
de Voedselzekerheid 

Dit betreft meest projecten waarvoor waarderingen goed 
toepasbaar zijn. 

Samenwerking met 
NGO’s en 
universiteiten 

Dit betreft financieringen met duidelijke doelstellingen en 
afbakening waarvoor waarderingen goed toepasbaar zijn. 

D3 

Samenwerking met 
andere partners 

Eveneens financiering met projecten, maar de vaak politieke 
aard van de activiteiten kan doelstellingen diffuser maken, en 
daardoor waarderingen minder goed toepasbaar. 

Core funding van 
multilaterale partner 
organisaties  

Waarderingen kunnen worden toegepast op de strategische 
doelstellingen, maar de attributie daarvan aan de Belgische 
bijdrage is niet eenduidig mogelijk. 

D4 

Financiering van 
specifieke projecten 

Dit betreft financieringen met duidelijke doelstellingen en 
afbakening waarvoor waarderingen goed toepasbaar zijn. 

D5 Communicatie en 
sensibilisering 

Toepasbaarheid van waarderingen twijfelachtig. 

Voor de opzet van een dergelijk systeem kan gebruik worden gemaakt van de 
ervaringen die andere organisaties daarmee hebben opgedaan, van de drie bezocht 
organisaties met name IFAD en DfID en van andere onderzoeken die over de 
toepassing van dergelijke systemen zijn gedaan. 

6.2 Institutioneel 

De ervaringen van andere donoren, wijzen erop dat versterking van de resultaatfocus 
en de resultatenrapportage slechts succesvol kan zijn als dit is ingebed in een daarop 
expliciet gericht institutioneel kader. Essentiële elementen van een dergelijk 
institutioneel kader zijn: 

12. Duidelijke beleidskeuze voor versterking van de focus op resultaten. Dit 
betekent dat adequate middelen en expertise ingezet moeten worden om de 
veranderingen op instrumenteel en organisatorisch gebied door te voeren. Het 
tot stand brengen van een dergelijke verandering is een langdurig proces met 
succesvolle en minder succesvolle experimenten. Een krachtige institutionele 
ondersteuningsstructuur is hiervoor noodzakelijk, evenals de bereidheid en 
het vermogen om van deze experimenten te leren. Daarbij moet gedacht 
worden aan een aan de DG toegevoegde eenheid van 3-4 ervaren 
beleidsmedewerkers die belast is met de begeleiding van de invoering van een 
organisatiebreed RBM systeem en de bewaking van de kwaliteit en de 
voortgang van het proces.  
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13. Het formuleren van een beleid met betrekking tot de (externe) 
toegang tot informatie, resulterend in een algemene richtlijn waarin 
expliciet wordt aangegeven welke informatie publiekelijk toegankelijk is en 
welke niet. Daarbij is het uitgangspunt dat alle informatie extern toegankelijk 
is, tenzij de leiding expliciet besluit informatie vertrouwelijk te behandelen. Dit 
betekent dat zowel positieve als minder positieve resultaten gemeld zullen 
worden. Gebalanceerde communicatie over successen en problemen vergroot 
het vertrouwen van externe belanghebbenden en belangstellenden in de 
betrouwbaarheid van de informatie. Het openstellen van de ODA.be data base 
is een eerste stap in de deze richting. De te realiseren toegang tot gegevens 
via de ODA.be database portaal geeft externe belanghebbenden en 
belangstellenden de mogelijkheid om relevante specifieke informatie te 
verkrijgen. Hiervoor is van essentieel belang de beschikbaarheid van 
informatie zo veel mogelijk uit te breiden. Openbaarmaking van (voorheen 
interne) rapportage vraagt een aanzienlijke cultuurverandering. 

14. Om de uitvoerende partijen in de rapportageketens op één lijn te brengen, is 
het van belang dat er eenduidige instructies en richtlijnen zijn en dat 
deze eenduidig worden toegepast door de medewerkers van DGD, en door 
uitvoerders zoals BTC, de koepels en specifieke organisaties. Voor de 
multilaterale partners, die veelal een enigszins afwijkend systeem zullen 
volgen, is het nodig aparte instrumenten te ontwikkelen. Vanuit de NGO’s, 
CSO’s en universiteiten wordt gepleit voor een gezamenlijke en 
gecoördineerde aanpak met gebruikmaking van de expertise bij alle 
betrokkenen. Intern binnen DGD is er duidelijk behoefte aan meer steun, 
training en instrumenten. 

15. Voor het verzamelen van informatie over het bereiken van resultaten op het 
niveau van de doelgroep is ook de evaluatiefunctie belangrijk. Dit betreft 
de evaluaties van de Dienst Bijzondere Evaluatie en van evaluaties die onder 
verantwoordelijkheid van de Directies worden uitgevoerd. DGD heeft echter 
geen in-huis evaluatiecapaciteit om de Directies te ondersteunen. Een 
dergelijke capaciteit is nodig om te komen tot een effectieve evaluatieplanning 
en een kwalitatief goede uitvoering van de evaluatie. Deze capaciteit kan 
worden geplaatst in de in aanbeveling 11 genoemde eenheid. 

16. Alle ervaringen bij andere organisaties wijzen erop dat de rol van de leiding 
van de organisatie en van de politieke leiding essentieel is. Dit wordt ook 
duidelijk aangegeven in de beleidsdocumenten en richtlijnen van de OESO-
DAC werkgroep over MfDR en DevCom. Dit betekent een langdurig en krachtig 
commitment aan het veranderingsproces, en krachtig leiderschap bij het 
doorvoeren van de benodigde veranderingen, inclusief toezicht op, en 
handhaving van, het goed gebruik van systemen en instrumenten. 
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Bijlagen 

Bijlage I: Technisch deel Bijzonder Bestek 

 

1. Inleiding  

De ontwikkelingssamenwerking kent een groeiende aandacht voor het behalen van 
ontwikkelingsresultaten. “Managing for development results” is één van de vijf 
basisprincipes van de Verklaring van Parijs, die in 2005 ondertekend is door een 
groot aantal internationale donoren waaronder België. Met het voornemen om meer 
resultaatgericht te gaan werken, proberen donoren meer aandacht te hebben voor 
korte en middellange termijnresultaten (outcomes) en lange termijnresultaten 
(impact), en minder voor activiteiten en directe resultaten (outputs). De Accra 
Agenda for Action benadrukt in 2008 nogmaals het belang om resultaten te behalen 
en er openlijk rekenschap over af te leggen. 

Ook de publieke opinie zet de overheid onder druk om aan te tonen welke resultaten 
behaald zijn met Belgisch ontwikkelingsgeld. Een enquête over het draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking, uitgevoerd in 2010 door het onderzoeksplatfom Pulse, 
heeft aangetoond dat 70% van de Belgische bevolking voorstander is van 
ontwikkelingssamenwerking. Slechts 20% is echter tevreden met de manier waarop 
het ontwikkelingsbudget wordt besteed.  

De Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking had eerder reeds het belang 
van resultaatgerichte rapportage onderstreept in zijn beleidsnota van 2009 en heeft 
gevraagd om prioritair aandacht te geven aan dit onderwerp. 

2. Internationale context  

Verschillende multilaterale instellingen en bilaterale donoren hebben in de 
voorgaande jaren inspanningen gedaan om meer en beter te rapporteren over 
resultaten. Het resultaat van deze inspanningen varieert echter in termen van het 
type informatie dat gegeven wordt, het doelpubliek, de doelstelling van de 
rapportage, de frekwentie van rapportage, etc.  

Verschillende multilaterale instellingen hebben vrij rigoureuze methodologieën en 
systemen ontwikkeld om over hun resultaten te rapporteren (bv. de Wereldbank en 
de Europese Commissie). Aan bilaterale kant heeft Nederland zijn rapportage 
afgestemd op de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, zonder er evenwel een 
duidelijke causaliteit in te willen aantonen. Het Verenigd Koninkrijk heeft de intentie 
uitgesproken om een onafhankelijke structuur te creëren die de impact van de Britse 
ontwikkelingssamenwerking moet meten via een rigoureus evaluatieprogramma met 
focus op outputs en outcomes. 
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Om een zicht te krijgen op deze verschillende praktijken werd binnen “Cluster E” van 
de Working Party on Aid Effectiveness van de OESO-DAC, en onder impuls van de 
Zwitserse ontwikkelingssamenwerking, een onderzoek uitgevoerd naar de 
rapportagesystemen van internationale donoren. Hieruit moeten aanbevelingen 
komen om de kwaliteit van de resultatenrapportage te verbeteren. België volgt dit 
onderwerp op via DevCom, het informeel netwerk van OESO-DAC communicatoren, 
dat ook een sterke focus legt op de communicatie en het rapporteren van resultaten. 

3. Belgische context  

Het budget dat in België uitgegeven wordt aan ontwikkelingssamenwerking stijgt 
jaarlijks en moet per wet in 2010 0,7% van het Belgische BNP bereiken. Deze 
jaarlijkse stijging van het budget vindt plaats in een context van budgetaire 
restricties tengevolge de economische crisis. Beide elementen dragen bij tot de 
verhoogde aandacht voor wat met Belgisch ontwikkelingsgeld gedaan wordt.  

Binnen de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), het departement 
van de FOD Buitenlandse Zaken dat het ontwikkelingsbeleid uitstippelt en fondsen ter 
beschikking stelt aan uitvoerende organisaties, is er sinds enkele jaren een evolutie 
aan de gang om meer resultaatgericht te werken. In 2008 is er een netwerk 
resultaatgericht beheer opgericht op basis van de vrijwillige deelname van 
dossierbeheerders uit de verschillende directies. Het jaarrapport van DGD dat 
jaarlijks uitgegeven wordt is vanaf 2008 expliciet opgesteld met de intentie om meer 
op resultaten te focussen. 

 DGD voert zelf geen activiteiten van ontwikkelingssamenwerking uit. Zij beschikt 
over verschillende financieringskanalen: de directe bilaterale samenwerking, de 
indirecte bilaterale samenwerking, de speciale programma’s, en de multilaterale 
samenwerking. Een vijfde kanaal betreft sensibiliseringsacties, die ook als officiële 
hulp (ODA) aangerekend worden. Dat betekent dat alle organisaties die via deze 
kanalen gefinancierd worden, ook moeten rapporteren over hun resultaten aan DGD. 
Onder andere op basis van deze rapportage maakt DGD haar eigen jaarrapport. 
Naast deze rapportage wordt er aan actieve informatiegaring gedaan door het 
redactiecomité dat verantwoordelijk is voor het schrijven van het jaarrapport. 
Tenslotte worden ook evaluatierapporten gebruikt als bron van informatie. 

4. Doelstellingen van de evaluatie 

In deze evaluatie staat de kwaliteit van de resultatenrapportage van de Directie-
generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) centraal. DGD heeft in 2008 65% van 
het budget van de Belgische officiële ontwikkelingshulp uitgegeven. Dit verloopt via 
verschillende kanalen, waarover meer informatie op de website van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking (DGD)46, en via verschillende uitvoerende 
partnerorganisaties. 

Het rapporteren van resultaten, zowel aan het publiek als aan het Parlement, is in de 
eerste plaats een zaak van rekenschap afleggen. Resultatenrapportage kan echter 
verschillende functies hebben, zoals de versterking van het draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking (sensibilisering), en de verbetering van de 
doeltreffendheid van de ontwikkelingssamenwerking (resultaatgericht beheer). 

                                          
46 www.dg‐d.be  
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De doelstelling van de huidige evaluatie is om enerzijds een aantal kernfuncties te 
omschrijven van rapportage op basis van de bestaande informatiebehoeften in België 
en de internationale guidelines over resultatenrapportage47, en anderzijds om te 
analyseren of de huidige rapportage van DGD in staat is om aan deze verschillende 
functies te voldoen. Deze analyse moet leiden tot aanbevelingen over hoe de 
rapportage van DGD eventueel bijgestuurd kan worden in functie van de 
vaststellingen die gemaakt zijn tijdens deze evaluatie.  

De uiteindelijk bedoeling is om tot een rapportagesysteem te komen voor DGD dat 
alomvattend is en dat toelaat enerzijds om op transparante manier te rapporteren 
over de resultaten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, en anderzijds om 
strategische beslissingen te nemen om meer en betere resultaten te behalen. 

5. Scope van de evaluatie 

De rapportage waarover conclusies en aanbevelingen verwacht worden in deze 
evaluatie, is de rapportage van DGD zelf, in de eerste plaats het jaarrapport van 
DGD. Om een zicht te hebben over evoluties in de manier waarop DGD 
gerapporteerd heeft, wordt de scope met betrekking tot de DGD-jaarrapporten 
vastgelegd van 2005 tot nu.  

Om een oordeel te kunnen vellen over de kwaliteit van de DGD-rapportage zal het 
nodig zijn om de bronnen van informatie te analyseren waarover DGD beschikt om 
het jaarrapport op te baseren. Aangezien DGD zelf geen uitvoerende functies op het 
terrein heeft, is zij grotendeels afhankelijk van de informatie van de uitvoerende 
partners, van het partnerland (in het geval van de directe bilaterale samenwerking) 
en van informatie via eigen kanalen (zoals de rapportage van de attachés 
ontwikkelingssamenwerking op post of interne rapportering van de directies van DGD 
aan het management van DGD). Elke bron van informatie is een bouwsteen in het 
systeem via hetwelke de rapportage zijn weg naar boven vindt. Dat betekent tevens 
dat alle instructies van DGD over de rapporteringsverplichtingen voor elkéén van 
deze informatiebronnen in kaart gebracht en geanalyseerd moeten worden om te 
zien of deze duidelijk zijn en relevant voor het soort rapportage dat verwacht wordt. 

Rapportage over ODA die door andere Belgische overheden uitgegeven wordt (bv. de 
FOD Financiën) behoort niet tot de scope van deze evaluatie. 

6. Sleutelvragen van de evaluatie 

Hieronder worden een aantal evaluatievragen opgelijst waarvoor een antwoord 
verwacht wordt. Deze lijst is niet exhaustief en kan aangevuld worden in de offertes. 
 

• op welke manier wordt door DGD over resultaten gerapporteerd?  
• voldoet deze rapportage aan de verwachtingen van het doelpubliek? 
• wat zijn de positieve en minder positieve punten van de DGD-jaarrapporten 

die geëvalueerd worden?  
• is er duidelijkheid over de doelstelling van de rapportage van DGD? 
• bestaat er een DGD-strategie over rapportage en zoja, is deze duidelijk en 

operationeel? 

                                          

47 zoals het « Development Communication Sourcebook » van de Wereldbank, en de background paper 
« Managing for and Communicating Development Results » van het DevCom netwerk van de OESO. 
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• zijn er lacunes in de informatie die DGD krijgt om over resultaten te kunnen 
rapporteren? 

• is er een verschil in kwaliteit tussen de rapportage van de verschillende 
bronnen?  

• wordt er een onderscheid gemaakt door DGD in verschillende types 
rapportage in functie van verschillende doelstellingen (zoals sensibilisering, 
rekenschap afleggen, resultaatgericht beheer) en het type publiek dat de 
rapportage ontvangt? 

• wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende resultaatsniveaus? 
• zijn er duidelijke instructies over hoe er gerapporteerd moet worden en welke 

informatie de rapporten moeten bevatten? 
• Is de resultatenrapportage evidence-based en is de informatie betrouwbaar? 
• is er een omschreven proces volgens hetwelke het jaarrapport van DGD 

opgesteld moet worden? 
• hoe en aan wie worden de rapporten gecommuniceerd?  
• op welke manier kan DGD beter rapporteren over resultaten? 

7. Methodologie 

Deze evaluatie zal hoofdzakelijk gebeuren op basis van een documentstudie, 
interviews en een best practices benchmarking. Er is geen terreinfase voorzien in 
deze evaluatie.  

Fases : 

1. Aftrapvergadering  

De consultants komen hun methodologie en werkplan voorstellen aan het 
stuurcomité dat de evaluatie zal opvolgen. In deze vergadering kan het stuurcomité 
reageren, verduidelijking vragen, of advies geven indien nodig. De aftrapvergadering 
is ook de gelegenheid om een aantal praktische afspraken te maken 
(informatiecollecte, vastleggen tijdsschema, etc.). 

De aftrapvergadering wordt georganiseerd ten laatste een week na de toekenning 
van de opdracht. 

2. Documentstudie en interviews 

In de documentstudie dienen de consultants de Belgische context van de 
ontwikkelingssamenwerking te leren kennen voor zover dat nog niet het geval is. 
Daarnaast worden alle documenten bestudeerd die relevant zijn voor het onderwerp 
van deze evaluatie.  

Ter aanvulling van de documentstudie worden interviews gedaan met de personen en 
diensten/organisaties die relevant zijn voor het onderwerp van deze evaluatie.  Een 
voorstel wordt hieronder gemaakt. Deze lijst is niet exhaustief en kan aangevuld 
worden door de consultants of door het stuurcomité : 
 

• Directeur-generaal DGD 
• Beleidscel Minister Ontwikkelingssamenwerking 
• Directeurs (en eventueel diensthoofden) DGD 
• Dienst Sensibilisering door DGD (D5.2) 
• Dienst Beleidsondersteuning  van DGD(D0.1) 
• Dienst Begroting en ODA van DGD (D0.2) 
• Bijzonder Evaluator (S4) 
• Leden van de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers  
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• Sleutelpersonen bij uitvoerende partners (BTC, NGO’s, VVOB/APEFE, VLIR-
UOS/CIUF-CUD, multilaterale organisaties, etc) 

Deze fase wordt afgesloten met een rapport waarin de voorlopige bevindingen 
voorgesteld worden. Dit rapport wordt voorgesteld tijdens een vergadering van het 
stuurcomité waarin de inhoud van het rapport zal worden besproken. Op basis van 
de bevindingen in de Belgische context moet ook de focus bepaald worden voor de 
benchmarking. 

3. Benchmarking 

In deze fase worden drie buitenlandse donoren bezocht om een aantal best practices 
te vinden. In de benchmarking moet gezocht worden naar het nut en het gebruik van 
de systemen die ginds bestaan, maar ook naar operationele informatie die België 
moet toelaten om in te schatten welke middelen nodig zijn en hoe die middelen in te 
zetten indien een systeem interessant wordt geacht. Deze donoren zullen 
gezamenlijk gekozen worden in de aftrapvergadering van het stuurcomité. In de 
offerte kunnen reeds voorstellen gedaan worden. In de keuze van donoren zal 
gezocht worden naar verschillende praktijken om zoveel mogelijk te leren uit hun 
ervaringen. Er dient hier rekening gehouden te worden met het werk dat reeds in het 
DevCom netwerk48 van de OESO verricht is met betrekking tot donorpraktijken op 
het vlak van rapportage.  

Het resultaat van de benchmarking wordt in een apart rapport voorgesteld tijdens 
een vergadering van het stuurcomité. 

4. Eindrapport 

In het eindrapport wordt alle informatie samengebracht en geanalyseerd teneinde 
een aantal concrete conclusies en aanbevelingen te presenteren over de 
resultatenrapportage van DGD. 

Het voorlopige eindrapport wordt voorgesteld tijdens een vergadering van het 
stuurcomité waar het besproken wordt. Op basis van deze bespreking wordt het 
definitieve eindrapport opgesteld. 

 Het definitieve eindrapport zal worden opgesteld in het Nederlands of het Frans en 
vertaald naar de andere landstaal. De spelling, de grammatica en de leesbaarheid 
moeten door de consultants gecontroleerd worden zodat de teksten van goede 
kwaliteit zijn. Indien de kwaliteit niet voldoende geacht wordt door de aanbestedende 
dienst (de Dienst Bijzondere Evaluatie), zal het rapport niet aanvaard worden voor 
betaling.  

5. Restitutie(s) 

Na de goedkeuring van het definitieve eindrapport door de aanbestedende overheid 
zullen de consultants een restitutie geven aan het beheerscomité van DGD van de 
belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Deze restitutie moet de directie toelaten 
om een management response op te stellen die gepubliceerd zal worden als bijlage 
van het eindrapport. 

Er wordt de consultants gevraagd om twee extra dagen te voorzien in de offerte voor 
een eventuele bijkomende restitutie, bijvoorbeeld bij uitvoerende partnerorganisaties 

                                          

48 http://www.oecd.org/document/31/0,3343,en_2649_34101_38405727_1_1_1_1,00.html  
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van DGD. De aanbestedende dienst kan tot zes maanden na de goedkeuring van het 
definitieve eindrapport beroep doen op deze dagen. De praktische afspraken voor het 
gebruik van deze dagen verlopen uiteraard in overleg met de consultants.  

8. Wat wordt verwacht van de offertes van de indieners 

De indieners wordt gevraagd een beknopte offerte in te dienen. Het is niet nodig 
algemene concepten met betrekking tot de Belgische ontwikkelingssamenwerking of 
de theorie van de evaluatie uit te leggen.  

Er wordt gevraagd om de terminologie van de Development Assistance Committee 
(DAC) van de OESO te volgen49. Dit is onder andere van belang om de 
resultatenniveaus te onderscheiden. 

De verdeling voor het aantal punten per gunningcriterium is weergegeven in punt 
12.2 van Deel A. Hieronder wordt kort beschreven hoe de offertes zullen beoordeeld 
worden voor deze criteria : 

1. Methodologie (25%) 

Het is belangrijk dat de indieners aantonen dat zij begrepen hebben wat verwacht 
wordt van deze evaluatie en dat zij in de offerte uiteenzetten hoe zij de 
documentstudie inhoudelijk zullen structureren en hoe de DGD-rapportage zal 
beoordeeld worden. Hierin is het van belang dat er aangetoond wordt aan de hand 
van welke maatstaven de DGD-rapportage zal beoordeeld worden, met andere 
woorden er moet aangetoond worden dat men weet welke elementen een 
kwaliteitsvol rapport moet bevatten in functie van de doelstelling van de rapportage. 

Er moet tevens een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het product 
enerzijds (hoe moet een resultatenrapport eruit zien en welke elementen moet het 
bevatten) en het proces (hoe moet DGD zich organiseren om het product te creëren). 

2. Aanpak (15%) 

In de aanpak worden de indieners verondersteld uiteen te zetten hoe de evaluatie 
praktisch georganiseerd wordt in functie van wat in het bestek gevraagd wordt. 
Belangrijke aspecten hierin zijn: 
 

• de coherentie tussen de verschillende fases en de kwaliteitscontrole van de 
evaluatie; 

• het aantal mandagen voor elke consultant en voor elke fase van de evaluatie. 
Dit aantal moet voldoende zijn om de opdracht goed te kunnen uitvoeren; 

• de duur van de bezoeken aan de buitenlandse donoren; 
• het taalevenwicht (NL/FR) binnen het evaluatieteam; 
• het genderevenwicht binnen het team 

3. Ervaring team in rapportagesystemen (30%) 

De aantoonbare ervaring van de consultants op het vlak van rapportagesystemen zal 
positief beoordeeld worden.  

                                          

49 http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf  
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9. Tijdsbestek 

De evaluatie zal lopen vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de 
dienstverlener de kennisgeving van de gunning van de opdracht heeft ontvangen tot 
en met 2 mei 2010.  

Het definitieve eindrapport moet opgezonden worden aan de aanbestedende 
overheid ten laatste op 2 mei 2010. 

De overige data voor de verwachte outputs en vergaderingen zullen besproken 
worden in en beslist worden door het stuurcomité in overleg met de consultants. 

10. Beheer van de evaluatie 

De Dienst Bijzondere Evaluatie (S4) is belast met het op de markt brengen van de 
evaluatie en de administratieve leiding van het contract. De Dienst Bijzondere 
Evaluatie (S4) is eveneens verantwoordelijk voor de uiteindelijke goedkeuring van 
het definitieve eindrapport. Het stuurcomité heeft de verantwoordelijkheid om de 
rapporten te bespreken en bij te sturen indien nodig. 
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Bijlage II: Geraadpleegde personen (alfabetische 
volgorde) 

 
Mrs. C. Acheroy COTA 
Mr. E d’Adesky Diensthoofd D3.1/D3.3 
Mr. L. Ameye APEFE 
Mr. B Baldwin Senior Operations Manager Advisor, Programme 

Management Department, IFAD 
Mr. T. Balint Junior Strategic Planning Officer, Strategic Planning 

and Budgetting, IFAD. 
Mr. J de Bar Kabinet van de Minister 
Mr. K. Barua Programme Management Department, , IFAD 
Mr. R. Bennett Senior Analyst, Strategic Planning and Analysis 

Division, Multilateral and Global Programs Branch 
(MULTI), CIDA 

Mr. B. Vanden Bergh 11.11.11 
Mr. G. Beringhs Directeur D.3 
Mr. W. Bettink Programme and Change Officer, Programme 

Management Department, IFAD 
Mr. P. De Bouck D1 
Mr. M. Buys Directeur D.5 
Mrs. A. DeCoster CIUF – CUD 
Mr. J. Cottenie Coprogram 
Mrs. S. Croes D2.1 
Mr. W. van Damme VVOB 
Mrs. A. Demedts Coprogram 
Mr. M. Denys Directeur D.1 
Mrs. F. Deschuytener D1.3 
Mr. P. Esmonde-White Manager, Strategic Planning, Geographic Programs 

Branch (GPB), CIDA. 
Mr. F. Felloni Senior Evaluation Officer, Independent Office of 

Evaluation,  IFAD 
Mr. M. A. Fredette Director, Performance Management, Strategic Policy 

and Performance Branch (SPPB), CIDA 
Mr. C. Genin Dossierbeheerder D4.1 
Dr. Goethals Manager Operaties, BTC 
Mrs. K de Grauwe D3.1 
Mrs. L. de Greef Diensthoofd D.0.2 
Mrs. S. de Groote Diensthoofd D.0.1 
Mrs. V. Haex D3.4 
Mrs. H. Herssens D3.3 
Mr. P. Hollebosch D4.3 
Mrs. F. Hosna D5.1 
Mr. G. Howe Head Replenishment Secretariat, IFAD 
Mr. E. Huygens Oxfam Solidarity 
Mr. M. Keating Evaluation Information Officer, Independent Office 

of Evaluation, IFAD 
Mr. L. Langouche Directeur Operaties BTC 
Mr. R. Lavergne Manager, Aid Effectiveness and Country Programs 

Unit, Partnerships with Canadians Branch (PWCB), 
CIDA 
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Mr. G. Livingston Regional Economist, Eastern and Central Africa, 
IFAD 

Mrs. L. Loddewykx D2.2 
Mr. J-P. Loir Directeur D.2 
Mrs. A van Malderghem D3.2 
Mr. L. De La Marche D4.1 
Mr. Marechal Hoofd Organisatie Ontwikkeling, BTC 
Mr. N. Messer Programme Manager BSF, IFAD 
Mr. I. Murray Evaluation Unit, DFID 
Mr. K. Osbourne Lead in the Financial & Corporate Department on 

results and value for money, DFID 
Mr. K. Paneels Directeur D.4 
Mrs. N. Perera Manager, Reporting, Data Analysis and 

Correspondence Unit, Partnerships with Canadians 
Branch (PWCB), CIDA 

Mrs. O. Nguyen Evaluation Research Analyst, Independent Office of 
Evaluation, IFAD 

Mrs M. van Parys M&E Expert BTC 
Mrs.Y. Pass Manager, Results-Based Management Unit, 

Strategic Planning, Geographic Programs Branch 
(GPB), CIDA 

Mrs. R. Samii Manager Web, Knowledge and Distribution 
Services, Communication Division, IFAD 

Mrs. M. Schellens Diensthoofd Zuidelijke en Oostelijk Afrika D.1 
Mr. S. Sigouin Director, Strategic Planning, Geographic Programs 

Branch (GPB), CIDA. 
Mr. C. Simoens D5.2 
Mr. G. Singh Director General, Evaluation Directorate, Strategic 

Policy and Performance Branch (SPPB), CIDA. 
Prof. S. Slembrouck VLIR-UOS 
Mr. B. Stewart CIUF – CUD 
Mrs. C. Terlinden D3.1 
Mrs. S. Trochon Assistant Programme Manager BSF, IFAD. 
Mr. R. van Vaerenbergh,  Diensthoofd D.5.2 
Dr. Verlé Departementshoofd Sectorale et Thematische 

Expertise, BTC 
Mr. F. Vermeulen VLIR-UOS 
Mr. E. de Wandel Kabinet van de Minister 
Mr. J. De Wilde VVOB 
Mr. F. de Wispelaere Diensthoofd D4.2 
Prof. G. Wyseure VLIR-UOS 
Mr. N. York Head of the Evaluation Unit, DFID. 
Mrs. G. Ysewyn 11.11.11 
Treasury Board of Canada Secretariat (verschillende medewerkers) 
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Bijlage III: Geraadpleegde documenten 

Algemeen 

 
• Meeting of the Global Partnership Managing for Development Results. OECD. 

Proposals for Key Messages. March 2011. 
• EU Development Accountability and Monitoring Questionnaire for the 2011 

Report  
• Organisatie en animatie van vorming workshops over resultaatsgericht beheer 

(RGB) – maart-juni 2007. Eindrapport juni 2007 
• Rapport 2009 sur les contributions de la Belgique à la réalisation des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) 
• Jaarrapport in het kader van het artikel 7 van het KB van 17 augustus 2007 

betreffende het systeem van interne controle --- Organisatiebeheersing DGD 
• Actieplan RGB voor een resultaatgericht DGOS 2010 – 2012 
• DGDC Management Plan 2010 – 2013 
• Global Partnership on Managing for Development Results. OECD. March 2011.  
• GARD version finale 
• Moors - Jaarrapport in het kader van het artikel 7 van het KB van 17 augustus 

2007 betreffende het systeem van interne controle --- Organisatiebeheersing 
DGD 

• Uitvoering en strategische opvolging door het beheerscomité DGD  
• Meeting of the Global Partnership on Managing for Development Results. 

March 2011. Proposals for Key Messages.  
• Operationeel Plan 2011 - D1, D2, D3., D4. D5  
• Results Reporting by Donor Agencies. Final Report. January 2011. MDF 

Training & Consultancy BV 
• Verslag van de Bijzonder Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking 2010. 
• Peer review van de evaluatiefunctie bij de Belgische Federale Overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
Eindrapport. Februari 2010 

• Accra Agenda for Action, September 2-4, Accra, Ghana. 3rd High Level Forum 
on Aid Effectiveness. 

• OECD-DAC, 2009. Policy Brief: Managing for Development Results. Task team 
on Conceptual and Technical Guidance of the OECD-DAV Joint Venture on 
Managing for Development Results. 

• Managing for and Communicating Development Results. Background Paper 
Prepared for the OECD Informal Network of DAC Development Communicators 
(DevCom Network) by 

• Peter da Costa. 02 December 2008. 
• Study on Communicating Development Results. By Peter da Costa. OECD DAC 

Development Co-operation Directorate & DevCom Network. 18 May 2009. 

Documentatie D1 

 
• Instructies Jaarverslagen 2010. Bilaterale attachés Bilaterale 

Ontwikkelingssamenwerking 
• Joint Commission on Bilateral Development Cooperation. October 2009 
• Current URT Policy Framework - MKUKUTA A presentation prepared for the 

Joint Commission Meeting (JCM) between the Government of the United 
Republic of Tanzania and the Kingdom of Belgium October 26, 2009  

• Summary Report. Civil Society in Tanzania. Oct. 2009.  
• Annual report format 2010 BTC 
• IDCP matrix framework Tanzania 
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• Instructies jaarverslagen 2010 Bilaterale Attachés 
Ontwikkelingssamenwerking. 

• Joint Commission Tanzania – Belgium  Indicative Development Cooperation 
Programme 2010 – 2013 between the Government of Tanzania and the 
Kingdom of Belgium 

• Joint Committee on Development Cooperation between the Kingdom of 
Belgium and the Republic of Tanzania. Opening Remarks by Mr. Peter Moors. 

• Talking Notes for the Permanent Secretary Finance and Economic Affairs 
during the 7th Joint Commission Meeting on Bilateral Cooperation between de 
Governments of Belgium and Tanzania. October 2009.  

• BTC Jaarverslag 2009 
• Evaluatie van de kwaliteit van de prestaties van de Belgische Technische 

Coöperatie 2010: Studie naar de beheerscontracten van de Belgische 
Technische Coöperatie. Eindrapport. South Research, In samenwerking met 
ECORYS Nederland en IDEA. 

• Evaluatie van de kwaliteit van de prestaties van de Belgische Technische 
Coöperatie 2010: Deelrapport met betrekking tot de kwaliteit van de 
prestaties. South Research, In samenwerking met ECORYS Nederland en 
IDEA. November 2010. 

Documentatie D2 

 
• Jaarverslag Overlevingsfonds 2008. 
• Cadre de financement – Crises Complexes – Contributions  
• Organisations Non Gouvernementales 2011 
• Cadre de financement, Disaster Preparedness, 2011 
• Cadre de financement, crises complexes, contributions Organisations 

Humanitaires Internationales 2011 
• Programma 5 (humanitaire hulp) en Programma 4 (maatschappijopbouw): 

Jaarplanning allocaties 2011  
• Note adoption de deux cadres de financement : Disaster Preparedness & 

Crises complexes ONG 
• Procedures ONG humanitaires version 6.0 

Documentatie D3 

 
• Conventions spécifique entre l’Etat Belge et les Universités francophones 

(CIUF) relative aux Actions-Nord, bourses, Initiatives Propres, Coopération au 
Développement, Frais de Formation et Coopération Universitaire 
Institutionnelle. 

• Richtlijn voor het Narratief Verslag van Projecten 
• Richtlijn voor de Narratieve Verslagen van Programma’s 
• Voorstellingsschema van een NGO-programma 
• Procedure ter behandeling van de NGO-programma’s 2011-2013 Koninklijk 

besluit 24/9/2006 
• Ontvankelijkheidsfiche NGO programma 
• Formation en Cadre Logique et Gestion Axée sur les Résultats. Pour les agents 

de la Direction Générale de la Coopération au Développement – D3. 
Restitution.Janvier 2009 

• NGO Beoordelingsfiche van het programma 
• Bijzondere Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Vlaamse 

Universiteiten (VLIR) betreffende de Eigen Initiatieven.  
• Bijzondere overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Vlaamse 

Universiteiten (VLIR) betreffende de institutionele samenwerking. 
• Bijzondere overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Vlaamse 
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Universiteiten betreffende de Opleidingskosten.  
• Evaluatie Voorzitterschap CODEV en ACP 
• Overeenkomst tussen de Belgische Staat Leopold Instituut voor Tropische 

Geneeskunde 
• Bijzondere Overeenkomst die de financiering regelt van acties inzake de 

ontwikkelingssamenwerking van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. 

• NGO ontvankelijkheidsfiche van een programma 
• Voorstellingsschema van een NGO programma 
• Nota richtlijn NGO narratief verslag 2006 
• Bijzondere Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de Vlaamse 

Universiteiten (VLIR) betreffende de beurzen 
• Procedure ter behandeling van de NGO-programma’s 2011-2013. Koninklijk 

besluit 24/9/2006. 
• Resultaten en activiteitenrapportage binnen D3 
• Richtlijn narratief verslag programma’s/projecten NGO 2006 
• Analyse van de bestedingen van 1% van het budget van de NGO 

vijfjarenprogramma’s voor interne evaluaties. Synthese rapport (Nederlandse 
versie). Maart 2005. Institut de Recherches et d’applications des méthodes de 
développement. 

Documentatie D4 

Algemeen 

 
• Implicaties van het full core beleid  
• Rol van de attachés ontwikkelingssamenwerking inzake multilaterale 

samenwerking (versie 17 december 2010) 
• Propositions de répartitions des tâches au sein de notre SPF concernant 

l’implication de la Belgique dans les travaux du MOPAN 
• Richtlijnen voor de standpuntbepaling in de beheersinstanties van de VN-

instellingen die ontwikkelingsactiviteiten en/of humanitaire interventies 
uitvoeren (13 januari  2011) 

• Beleidsnota Multilaterale Ontwikkelingssamenwerking. Maart 2011. Delen 1, 2 
en Executive Summary. 

• Nota aan Dirk Achten, Voorzitter van het Directiecomité. Tav Peter Mooors: 
Onderwerp Evaluatie multilaterale Samenwerking/keuze partnerorganisaties.  

• Richtlijnen voor de standpuntbepaling in de beheersinstanties van de VN-
instellingen die ontwikkelingsactiviteiten en/of humanitaire interventies 
uitvoeren (13 januari  2011) 

• Een analyse van de Britse Multilaterale Aid Review. Maart 2011. 
• Multifiche IFI’s periode 2004-2018 
• Rol van de attachés ontwikkelingssamenwerking inzake multilaterale 

samenwerking (versie 17 december 2010) 
• Propositions de répartitions des tâches au sein de notre SPF concernant 

l’implication de la Belgique dans les travaux du MOPAN 
• Draft Proposal Synergy Pilot Platform. October 2009. 
• Managing Multilaterals’ Effectiveness: Which way forward? Koen De Koster 

and Nathalie Holvoet. Institute of Development Policy and Management. 
University of Antwerp. Discussion Paper / 2010.03 

• Operationeel Plan Directie Multilaterale Samenwerking – D4. D4, DGDC. 
Brussel. 2011 p.8. Versie 2 februari 011. [Logframe] 

• New Financial Guidelines For Belgian Multilateral Cooperation. Brussel. 2011. 
p.2 
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CGIAR 
• D43JK194 documentatie voor consultants resultatenrapportering. 2011. 

[Mailbericht J. Kalders: verwijst naar website CGIAR voor rapportage enz.] 

EU 
• Evaluatie Voorzitterschap CODEV en ACP. 

FAO 
• Draft Report of the CoC-IEE to the Conference on the Immediate Plan of 

Action for FAO Renewal 
• Consultation Annuelle FAO/Belgique. Rome. Janvier 2010 
• Consultation Annuelle FAO/Belgique. Bruxelles. Février 2008 
• FAO beknopt 
• FAO multifiche 2008 -2010 [Excel] 
• Note Stratégique de Partenariat entre la DGCD et la FAO.  
• Besluiten van het jaarlijks overleg België - FAO Rome. Januari 2010 
• Programme Evaluation Report FAO of the United Nations. Rome, 2009. 
• Programme implementation Report FAO 2008-2009 
• Verslag over de 36ste zitting van het Comité voor Voedselzekerheid (CFS), 

Rome, Oktober 2010. 
• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Provisional Annotated Agenda 

and Timetable. 
• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Sustainable Crop Production 

Intensification Through an Ecosystem Approach and an Enabling Environment: 
Capturing Efficiency Through Ecosystem Services and Management. 

• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Policies and Institutions to 
Support Smallholder Agriculture. 

• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Soil for Food Security and 
Climate Change Adaptation and Mitigation. 

• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Priorities and Results Under The 
Medium-Term Plan and Programme af Work and Budget 2012-13. 

• COAG 22nd session Rome, 16-19 June 2010. Guidance of the Livestock Sector 
– Issues and Options. 

• Amendments to the basic texts required for the implementation of the 
immediate plan of action for FAO renewal. Thirty-sixth Session. Rome, 18-23 
November 2009. 

GFATM 
• Bilaterale vergadering van de Belgische delegatie met het Wereldfonds ter 

bestrijding van AIDS, Tuberculose en Malaria (GFATM). Geneva, 2009. 
• Synthesenota GFATM. 2008. 
• Meeting between Belgium and the Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis 

and Malaria. Tuesday 13 October 2009, 18.00 – 21.30. Geneva. Meeting 
report. 

• Verslag van de 21ste Board Meeting van de Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria (GFTAM). Genève, 28-30 april 2010 

• Verslag van de 22ste Board Meeting van de Global Fund to Fight AIDS, 
Tuberculosis and Malaria. Sofia, 13-15 december 2010 

• Zendingsverslag van de deelname aan de 20e bestuursvergadering van The 
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Addis Ababa, 8 
& 9-11 november 2009 

• Zendingsverslag van de deelname aan de vergadering van The Global Fund to 
Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Mid-Term Review of the 
Second Voluntary Replenishment 2008-2010. Caceres, 30 maart tot 01 april 
2009 

• Zendingsverslag van de eerste vergadering van de 3e replenishment for The 
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Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Den Haag, 23 -
26 maart 2010 

• Zendingsverslag van de deelname aan de 19e bestuursvergadering van The 
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Genève, 3 mei 
tot 7 mei 2009 

• Report of the meeting of the Programme and Implementation Committee 
(PIC) of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). 
Geneva, March 2nd & 3rd March and 26th April 

• Constituency report of the meeting of the Programme and Implementation 
Committee (PIC) of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 
(GFATM). Geneva, October 27th – 29th 2010 

IFAD 
• Cadre de mesure des résultats pour la période de la huitième reconstitution 

(2010-2012). Conseil d’administration — Quatre-vingt-dix-septième session. 
Rome, 14-15 septembre 2009. 

• Stratégie du FIDA concernant le changement climatique. Quatre-vingt-dix-
neuvième session. Rome, 21-22 avril 2010. 

• Activités prévues au titre des projets, y compris les activités proposées et 
approuvées par le biais de la procédure de défaut d’opposition en 2010-2011. 
Quatre-vingt-dix-neuvième session. Rome, 21-22 avril 2010. 

• Rapport sur la cent quatorzième réunion du Comité d’audit. Conseil 
d’administration – quatre-vingt-dix-neuvième session. Rome, 21-22 avril 
2010. (Confidential). 

• Assessment of IFAD’s Action Plan: Executive Summary to the Draft Report. 
2008. 

• Nous mesurons nos résultats et nous en rendons compte. Les observations 
recueilles donnent à penser que la qualité de nos projets s’améliore.  

• Évaluation au niveau de l'institution de la performance du FIDA en matière 
d'égalité entre les sexes et d'autonomisation des femmes.Conseil 
d’administration — Cent unième session. Rome, 14-16 décembre 2010. 

• Réponse de la direction à l'évaluation au niveau de l'institution de la 
performance du FIDA en matière d'égalité entre les sexes et d'autonomisation 
des femmes. Conseil d'administration — Cent unième session. Rome, 14-16 
décembre 2010. 

• Discours de Kanayo F. Nwanze à la séance d’ouverture de la trente-quatrième 
session du Conseil des gouverneurs. Rome. Italie. 19 février 2011. 

• Resolutions adopted by the Governing Council at its thirty-fourth session. 
Governing Council — Thirty-fourth Session. Rome, 19-20 February 2011. 

• Statement by the Chairperson, Her Excellency Clémentine Ananga Messina, 
Closing the Thirty-Fourth Session of the Governing Council. IFAD, Rome.   

• Décisions et délibérations du Conseil d’administration à sa centième session. 
Conseil d’administration — Centième session. Rome, 15-17 septembre 2010. 

• Résumé des propositions de projet et programme examinées par le Conseil 
d'administration. Conseil d’administration — Centième session. Rome, 15-17 
septembre 2010. 

• Création du Fonds fiduciaire du mécanisme de cofinancement espagnol pour la 
sécurité alimentaire. Conseil d’administration — Centième session. Rome, 15-
17 septembre 2010. 

• Procès-verbal de la cent unième session du Conseil d'administration. Conseil 
d’administration — Cent unième session Rome, 14-16 décembre 2010. 

• Rapport sur l’état des contributions à la huitième reconstitution des ressources 
du FIDA. Conseil d'administration — Cent deuxième session. Rome, 10-12 mai 
2011 
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• Version provisoire de la déclaration finale du président de la Consultation. 
Consultation sur la neuvième reconstitution des ressources du FIDA — 
Première session. Rome, 21 février 2011. 

ILO 
 

• Annual evaluation report 2009–10. International Labour Office, Governing 
Body 309th Session, Geneva, November 2010. 

• Annual evaluation report 2007–08. International Labour Office, Governing 
Body 303rd Session, Geneva, November 2010. 

• Governing Body. 310th Session. Evaluations: Independent external evaluation 
of the ILO’s evaluation function. Geneva, March 2011. 

• Approvals by donors: 2008-2009. [Excel file] 
• Minutes de la CONSULTATION ANNUELLE BELGIQUE/BIT 8 Décembre 2003, 

Bruxelles. 
• Kadernota : Internationale Arbeidsorganisatie, 2010 – 2013. (Draft). 2011. 
• Internationale Arbeidsconferentie. Genève, 2 tot 18 juni 2010. 

Zendingsverslag (8 tot 10 juni 2010) 
• Multifiche ILO 2008-2010. 
• 309ste zitting van de Raad van Bestuur van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (Genève, 4 tot 19 november 2010). Verslag van Zending 
(9 tot 11 november). 

• Zendingsverslag. Internationale Labour Organization (ILO) – Beheerraad, 
Genève,  Zending - 23 – 27 april 2009. 

• Nota aan de heer Peter MOORS, Directeur-generaal, Directiegeneraal 
Ontwikkelingssamenwerking. Verslag van de jaarlijkse overlegvergadering 
DGD/ ILO (International Labour Organization), Genève, 25 juni 2010. 

UNAIDS 
• Bilaterale raadpleging van de Belgische delegatie met UNAIDS [14 oktober 

2009] 
• NFR: Bilateral consultation with Belgium 2009 
• Synthesenota : UNAIDS. eind 2009. 
• Verslag 25th Board UNAIDS. 
• Zendingsverslag van de deelname aan de 24° Programme Coordinating Board 

(PCB) van UNAIDS en de jaarlijkse donorvergadering van de International 
Partnership for Microbicides (IPM). Genève, 22 tot 25 juni 2009 

• Zendingsverslag van de deelname aan de 26° Programme Coordinating Board 
(PCB) van UNAIDS. Genève, 21 tot 25 juni 2010 

• Zendingsverslag van de deelname aan de 27° Programme Coordinating Board 
(PCB) van UNAIDS. Genève, 6 tot 8 december 2010 

UNEP 
• Belgium-UNEP Partnership for 2008-2011 
• Belgium-UNEP Partnership for Ensuring Environmental Sustainability. Annual 

Bilateral Consultation, Brussels, 28 June 2010 
• The Current IDCP 2003-2007. Summary of the 26th Session of the UNEP 

Governing Council/Global Ministerial Environment Forum. February 2011. 
• Evaluation synthesis report 2009 UNEP 
• FicheX – UNEP 2008-2010 
• Framework cooperation UNEP 2010 -2013 
• Kader voor de Samenwerking met het Milieuprogramma van de Verenigde 

Naties (UNEP), 2009/10-2013. 
• Cadre pour la Coopération avec le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement. PNUE 2009/10-2013 
• Zendingsverslag Global Ministerial Environment Forum / Governing Council of 

UNEP (Nairobi, 20-24.02.11) 
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UNESCO 
• Fiche X – UNESCO 2008-2010 

UNICEF 
• UNICEF Annual Report to the Economic and Social Council, 2009. 
• Annual report on the evaluation function and major evaluations in UNICEF, 

2009 [partly 2010] 
• Annual Consultation – UNICEF and the Belgium Government: Brussel, 23 

November 2009. 
• CADRE de coopération avec l’UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

2010 – 2013. Février 2011 (DRAFT) 
• Rapport de mission : UNICEF – Deuxième Session  du Conseil d’administration 

–  New York, 14.09.09 au 16.09.09 
• Rapport de mission : UNICEF – Première Session  du Conseil d’administration 

–  New York, 12.01.2010 au 14.01.2010 
• Rapport de mission : UNICEF - Session annuelle du Conseil d’administration –  

New York, 08.06.09 au 10.06.09 
• Unicef table livre jaune 2008- 2010 inclus 300311 complet_ODA [Excel] 
• UNICEF Rapport annuel du Directeur général : progrès accomplis et résultats 

obtenus en 2009 et rapport sur l’examen approfondi de l’exécution du plan 
stratégique à moyen terme pour la période 2006-2013 

WHO 
• Bilateral Meeting - WHO / Belgium. 13 October 2009 
• WHO Executive Board 2010. 
• Note synthetique de partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS). 2007 
• Algemeen verslag van de Wereldgezondheidsraad (WHA – 18-23 mei 2009) 
• Compte-rendu de la 63ème Assemblée mondiale de la santé (AMS). 2010 
• Zendingsverslag van de deelname aan de 33° bestuursvergadering (Joint 

Coordination Board) van TDR. Sjanghai 13 tot 20 juni 2010 
• Zendingsverslag van de deelname aan de 15° bestuursvergadering (Joint 

Action Forum) van het Afrikaans Programma voor Controle van Onchocerciasis 
(APOC).  

• Tunis, 8 - 10 december 2009 

World Bank 
• The World Bank Group Framework and IFC Strategy for Engagement in the 

Palm Oil Sector. March 3, 2011 
• World Bank – Belgium Annual Donor Consultation Development Cooperation. 

December 2009. Minutes of Meeting.  
• Institutionele Kadernota Wereldbank.  
• World Bank. Annual Report 2009. Washington, 2009 

Documentatie D5 
• DGDC Annual Reports 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 
• Resultaten enquête Dimensie 3. 2008 
• How we work together to eliminate poverty. (Brochure) 2010. 
• World Bank, 2008. Development Communication Sourcebook: Broadening the 

Boundaries of Communication. Paulo Mefalopulos, World Bank. ISBN: 978-0-
8213-7522-8 

• OECD, 2008. Building Public Awareness of Development: Communicators, 
Educators and Evaluation. Policy Brief No. 35, OECD Development Centre. 
Annette Scheunpflug en Ida McDonnell. 
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Documentatie Benchmarking  

CIDA 

CIDA01 Report on Plans and Priorities FY 2007, 2008, 2009, 2010 

CIDA02 Departmental Performance Report FY 2007, 2008, 2009 

CIDA03 Development for Results Report FY 2007, 2008, 2009 

CIDA04 Statistical Report on International Assistance FY 2007, 2008, 

CIDA05 Report to Parliament on the Government of Canada's Official Development 
Assistance  FY 2007, 2008, 2009  

CIDA06 Reports of the Evaluation Department 2000-2009 

CIDA07 Results Based Management documentation and templates  

 

DFID 

DFID01 UK aid: Changing lives, delivering results. Department for International 
Development, March 2011. 

DFID02  

 

Guidance on writing an operational plan. How to Note. DFID, December 2010. 
(Publication Note added March 2011). 

DFID03 Writing a business case. How to Note. DFID, December 2010. 

DFID04 Guidance on using the revised logical framework. How to Note. DFID, January 
2011 

DFID05 Communication matters: Our communication strategy. DFID, September 2008. 

DFID06 International Development (Reporting and Transparency) Act 2006. Chapter 
31 

DFID07 Departmental Strategic Objectives – Technical Annex (May 2010) 

DFID08 Annual Report and Resource Accounts 2008-09. Volume I of II. 

DFID09 Annual Report and Resource Accounts 2008-09. Volume II of II 

DFID10 DFID in 2009–10: Response to the International Development (Reporting and 
Transparency) Act 2006. 

DFID11 DFID Organisational Chart 

DFID12 Independent Commission for Aid Impact – Work Plan. 

DFID13 Synthesis Study of DFID’s Strategic Evaluations 2005–2010: A report 
produced for the Independent Commission for Aid Impact by Roger Drew. 
January 2011. 

DFID 
15a 

Bilateral Aid Review: Technical report. March 2011. 

DFID15b Bilateral Aid Review (website description of process).  

DFID16 Multilateral Aid Review: Ensuring maximum value for money for UK aid 
through multilateral organisations. March 2011 

DFID17 Humanitarian Emergency Response Review. 28 March 2011. Chaired by Lord 
(Paddy) Ashdown. 

DFID18 Humanitarian Emergency Response Review: UK Government Response. 

DFID19 Business Plan 2011-2015. Department for International Development. May 
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2011. 

DFID20 Operational Plan 2011-2015. DFID Tanzania. February 2011 

DFID21 DFID Quarterly Management report Q4 2010-11 

DFID22 CSCF Project Completion Report (PCR): Instructions. 

DFID23 Project Synthesis Report. A review of trends, project scoring and lessons: April 
2005 to December 2008. Final Report by Sean Conlin and Sandrine Beaujean. 
March 2010. 

DFID24 Results Action Plan: Executive Summary 

DFID25 Public Attitudes Towards Development. Spring 2010. TNS Report prepared for 
COI on behalf of the Department for International Development. JN 201626. 
COI Ref 297433. Date April 2010 

DFID26 Guidance on Evaluation and Review for DFID Staff. Evaluation Department, 
July 2005 

DFID27 Department for International Development: Structural Reform Plan Monthly 
Implementation Update. May 2011 

DFID28 Evaluation Department: Forward Work Programme 2009/10 and List Of 
Evaluation Topics Proposed For 2010/12. 

DFID29 Systematic Reviews and Evidence‐Informed Policy: Overview. DFID Research 
and Evidence Division: Systematic Review Program. 26/01/2010. 

DFID30 Building the evidence to reduce poverty: The UK’s policy on evaluation for 
international development. Department for International Development (DFID). 
June 2009 

DFID31 Independent Evaluation in DFID. Annual Report 2009. Head of Evaluation, 
Department for International Development. 

DFID32 Q&A Briefing on Embedding Evaluation 

DFID33 DFID Standard Indicators 

DFID34 Annual Report and Accounts 2010-2011. Volume I: Annual Report. DFID, 
2011. 

DFID35 INTERNATIONAL AID TRANSPARENCY INITIATIVE: ACCRA STATEMENT. 

4th September 2008. 

DFID36 Review of using aid funds in the UK to promote awareness of global poverty 

May 2011. Prepared by COI Defence & International Theme Team, London. 

 

IFAD 

IFAD01  IOE, Evaluation Manual Methodology and Processes, April 2009 

IFAD02 Programme Management Department.Guidelines for Project Completion, June 
2006 

IFAD03 Results Measurement Framework for the Eighth Replenishment Period (2010 – 
2012) September 2009 

IFAD04 Result and Impact Management System, Practical Guidance for Impact Surveys 
(Draft). January 2005 

IFAD05 Programme Management Department. Result and Impact Management System 
(RIMS). First and Second Level Results. Handbook. February 2011 
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IFAD06 Results achieved under IFAD VII and directions for result measurement under 
IFAD VIII. July 2008 

IFAD07  IFAD Annual Report 2009 

IFAD08 Programme Management Department. Client Survey 2010, and questionnaire 
used. October 2010 

IFAD09 Programme Management Department Annual Review of Portfolio Performance 
2008 – 2009. December 2009 

IFAD10 Programme Management Department. Annual Review of Portfolio Performance 
2009 – 2010. December 2010 

IFAD11 Report on IFAD’s Development Effectiveness. December 2010 

IFAD12 IOE, 2010 Annual Report on Results and Impact of IFAD Operations Evaluated 
in 2009 

IFAD13 Programme Management Department, East and Southern Africa Division. 
Portfolio performance report. Annual review 2009 – 2010 Volume 1. July 2010 

IFAD14 Proposed loan to the United Republic of Tanzania for the Marketing 
Infrastructure, Value Addition and Rural Finance Support Programme. 
December 2010 

IFAD15 President’s Report on the Implementation Status of Evaluation 
Recommendations and Management Actions (PRISMA).  September 2010 

IFAD16 IFAD Social media guidelines: Good practices on getting the most out of social 
media tools. April 2011 

IFAD17 Social media: knowledge sharing tool (powerpoint presentation) 

IFAD18 A Review of IFAD’s Evaluation Communication Unit. May 2011 

IFAD19 COMPAS, Multilateral Development Banks’ Common Performance Assessment 
System, 2008 Report 

IFAD20 COMPAS, Multilateral Development Banks’ Common Performance Assessment 
System, 2009 Report 

IFAD21 MOPAN Common Approach, IFAD 2010. December 2010 

IFAD22 IFAD/Belgian Fund for Food Security Joint Programme. Annual Progress Report 
2009 
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Bijlage IV  

A: Bezoekverslag Canadian International Development Agency 

1. Background of the organisation 

The Canadian International Development Agency (CIDA) is the government's 
principal organization responsible for managing Canada's official development 
assistance (ODA) programme. It supports programmes and projects that have 
poverty reduction as their primary objective. It also engages in policy development in 
Canada and internationally to support Canada's development objectives in a manner 
consistent with Canadian foreign policy.  
 
CIDA's international assistance for fiscal year (FY) 2009-10 totalled € 2.5 billion 
(roughly double Belgian assistance) representing some 75 percent of the country’s 
overall international assistance budget. The balance was disbursed under the 
authority of the Department of Finance (mainly IDA contributions), the Department 
of Foreign Affairs and International Trade (security/stability and global partnership 
programmes) and 5 other Government institutions or agencies. Disbursements are 
managed by CIDA’s three operational Branches: the Geographic Programmes Branch, 
the Multilateral and Global Programmes Branch and the Partnership with Canadians 
Branch.   

The Geographic Programmes Branch budget for FY 2009/10 was in the order of € 1.1 
billion.  

The Branch carries out its mandate through programmes, projects and general 
budget support around the world. The bilateral aid effort focuses on Africa and the 
Middle East (53 percent), Asia (27 percent) and the Americas (17 percent) with the 
remaining balance going to Eastern Europe and unallocatable costs.  

 

Canada values a stable and effective multilateral system to help achieve 
development and to create a secure and prosperous environment for Canadians at 
home and abroad. The Multilateral and Global Programmes Branch FY 2009-10 
budget of € 1.2 billion illustrates that interest. Among the 20 or so organisations 
supported, the UN stands out as the major recipient. Of the total budget, roughly one 
third went to the core budget contributions. Two thirds went to geographically or 
otherwise earmarked project or programme assistance (including humanitarian aid).   

In FY 2009/10, the Partnership Branch for Canadians budget amounted to roughly € 
0.2 billion. Operating on a cost-sharing basis, the Branch manages the overall 
relationship with Canadian private and voluntary sector partners to increase their 
awareness, deepen their understanding and engage them in international 
development.  

2. Performance measurement 

2.1  Performance measurement at the project level 

Performance measurement at the project level is concerned with measuring both a 
project’s implementation progress and results achieved.  Result Based Management 
(RBM) has a long history at CIDA and has been used, in one form or another, for 
over 20 years. CIDA's first official RBM policy was released in 1996 and a revised and 
updated policy was approved in 2008. The Performance Management Division of 
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CIDA's Strategic Policy and Performance Branch supports the Agency for a sound 
practice of RBM. The update allowed CIDA to standardize and provide better 
coherence in RBM terms, definitions and methodology used across the agency, to 
align RBM with the Canadian Government approach, and to harmonize the RBM 
approach with the international donor community.  

RBM is a programme/project life-cycle approach to management that integrates 
strategy, people, resources, processes and measurements to improve decision-
making, transparency, and accountability. The approach focuses on achieving 
outcomes, implementing performance measurement, learning and adapting, as well 
as reporting on performance. 

The policy mainly clarifies definitions and relationships for outputs and outcomes.    

 

 

 

 

 

 

Under the new policy, CIDA developed three main working tools to make managing 
for results throughout the entire life-cycle of an investment or project easier for CIDA 
staff, partners and executing agencies i.e. the Logic Model (LM), the Performance 
Measurement Framework (PMF) and the Risk Register (RR). 

The LM provides a visual snapshot of the project activities, outputs and outcomes. 
Sometimes also called a “results chain”, the LM is a depiction of the causal or logical 
relationship between activities, outputs and the outcomes of a given project or 
programme. Outputs represent completed activities i.e. the direct products or 
services stemming from activities. Outcomes are development results and are 
classified as Immediate (short term), Intermediate (medium-term) and Ultimate 
(long-term).  “Ultimate Outcome” replaces “Impact” as the highest level of 
development result achievable by an investment or programme. 

The PMF framework is a working template that is used to systematically plan the 
collection of relevant data over the lifetime of a project or programme to assess and 
demonstrate progress made in achieving expected results. It is a living performance 
management document that establishes baseline, indicators, targets and data 
collection responsibility and frequency against expected results. 

The RR lists all the identified risks, the results of their analysis and a summary of 
mitigation strategies. The RR is continuously updated and reviewed throughout the 
course of a project or programme.    

In combination, the three tools provide officers, partners and beneficiaries a clear 
view of expected results and the process by which projects/programmes are 
managed and monitored to successfully achieve results.   

The tools have been developed (and regularly updated) by the Performance 
Management Division of CIDA's Strategic Policy and Performance Branch. The 
supporting documentation consists of:   
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Key Documents:   
• Results-Based Management Tools at CIDA: A How-to Guide 
• Results-Based Management Policy Statement 2008 
• Results-Based Management – 2008 Policy Statement: Amended terms and 

definitions  

Templates:  
• The Logic Model (LM) – Investment level  
• The Logic Model (LM) – Template with definitions 
• The Logic Model (LM) – PM Strategy  
• The Logic Model (LM) – Program Level  
• Performance Measurement Framework (PMF):  
• Performance Measurement Framework (PMF) – Template with definitions 
• Risk Register – Investment:   
• Risk Register – Template with Definitions 
• Risk Register – Program and RM Strategy Template 

2.2 Performance measurement at the agency level 

Largely driven by domestic public pressures and government-wide legislation for 
annual reporting on agency performance, CIDA is continuously clarifying its overall 
goals and seeking ways to summarize its achievements vis-a-vis its goals. The 
Agency’s overall mission and key development goals are spelled out in the annual 
Report on Plans and Priorities (RPP). The statement of Agency goals serves to 
articulate to external audiences what the overall aims of the Canadian development 
assistance programme are and provides a framework for gathering and reporting 
data on overall agency performance or results achieved. The clarification of Agency 
goals also is useful as an internal management tool for strategic planning.    

Fiscal year 2009-10 

The 2009-10 RPP set out two long-term results or strategic outcomes to which the 
Agency is estimated to contribute by managing the aid programme according to 5 
main programme activities. Key performance indicators reflecting the Agency’s goals 
were:  

Strategic Outcome 1: Increased achievement of development goals consistent with 
Canadian foreign policy objectives 

Activity 1. Countries of concentration 
− Progress toward the Millennium Development Goals 
− Level of democratic governance 
− Existence of an effective government poverty reduction strategy reflected in 

budgeting decisions and long-term resource framework 
− Alignment of CIDA’s country strategies and institutional support to the 

country’s national development plan 

Activity 2. Fragile states and countries experiencing humanitarian crisis 
− Prevalence of acute malnutrition  
− Level of personal and community protection 
− Development of national poverty reduction strategies, including sector 

priorities 
− Level of availability of key public services 

Activity 3. Selected countries and regions 
− Progress toward the Millennium Development Goals 
− Level of democratic governance 
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− Existence of an effective government poverty reduction strategy supported by 
transparent and accountable systems and a resource framework 

− Alignment of CIDA country strategies and institutional support to the country’s 
national development plan 

Activity 4. Multilateral, international and Canadian institutions 
− Number of multilateral, international, and Canadian institutions demonstrating 

quality, effective, and efficient results-based management approaches 
− Existence of strategies related to equality between women and men and to 

the environment for partner institutions  

Strategic Outcome 2: Sustained support and informed action by Canadians in 
international development 

Activity 5. Engaging Canadian citizens 
− Number of Canadians involved in international development efforts  

Fiscal Year 2010-11 

For FY 2010-2011, CIDA revised it programme activity architecture demonstrating 
greater emphasis on measurable results. Instead of 2 strategic outcomes, the Agency 
now has 1 single strategic outcome goal: Reduction in poverty for those living in 
countries where CIDA engages in international development. The revised programme 
administration architecture now has 6 programme activities i) Fragile countries and 
crisis/affected communities; ii) low income countries; iii) middle income countries; 
iv) global engagement and strategic policy; v) Canadian Engagement; and vi) 
Internal Services. The number of performance indicators was reduced to 13 and 
reformulated as follows:  

Activity 1. Fragile countries and crisis affected communities 
− effectiveness of humanitarian assistance delivery to crisis affected populations 
− extent to which humanitarian assistance is delivered in a coordinated and 

cohesive way 
− level of access to key services for women, men and children 

Activity 2. Low-income countries 
− evidence of improved access to key services and economic opportunities 

stemming from CIDA funded endeavors 
− country policy and institutional assessment for each low/income country 
− evidence of policy improvements and increased capacity stemming from CIDA 

funded endeavors 

Activity 3. Middle-income countries 
− Country Policy and Institutional Assessment for each middle-income country 
− evidence of public institution reforms stemming from CIDA funded endeavors 

Activity 4. Global engagement and strategy policy 
− evidence of Canadian influence to advance Canadian views on international 

development 
− integration of development considerations in other Canadian policies that have 

an impact on development 
− evidence of CIDA’s increased effectiveness as a result of working with 

multilateral and global organisations 

Activity 5. Canadian engagement 
− percentage of developing country´s partners indicating that Canadian partner 

of projects and programmes are increasingly aligned with their sustainable 
development needs 
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− average rating of integration of gender quality and environmental 
sustainability in partner proposals 

− value of human and financial resources mobilized by Canadian partners. 

3.  Reporting systems 

CIDA regularly reports on its plans, activities and results throughout the year. All of 
these reports are made available on the CIDA website, as soon as they are 
published. Three reports are mandatory, i) the Report on Plans and Priorities; ii) the 
Departmental Performance Report and; iii) the Report to Parliament on the 
Government of Canada's Official Development Assistance.  

Report on Plans and Priorities (RPP) 

Under the Financial Administration Act, CIDA is required to present an annual RPP 
describing its activities and planned budgets for the following fiscal year (1 April – 31 
March). The 25-30 pages RPP is made available on both Treasury Board's and CIDA's 
websites and is tabled in Parliament just before the start of the fiscal year (March) by 
the President of the Treasury Board on behalf of the Minister of International 
Cooperation. The document provides details on human resource requirements and 
planned spending by strategic outcome and by main programme activity. It is the 
Agency’s primary planning tool for judging performance in relation to its 
organisational objectives. 

Department Performance Report (DPR) 

The DPR is CIDA’s account of results achieved during the expired fiscal year against 
planned performance expectations as set out in the RPP. It is the Agency’s principal 
instrument for annual reporting on results at the corporate level on the entire range 
of its activities. The latest report covers the fiscal year 2009-2010. For 12 of the 15 
performance indicators, mentioned before, “significant progress” was reported to be 
achieved. “Some progress” was mentioned to be achieved for 1 indicator (progress 
towards MDGs) and 2 indicators (level of democratic governance and existence of an 
effective poverty-reduction strategy) were not rated.  

The DPR 2010-11 is currently under preparation and results of the new agency 
performance assessment exercise are not yet known.  

Report on the Government of Canada Official Development Assistance  

Under the Official Development Assistance Accountability Act (June 2008), CIDA is 
required to present an annual Report to Parliament on the Government of Canada's 
Development Assistance (covering ODA and non-ODA development assistance). The 
40-50 page document summarizes activities undertaken by all federal government 
departments and agencies which deliver the Government of Canada's official 
contribution toward international poverty reduction (2-4 pages per 
department/agency). 

Other reporting  

Apart from producing the mandatory annual reports mentioned above, CIDA 
produces two non-mandatory annual reports. The Statistical Report on International 
Assistance (20-30 pages) is a statistical document covering Canada’s total 
development assistance and detailing not only CIDA’s work but also that of other 
departments within the Government of Canada.    

The Development for Results report (60-70 pages) is basically an external 
communication and public relations document highlighting CIDA's ongoing efforts to 
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ensure that Canadian international development assistance makes a real difference in 
the lives of the world's poorest and most vulnerable people. The report provides a 
broad overview of Canada’s work in international aid and development in key sectors 
of focus as well as specific reports on Canada’s countries of focus.  

To further enhance the efficiency and accountability of Canada’s international 
assistance, through its website, CIDA also provides links to other tools which report 
its work. 

The Project Browser contains the profiles of over 3,050 projects funded by CIDA. 
Each profile includes a short description and basic, up-to-date project information. 
Projects are listed by country, sector, status, and number, and a keyword search tool 
allows for advanced searches. Each profile contains: the project title; reference 
number; CIDA’s maximum contribution in Canadian dollars; names of the 
organisation responsible for executing the project; status; start and end date; name 
of the country or countries where the project is executed; and the sector(s) 
concerned. This is followed by a brief project description. The browser does not yet 
contain all of the projects that CIDA funds.  

Stories from the field provide information about the direct impact of CIDA projects on 
people's lives as well as concrete results.  

Twitter tweets alert Canadians to CIDA's priorities, projects and results.  

Flickr photos provide a glimpse of CIDA beneficiaries.  

An interactive map of CIDA-funded projects in Haiti.  

Fact sheets on Canada's achievements in meeting international commitments such as 
the G-8 and the Millennium Development Goals.  

Results of CIDA's contributions to international humanitarian situations such as the 
earthquake in Haiti and floods in Pakistan. 

4.  Evaluation 

Evaluation serves as a practical management tool for reviewing performance and 
enabling organizations to learn from experience so that a better job can be done 
when designing and delivering future initiatives. The evaluations of programs and 
projects are carried out to inform CIDA management, the Agency’s partners and 
Canadians in general about what results are being achieved, what improvements 
should be considered, and what is being learned. They are carried out under the 
responsibility and authority of the Agency’s three operational Branches. The 
Performance and Knowledge Management Branch (PKMB) serves as CIDA’s 
corporate–level responsibility centre for these evaluations. 

A CIDA Evaluation Guide serves as a companion for Agency staff and consultants 
involved in the performance of evaluations. The Guide documents the Agency’s 
current approach for evaluating development cooperation policies, programs and 
projects. It sets out the process to be followed, acceptable standards of performance, 
appropriate work practices, and guidelines for achieving success and is designed to 
promote and facilitate informed decision–making throughout the evaluation process 
in an easy reference format. A 10-part series of notes contains an Evaluation Reports 
Guideline (note No. 7) to assist evaluators faced with the task of preparing 
evaluation reports. The note focuses on i) identifying what CIDA expects from 
evaluation reports; ii) instilling a results-based approach to their preparation, and iii) 
enhancing the value-added of the final product. The Guide further includes a Model 
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Executive Summaries guideline (note No. 8) on how to distill essence and value from 
evaluation reports.  

A June 2008 evaluation of the quality of the decentralised evaluations concluded that 
the branch-led evaluation function is entrenched and the quality of the evaluations is 
good, but the Agency’s capacity to corporately track, aggregate, analyse and extract 
collective value of the evaluations did not improve from the time of the previous 
meta-evaluation (2003).  

CIDA's Evaluation Division undertakes evaluations on behalf of the Agency, either as 
part of its annual Internal Audit and Evaluation Plan or on special request. The 
President of CIDA oversees the evaluation function of the Agency with the advice and 
assistance of an Evaluation Committee, which he chairs. The committee includes two 
external members (from the Ministry of Foreign Affairs and the private sector). The 
Division conducts thematic, country and programme evaluations. The current 
evaluation coverage is about 70 percent of all programmes over seven years, or 
roughly 10 percent a year. 

5. Lessons learned  

On performance measurement 

1. Largely driven by domestic public pressures and government-wide legislation for 
annual reporting on agency performance, CIDA has clarified its overall goals and 
seeks ways to summarize its achievements vis-a vis those goals. The statements 
serve to articulate to external audiences what the overall aims of the development 
assistance programme are and provide a framework or structure for gathering and 
reporting data on project/programme performance or results achieved.  

2. CIDA is continuously seeking to create a robust results-based management 
system that: (a) first and foremost, supports the day-to-day programme 
management work of country and regional level managers with tools for managing 
for results in support of national development priorities; (b) provides CIDA senior 
management with performance data for accountability purposes, organizational 
learning, and decision making; and (c) provides a substantive basis for 
communicating the results of programmes and projects to the general public. The 
tools and systems for RBM evolved over a 20-year period without a comprehensive 
design, thus creating rolling innovation, redesign and change. 

3. The latest 2008 RBM system basically measures performance at the 
project/programme level. Under the newly updated system, the focus is on 
measurement of results and the emphasis is shifting from immediate results 
(outputs) to medium and long-term results (outcomes/impact).  

4. The project/programme-based RBM system is institutionalised agency-wide with 
new operational policies and procedures spelled out in easily accessible and usable 
formats with clear operational procedures. In addition to issuing the new RBM 
guidelines and procedures, the Agency supports the introduction of the system by 
offering staff “re-engineering” training, counselling and supplementary guidance and 
tools through an especially established Performance Management unit in charge of 
system formulation and implementation. 

5. If anything, the CIDA benchmark study shows that it takes considerable time to 
fully establish and implement a performance measurement and management system. 
It takes time to develop strategic plans, to monitor results data and to evolve new 
agency decision-making and reporting processes in which performance data are 
used. The experience also shows that the establishment of such a system is costly 
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and very labour-intensive. The assumption sometimes made that such system can be 
implemented without additional cost is highly suspect. 

6. Project/programme performance monitoring data alone is not adequate for making 
wise decisions. Evaluations, examining why performance is good or bad are useful if 
not necessary complements to simpler presentations of performance monitoring 
data. This is why CIDA continues to make significant annual investments in branch-
led and general evaluations.  

7. At CIDA, collecting data for agency-wide performance assessment takes place 
from four basic sources: i) from existing international sources (databases) that 
maintain global and country level statistics or sector development trends; ii) from the 
RBM project/programme performance measurement system maintained by the 
agency’s three operating branches iii) from end-of-project/mid-term 
project/programme evaluations and iv) from evaluation reports of the independent 
Evaluation Office. The agency performance exercise is not connected to the 
mechanisms and the tools the Agency has to collect information on results (RBM 
system). Most of the 15 performance indicators selected for FY 2009/10 are not 
clearly and consistently defined. They are very generic “situational (impact)” 
indicators which provide a broad picture of whether the developmental changes that 
matter to CIDA are actually occurring. Qualitative, let alone quantitative monitoring 
of these indicators is problematic. Data collected do not permit a comprehensive 
assessment of progress made and even qualitative monitoring is challenging. 
Statements of “significant progress made” (in 12 of the 15 cases) are based on 
general appreciation of Agency staff in charge of the assessment. 

On reporting 

8. At the Agency level, the Department Performance Report and the Development for 
Results Report are CIDA’s principal instruments for annual reporting on results on the 
entire range of CIDA activities.  As in the case of DGD, the Agency faces challenges 
in showing the many results of international development to the public and finding a 
balance between collecting data and the analysis of the bigger picture. While the 
reports content is based on information generated by the RBM system and 
branch/central-led evaluations, the writing and editing of both reports is a separate 
exercise which is not connected to the mechanisms and the tools the Agency has to 
collect information on results from the RBM or evaluation system. Attempts to get 
around the incomparability and complexity of the problem by devising, for example, 
a rating system that scores project/programme successes or failures, have been 
abandoned. Efforts are made to grapple with the challenge at country level (annual 
country reports) but these documents are for internal management purposes only. 
Also at country level, the common complaint is the absence of tools to relate 
project/programme progress to contributions towards outcome objectives at the 
country level. Summing up, efforts to develop a method for aggregating numerous, 
diverse and often qualitative development aid results have largely failed. As in many 
other cases, CIDA’s external reporting is anecdotal and is basically a communication 
and public relations tool to mobilise public support for Canada’s development 
assistance programme. 

9. Also in Canada, development aid is the subject of heavy debate. CIDA, as any 
other development agency, faces the general public’s scepticism and distrust 
regarding the effectiveness of development assistance. CIDA officials are aware of 
this. Better quality and transparency of results reporting is seen by CDA’s 
management as being only part of a much broader need to increase transparency 
and openness to promote a reality-based and transparent aid programme. However, 
initiatives or concrete steps to increase openness and transparency (e.g. by making 
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project/programme documentation available to the general public) have not yet been 
taken, pending political support.   

B: Bezoekverslag Department for International Development 

The aim was to determine current and intended practices of result reporting in DFID, 
with a view to discovering examples of good practices of use in the efforts of Belgian 
development cooperation.  

Extensive published documentation of DFID was consulted (see Annex 2) and is 
briefly50 reported on here. Additionally, interviews were held from the DFID London 
offices on 13 May 2011 and at the East Kilbride offices on 26 May 2011. 
Subsequently, clarifications were obtained on a number of specific points by email 
and the report was made available to the respondents who provided some additional 
comments. 

1. Background and recent developments  

The Department for International Development (DFID) deals with development aid 
and humanitarian assistance with headquarters in London and East Kilbride, near 
Glasgow, and offices in some 36 developing countries. Its overall aim is to “reduce 
poverty in poorer countries, in particular through achieving the Millennium 
Development Goals (MDGs)”.51 Aid was provided to around 90 countries in 2009-
2010. In the period 2010-2011, DFID employed more than 2300 staff (almost half 
working abroad). In 2010-2011 DFID spent £7.6 billion on aid, almost all of which 
was Official Development Assistance (ODA)52. Bilateral programmes cover £3.2 
billion, multilateral £2 billion. British aid is untied. UK ODA will be raised to 0.7% of 
GNI by 2013 (up from 0.36% in 2007/2008)53. DFID is the only department of 
government to have had its budget increased (in fact, substantially increased).  

Resources for results monitoring and evaluation which are relevant to the current 
benchmarking exercise are as follows. The Evaluation department at DFID has a 
team of 16 people in the central evaluation team of which 12 are professional; the 
department is now part of a Research and Evidence Division (responsible for enabling 
DFID to be more systematic in demonstrating evidence of impact through rigorous 
research and evaluation). There are to be 25 professional posts “embedded” across 
policy and operational teams, mainly in country offices (the posts have not all yet 
been filled at the time of writing, but most are to be in place by the end of 2011).  
There is also substantial professional and advisory capability across the country 
delegations (economists, governance specialists, statisticians, education and health 
specialists), all with some involvement in commissioning evaluation; this advisory 
capacity (600 staff) will expand by about 150 posts in 2011 and 2012. At DFID 
headquarters staffing levels in the Finance and Corporate Performance division have 
been reduced (this is the case for all headquarters’ teams).   The Aid Effectiveness 

                                          
50 This benchmarking report does not attempt to summarize all aspects of the cited documentation. The 
focus is on results and performance reporting and processes and procedures to that purpose. 
51 DFID10. “DFID in 2009–10: Response to the International Development (Reporting and Transparency) 
Act 2006.  
52 DFID34 Annual Report and resource Accounts 2010-2011. Volume I Annual Report. pp13-14. 

53 Totaal ODA van de Verenigde Koninkrijk in 2010-2011, inclusief activiteiten van andere 
overheidsorganen, was £8.354 miljard (0.56% BNI). DFID34  p 15. 
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and Results team has about 30 people of which about 15 are professional advisory 
level.  There are also a few other staff working on results systems elsewhere in the 
division. Finally, within the regional and policy cabinets, which support the directors, 
there are full-time staff working on results and monitoring of performance/value for 
money. 

As a result of extensive review in 2010, the number of countries to which aid is 
provided will be reduced and country offices focused in a smaller number of 
countries. The new coalition government intends to make significant changes to the 
way DFID works: “We will honour our aid commitments, but at the same time will 
ensure much greater transparency and scrutiny of aid spending to deliver value for 
money for British taxpayers and to maximise the impact of our aid budget”. 

Five major changes are mentioned in the document UK Aid: Changing lives, 
delivering results54:  

• focusing aid (fewer countries and multilateral relationships),  
• tackling the causes of poverty as well as its symptoms (including conflicts and 

governance issues),  
• making every penny count (evidence-based),  
• being transparent (where the money is going and what it is achieving),  
• being practical about the difference they want to make (concrete results).  

The document details in plain language a number of MDG-related “we wills”. These 
clear statements of intent describe results for which government will be held 
accountable and therefore on which it will report. The document explains briefly how 
DFID intends to achieve these “we wills”.  

 

 

 

 

 

 

 

Source: DFID01, p6 

The coalition government has committed itself to far-reaching transparency in its 
affairs. Like all other government departments, DFID is making information available 
which was previously known only to own staff or a limited number of other parties. 
The intention is to publish as much information as possible (via the DFID website). 
This has implications on a variety of fronts for DFID staff, since much of their work 
will now be subject to continuous public scrutiny. These changes in the way of 
working are evident in the steps which DFID has taken under the new government. 
Extensive reviews of bilateral55, multilateral56 and humanitarian emergency 

                                          
54 DFID01, “UK aid: Changing lives, delivering results”, Foreword by David Cameron and Nick Clegg. 

55 DFID15a contains the overview of the decisions made while 15b, describes the process of bilateral 
review as mentioned on their website. This process is described later in this benchmarking report. DFID01 
gives the summary of the effects of the Bilateral and Multilateral reviews on UK aid strategies. 
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response57 have been undertaken and this will lead to significant changes in UK aid. 
These have been translated by DFID staff into a Business Plan58 for the entire 
organisation and Operational Plans for individual country programmes59. For 
bilateral aid, each country unit had to prepare an offer (Business Case) with a much 
greater focus than previously on evidence and on results. For bilateral relationships it 
means expanding some country aid programes (e.g. Pakistan, Ethiopia) for others it 
means closing them (especially smaller programmes). This offer was strictly assessed 
and a contract made. 

The Business Plan defines among other things a “Structural Reform Plan” 
(government-wide) for DFID; these are in effect concrete departmental results in the 
structural reform and are to be reported on each month60.  

As stated earlier, transparency is an important aspect of the coalition government’s 
policy. The Business Plan states “Transparency is key to improved outcomes and 
productivity in our public services. Public reporting of data promotes higher quality 
and more efficient services, choice and accountability.” The Plan describes how the 
department will publish information to allow the public to assess the efficiency and 
productivity of its services. It commits DFID to making as accessible as possible 
(usually free of charge) key data, of good quality, which can be used for effective 
comparison.  

Information to be published monthly online61 will include individual DFID 
administrative and project transactions over £500 incurred after 1st April 2011 and 
new project reviews and project completion reports due from 1st April. Information 
which is to be given includes: 

• full information on all new projects 
• expanded project data in the new project database (more detail and frequent 

updates) 
• revised project documentation and country business plan formats to make 

data and information more accessible 
• information on tenders  
• Names, job titles and annual pay rates for Directors and above 
• Organisational structures covering all Senior civil service 

Through the common data portal data.gov.uk, data will be made available in a 
format to allow combining it with data from other donors. Accessibility of information 
also means that Project Documents need to be much less obscure: short, clear 
statements on performance and on the underlying data will be published in future. 
DFID will ‘press other donors to adhere to similar standards of transparency” (as set 
out in the International Aid Transparency Initiative, IATI) and work to improve the 
availability, quality and use of data at country and international level “in order to 
drive effectiveness”. 

                                                                                                                            
56 DFID16. (Note: An internal document has been prepared regarding this review by the FOD D4.) 

57 DFID17 and DFID18: The Ashdown report on Humanitarian Emergency Response Review and the 
government response. 
58 DFID19: Business Plan 2011-2015. Department for International Development. May 2011 

59 For example DFID20, the Operational Plan 2011-2015 for Tanzania. Other Operational Plans are 
available from the DFID website. 
60  E.g. DFID27: Structural Reform Plan Monthly Implementation Update. May 2011. 

61 DFID19, p 25; at the time of writing DFID had started to implement action 2.2. vii of the SRP 
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The Plan gives an overview of Input indicators62, Impact indicators63 and Other data 
sources64 which can be used to measure department-wide, thematic or country-
specific performance.  

One implication of the extensive change is that reports from past years do not reflect 
the intended shift in focus. Also, since these changes are all quite recent, the actual 
effect of these significant changes in operation is not yet known. “Delivering this 
agenda will require a fundamental cultural and structural shift in DFID’s processes, 
and we are working to embed transparency across the whole organisation.”  

The Country Operational Plans contain background information, a table of results, the 
evidence on the basis of which the achievement of results can be determined and 
information of how delivery will take place and how resources will be used (including 
budget). The issues of “value for money”, monitoring and evaluation and 
transparency are dealt with in separate sections. The Operational Plans are short (the 
example of Tanzania65 is 16 A4 pages in total). 

As an example of the way in which Operational Plans describe the Results and related 
indicators, here is page 4 from the Operational Plan Tanzania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The focus has been on providing meaningful, concrete indicators which will make 
sense to the public. The instructions on the preparation of these plans are discussed 
in Chapter 2. 

A significant change in the public scrutiny of the work of DFID (and other ODA-
related activities) is the establishment (in May 2011) of an Independent Commission 
for Aid Impact (ICAI) reporting directly to the International Development Select 
Committee in Parliament. The ICAI Work Plan66 states:  “Our mandate permits us to 

                                          
62 For example: Cost per child supported in primary education | annually/per country.  

63 For example: Number of children supported by DFID in primary education | Annually / by sex and by 
country 
64 For example: Results frameworks for multilateral organisations which DFID funds 

65 DFID20. 

66 DFID12. Independent Commission for Aid Impact – Work Plan.”. Note that the Commission is completely 
separate from DFID, reporting directly to Parliament. Commission reports are provided to the responsible 
secretary of state only 48 hours before they are provided to parliament. The website is: 
http://icai.independent.gov.uk/ 
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examine all UK Government programmes funded by Official Development Assistance 
expenditure.” Scrutiny and reporting in the UK on aid must take account of ‘value for 
money’ and ‘aid effectiveness’; work is ongoing to determine how these terms will be 
defined67. The ICAI itself mentions68: that there is much ongoing work in the scrutiny 
and evaluation of international development. (the International Development 
Committee of Parliament, the National Audit Office, research bodies and Government 
Departments as well as international bodies.) 

An ICAI-commissioned review of DFID’s own strategic evaluations 2005-201069 forms 
the basis of the Commission’s work. On results, the review states70: “Demonstrating 
results and value for money – in order to maintain public support for development, 
DFID needs to be able to demonstrate its results and value for money more 
effectively.” The evaluations indicate that DFID has been too focused on process and 
inputs71. It has had limited information on service performance and faces significant 
challenges in improving its results focus, including “limitations of its project 
completion scores”, “very weak performance measures” and “limitations in DFID’s 
information database”. It cites evaluations which conclude that DFID “should focus 
more on measuring outcomes and impact” and on attribution to MDGs/PSAs. Finally, 
the review points up the fact that “value for money” has not had significant attention 
in DFID reporting72. Insufficient information on results makes this difficult, but data 
on inputs may not be sufficient: “In its examination of DFID’s performance 
management systems NAO noted that there were challenges in assigning inputs to 
outputs.” 

The DFID Business Plan 2011-2015 explicitly addresses many of these points (see, 
for example: part C, Structural Reform Plan73). Measures have been taken to improve 
the monitoring of progress in these areas in the Quarterly Management Report 
(discussed in Chapter 2). The success of these efforts will become evident in the 
coming years. DFID works with an internal database of projects (ARIES) and 
recognises the challenges of getting data filled in and accurate. Issues include data 
which is not formatted in a suitable way for the public. Guidance is: ‘fill it in properly 
at the very start of the programme and keep it up to date and accurate during its 
lifetime’ (“Get it right; keep it right”). All of this requires a shift in the culture of the 
organisation. 

2. Reporting on progress, internally and externally 

DFID has a number of reporting systems in place to provide information on 
performance (and thus on results). Systems which might be of interest in the Belgian 
setting are the Quarterly Management Report, the Annual Report and the Resource 
Accounts. An adapted Annual Report has been made available for 2009-2010 to meet 
the new reporting requirements.  Project Completion Reports and the evaluation 
reports are also discussed briefly. Additionally, the result of transparency efforts will 

                                          
67 DFID12, p 5 item 10. 

68 DFID12, p 6, item 15. 

69 DFID13: Synthesis Study of DFID’s Strategic Evaluations 2005–2010: A report produced for the 
Independent Commission for Aid Impact by Roger Drew. January 2011. Reviewed 149 documents. 
70 DFID13. p 31, Box 4, item 32. 

71 DFID13, pp 52 - 54, Section 2 “Demonstrating results and Value for Money” 

72 DFID13, p 56 

73 DFID19, pp 9-10 
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be that in the future DFID makes available much of the documentation on projects as 
documents via their website and via the project database74. 

The DFID Quarterly Management Report75 is a short internal document (42 pages), in 
tabular form, which indicates progress against the Structural Reform Plan, 
Programme Management, Corporate Operational Performance and the operational 
performance by divisions. It uses a “Traffic light” assessment to track progress 
against the Business Plan: 

− Green: Good – on track 
− Amber: Mixed 
− Red: Highly problematic – off track 

Grey indicates items under development; flags show SRP Action off track or not 
completed by end date.  

It is striking that there is limited detailed description and the “traffic lights” dominate 
the visual appearance on overview pages to provide a rapid picture of the current 
state of an item. Even where the traffic light system is not used, tabular data is kept 
simple and to the point. 

 

 

 

 

 

 

 

Sample: Overview table 

 

                                          
74 http://projects.dfid.gov.uk/ Work is ongoing to improve accessibility to information via the underlying 
database. 
75 Example, DFID21, the Quarterly Management report for Q4, 2010-11 which follows the new, tabular, 
format. 
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Sample: Reporting on the Structural Reform Plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sample: Annex: Divisions Operational Performance 

 

Although the Quarterly Management Reports are brief, considering the size of the 
disbursement and number of activities, the density of information is very great 
indeed. The use of a colour-coded “traffic light” system is essential to providing a 
clear idea of progress in a simple way. 76 It will be evident that some effort is needed 
to produce such a “simple” report. The Quarterly Management Report is not 
(currently) accessible to the public online. 

There is a statutory requirement77 for the secretary of state to report to parliament 
annually on how much has been spent on aid, how effective it has been in reducing 
poverty and how much has been given to poor countries.  The Annual report and 
the Resource accounts are published together before the summer parliamentary 

                                          
76 A new UK government wide initiative requires all departments to produce Quarterly Departmental 
Summary Scorecards; the first of these was due to be published in July 2011. The Operational 
Performance Indicators by Division are to have an agreed measurement methodology and targets (i.e 
either Government wide targets or DFID targets) and the traffic light scores are based on measures to 
these target. 
77 DFID06 International Development (Reporting and Transparency) Act 2006. Chapter 31. 
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recess78. The Resource accounts contain “the primary financial statements recording 
the full costs of activities, DFID's assets and liabilities as well as providing 
information on how resources have been used to meet objectives”.  The Annual 
Report 2008-09 is 86 pages while the Resource Accounts 2008-09 (Annex 1 to the 
Annual Report) is 68 pages, mostly tables. The Resource Accounts contain more than 
financial data, e.g. there are also brief explanatory sections on performance 
measurement, outputs and outcomes, risks to delivery, trends, overviews of budget 
and expenditure with historical data. The National Audit Office (NAO) audits the DFID 
accounts before these are presented to Parliament.  

In line with the new reporting requirements, an adapted Annual report has been 
prepared for 2009-201079. Like the internal management reporting, this report gives 
an overview of progress towards the MDGs using a colour-coded (traffic light type) 
system and more detailed information for each MDG, including: the targets, the 
global progress, the UK contribution and the multilateral contribution. 

For the twenty-two DFID priority countries, the Annual Report specifies progress 
towards MDGs again using colour coding to indicate progress. A summary figure 
precedes specific information on progress and the DFID contribution for each MDG. 

There are chapters on making bilateral and multilateral aid more effective. There is, 
for example, Table 3 which shows in clear terms “Changes to programmes as a result 
of breach of conditions during 2009-10”80. And for each multilateral agency and 
global fund there is an overview of the DFID contribution, selected activities, 
performance, work on results-based performance framework, etc. In Annex A of the 
Annual Report, DFID gives statistical information as required by the International 
Development (Reporting and Transparency) Act 2006. (This is an extensive annex of 
31 pages.) These documents are available to the public online. 

Project Completion Reports (PCR) are made at the end of a project, within three 
months of the end of funding by DFID and after an external evaluation has taken 
place. The annual report for the final year of the project is included in the PCR.  The 
Report provides a record of activities and the extent to which the planned outcomes 
and outputs have been achieved and which lessons can be learned from 
implementation. As an example, the current instructions81 for a PCR for the Civil 
Society Challenge Fund require: a narrative report; a financial report; a final Logical 
Framework; an achievement rating scale; a copy of the external evaluation report; 
and, a case study. The Narrative Report describes progress in the last year and gives 
a summary of the overall achievements (Outcomes and Impact) over the lifetime of 
the project, including attribution to the project. Evidence to demonstrate how the 
project has made an impact is required. Any significant changes to the project 
logframe should be described. Data on numbers (disaggregated where possible), 
information about partnership, capacity building, the effectiveness of the project 
approach and value for money are also required. A review of risk assessment 
(internal and external) is requested. There are separate sections on lessons learned, 
on cross-cutting issues and on sustainability. Information dissemination and 
networking and contribution to CSCF objectives and to MDGs should be given. 
Comments on the evaluation report are to be given.  

                                          
78 DFID08 and DFID09. “Annual Report and Resource Accounts 2008-09”Volumes I and II. 

79 DFID10, p 10, Figure 3. 

80 DFID10, p 68 

81  DFID22: CSCF instructions, June 2011. See the instructions for details, including the Case Study 
template. 



      Bijlagen 

 

 

Evaluatie resultatenrapportage DGD     94 

There is a separate table for the Achievement Rating Scale (maximum 5 pages) 
which indicates for the Outcome(s) and Outputs: 

• Achievement Rating Scale for whole project period  
• Logframe Indicators  
• Baseline Value for indicators  
• Progress against the indicators 
• Comments on changes over the whole project period, including unintended 

impacts 

For activities, the relevance, efficiency and effectiveness of the activities overall 
should be given. 

The central role of the project logframe and the description of Outputs and Outcomes 
are clear from these instructions. 

A synthesis report82 on the PCRs from April 2005 to December 2008 was completed in 
March 2010. More than 970 PCRs were analysed and the finding and conclusions 
from the report have fed the process of strengthening evaluation capacity in DFID. 
The evaluation found that “good quality scoring was associated with a good logical 
framework for the project and making use of external and independent sources of 
information. Decentralisation to country offices had not led to inconsistency in 
scoring across regions.” The report makes recommendations for improving the PCR 
process. 

The work of the Evaluation department is currently shifting from managing 
evaluations to supporting country offices and other operational departments to take 
up this role more strongly themselves. DFID has long had a strong focus on results-
based management, on evaluating outcomes and processes, and, in the context of 
the MDGs, placed greater emphasis on measuring impacts 83. The 2009 Evaluation 
Policy document84 points to the need for “building a culture of learning and 
evaluation” integrating review and evaluation into programmes from the start, 
improving the quality of evaluations and sets out a 10 point implementation plan to 
achieve higher quality. Evaluation principles include: “designing evaluation in at the 
beginning so that the right data can be collected early” and using a “‘theory-driven 
approach’, which seeks to establish how a policy or programme is supposed to work 
as part of a clear conceptual model which can be tested”. Both these principles 
require a properly designed, logically coherent and consistent plan to be available 
from the start (DFID using logical framework for this purpose, as described in 
Chapter 3). Staff must be able to provide a planning matrix of high quality from the 
start of a project.85 

Also of interest in the context of benchmarking on results reporting are (from the 
implementation plan): 

• Significantly increase number of decentralised evaluations  

                                          
82 DFID23: Project Synthesis Report. A review of trends, project scoring and lessons April 2005 to December 2008. Final Report by 
Sean Conlin and Sandrine Beaujean March 2010.  
83 See for example: DFID26 “Guidance on Evaluation and Review for DFID Staff”. 
84 DFID30 “Building the evidence to reduce poverty: The UK’s policy on evaluation for international development”. 
85 The Report cites the 2009 NAO report on DFID aid to Malawi: “Strengthening logframes is vital. Specify 
the outputs and outcomes expected to be achieved so that it’s known whether interventions are achieving 
good value. Ensure there are a smaller number of smarter targets in our Country Assistance Plan (CAP) 
monitoring frameworks, so that targets are not reliant on political processes beyond DFID’s control.” 
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• Support DFID staff to manage and develop their skills in evaluation and help 
to build M&E capacity in developing country governments and partners 

• Increase staff skills in commissioning and management of high-quality 
evaluations. 

These action items point to a process of decentralisation of the management of 
evaluations and to the enhancement of skills in planning, monitoring and evaluation 
throughout the organisation. The role of the Evaluation Department focuses more on 
the assurance of the quality of monitoring, review, and evaluation and on support to 
the planning and monitoring processes. The current intention is to increase the 
number and quality of decentralised evaluations ‘quite rapidly’86, so that most large 
programmes have ‘robust and in-depth evaluation built in’. The costs of 
commissioning such evaluations may be covered by programme funds. The ‘business 
case’ (see Chapter 3) for a project or programme will include the evaluation (or give 
reasons why it is not possible to evaluate it). The main thrust of this change is that 
the responsibility for evaluating (and learning) moves into the line management, 
along with planning, monitoring, and operational management. The operational 
teams need to be able to build quite rigorous evaluation into their programmes. 

This substantial change in the way that evaluations will be commissioned and 
managed requires a significant effort to support line management. Some of the 
activities which were mentioned earlier play a role, e.g. briefings, guidance papers 
and standards (currently under development), training, specialist advice on 
decentralised evaluations, professional development (accreditation of staff), 
syntheses and briefings from evaluation results, and an updated policy document 
later in 2011. The shift to decentralised commissioning of evaluations does not 
change the requirement that the evaluation be impartial (and so cannot be done by 
anyone involved in the project/programme). However, it may be done by internal 
DFID staff, providing they have the professional skills and experience and are not 
involved in the activities. Evaluations will be made publicly available via the DFID 
website. (They are therefore part of the results reporting of the organisation.) 

As for reporting from NGOs and CSOs, the current thinking is that for such external 
parties, it does not make sense to duplicate their work. There is much discussion 
with them on how to ensure that their own reporting is robust for scrutiny (a role 
which the Evaluation Department also plays internally). 

Aggregation of indicators is an issue which has not yet been resolved. There are 
difficulties in defining summary indicators which can be aggregated, in areas such as 
Governance, Wealth Creation or Climate Change.  One approach is to set ‘sentinel’ 
indicators. The DFID “Standard” indicators (described in Chapter 3) are one possible 
approach.   

Options are to measure actual performance (using appropriate indicators) or to use 
the ratings in a performance scale (e.g. 1-5). Current thinking is to move more 
towards a scale which allows registering over- and underachievement. But in all 
these cases it remains difficult to aggregate data: perhaps the best option would be 
to use sentinel indicators backed up by a narrative assessment. And evaluation-
based approaches to scrutiny, for example, on specific themes, remains an option. 

Finally, an important issue is how the organisation deals with failure. Since negative 
findings in results reporting or evaluation may lead negative treatment in the media, 

                                          
86 DFID32: Q&A Briefing on Embedding Evaluation, Q7: “Will more evaluation than is currently being done 
be required?” and Q8: “Can I use programme funds for this?”. 
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there is a natural reluctance which must be overcome. Nonetheless, DFID recognises 
that it needs a high-quality debate on what works and what does not.  And although 
stopping support for things which do not work is a hard decision to take, it is a 
decision which must be made. it is now an explicit part of the public reporting which 
DFID commits itself to. 

The future will see more focus on evidence-based choices. There are too many 
development programmes which just do not work. The Business Cases which have to 
be made now and in future are required to take into account the evidence which 
indicates that something might (or might not) work.  

3. DFID guidelines and instructions on the planning and reporting process 

It will be clear from the preceding chapters that within DFID reporting on results is 
intended to be integrated into the way the organisation ‘does business’. Most 
documents are to be made publicly available, and management extensively uses 
summarized, and detailed, data on performance throughout the organisation. Results 
are an integral part of the planning system and reporting on results is not seen 
separately from the planning, monitoring/review, management, and evaluation 
process.  

‘Business Cases’ are required for all87 projects. The Results Chain (the intervention 
part of a Logical Framework or ‘logframe’) is a required part of the Business Case.  
The Business Case requires much information and is subject to hard scrutiny in the 
approval process. Under the new business planning process staff are required to 
provide the "context and need for the intervention, the evidence underpinning the 
intervention and expected impact and outcome". An integral part of any Business 
Case is a project/programme Logframe. This must be used, updated and finalised 
throughout the lifetime of a project or programme. Each unit (e.g. departments, 
country offices) must prepare an Operational Plan  which builds on the Business Case 
and Logframe. All these instruments focus on clear statements about intended results 
(both organisational performance and development results at various levels). There 
are clear guidelines and instructions for all three instruments.  

                                          
87 Commons Hansard 18 May 2011: Written Answer of the Secretary of State for International 
Development: “... For all new UK aid programmes approved from January this year, the Government have 
also modified the way DFID programmes are designed so that they are based on rigorous evidence of what 
works and what maximises value for money and results, through the introduction of a Business Case 
model. All DFID projects are scored annually against expected results. ...” 
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The overall process can be summarized as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DFID Process from strategic priorities to reporting the results88 

DFID provides staff with guidance on writing a Business Case in one of its “How to 
notes” (HTN) which give practical advice to staff. The thirty-three page Business 
Case “sets out the need, justification and affordability of the intervention”, using the 
UK Treasury Department ‘five case’ model89: 

1. Strategic Case – establishes the case for DFID intervention, linked to expected 
outcome and impact; 

2. Appraisal Case– identifies the option that will deliver the intervention at optimal 
value for money; 

3. Commercial Case – ensures that the option is commercially viable and secures 
best practice on procurement; 

4. Financial Case – establishes that the option is affordable and that the principles of 
sound public financial management are followed; 

5. Management Case – sets in place the arrangements necessary for the successful 
delivery of the intervention (including procedures for monitoring and evaluation). 

 

                                          
88 Flow chart was provided as an informal document 

89 DFID03: Writing a business case. How to note. DFID, December 2010, p 1. 
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How much detail is needed is left to the discretion of the responsible officer (the 
approver). As with other documents, the Business Cases will be made publicly 
available. The implications90 for results reporting are as follows. 

For the Strategic Case, the Note defines the Results Chain: 

 

 

 

 

             

DFID Results Chain for the ‘Strategic Case’ 

 

It gives the following definitions:  

Inputs – the resource, in terms of finance and/or staff time, devoted to the 
project e.g. ‘increased funding for education’. 

Outputs – the specific, direct deliverables of the project and should therefore 
be attributable to DFID activity e.g. the number of schools built is a direct 
deliverable of an education project. 

Outcome - what will change as a result of the intervention, and who will 
benefit.  There can only be one Outcome of the intervention, to which DFID will 
claim a contribution, with the intention being for Outcome-level targets to be 
delivered within the life of the project.  For example, the Outcome of building 
more schools would be to get more children through school. 

Impact –not intended to be achieved solely by the project.  Rather this is a 
higher order and longer term issue.  For most interventions, it is appropriate to 
limit it to one impact.  For example, the overall Impact of getting more children 
through school would be to increase literacy. 

These are functionally the definitions used in the logframe. 

For the Appraisal Case an explanation of the “Theory of Change” is required, i.e. the 
theories and assumptions which underpin the process of change. This describes how 
the inputs are expected to be converted to the expected Outputs, Outcome and 
Impact; it is seen as the basis for the logframe. 

For the Management Case, the logframe for the project/programme is required (for 
all new projects from January 2011). Milestones and targets in the logframe should 
be set at a realistic level of expectation, and not at an ‘aspirational level’ which is 
unlikely to be fully realised.  

                                          
90, The DFID Business Case and other operational and planning instruments raise many issues regarding 
the processes and organisational setup of a development aid agency. However, as is the case with other 
topics, in this benchmarking report only those issues which directly touch on the reporting of results are 
dealt with here. 



      Bijlagen 

 

 

Evaluatie resultatenrapportage DGD     99 

Regarding ‘project scoring’91: “In future, project scoring will be directly driven by 
comparison of results actually achieved against planned milestones and targets, 
including assessment of over and underachievement.  So assessment of achieved 
performance against planned performance (as outlined at project design stage) will 
be central to management decisions. Following design of the logframe, project teams 
should consider what over and underachievement will look like against the identified 
milestones and targets.  See guidance on the new project scoring approach, available 
in 2011.” 

The Business Case should also have a summary of no more than two pages, suitable 
for the public, which is easily understood and non-technical. It answers the 
questions: 

• What support will the UK provide? 
• Why is UK support required? 
• What are the expected results? 

o What will change as a result of our support? 
o What are the planned Outputs attributable to UK support? 
o How will we determine whether the expected results have been 

achieved? 

Specific guidance is also given in the Note for the completion of a Business Case for 
core contributions to multilateral organisations.  

Units are asked to use indicators which are broadly similar. This might, perhaps, in 
future mean that it would be possible to aggregate such broadly comparable 
indicators, but this remains to be proven.  

In addition to the guidance on Business Cases, DFID provides a thirty-four page ‘How 
to Note’ on the Logical Framework92. Anecdotal evidence suggests that the quality of 
logframes is improving as a result of such guidance, training and direct support. One 
strategy is to place ‘Results Leads’ in the countries to support staff in preparing plans 
and logframes and in monitoring and evaluation. The ability to use the instrument is 
seen as a core DFID skill and the organisation is investing in it. 

Since all newly-approved projects from January 2011 must prepare a Business Case, 
of which the logframe is an ‘integral element’, “all projects regardless of project value 
must also now contain a logframe.” (a ‘full’ logframe is required for projects over 
£1 million and a ‘shortened’ version of the logframe under £1 million). The full 
version gives information on Impact, Outcome and Output (with indicators of 
performance for each). In approving the shortened version the approvers would have 
to decide on a case-by-case basis whether the performance could be monitored on 
the basis of a reduced logframe, with a minimum requirement93 of: 

Impact: impact statement required for these projects (the inclusion of impact 
indicators is at the discretion of the project team). 

Outcome: Minimum of 1 outcome-level indicator (additional indicators also at 
the discretion of the project team) 

                                          
91 DFID03, p 19, Management Case, Section F ‘Results and Benefits Management’ 

92 DFID04. Guidance on using the revised logical framework. How to Note. DFID, January 2011. (It updates 
an HTN from 2009 with minor amendments to the Logical Framework Template; the 2009 HTN on 
Logframes was a substantial update from the 2008 version.) 
93 DFID04, p2. 
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Output: Minimum of 1 output, and a minimum of 1 output-level indicator for 
each (again decision on any additional indicators at discretion of project team, 
based on value/complexity of project) 

If a project is not led by DFID but by a partner, an equivalent performance 
framework may be used, but it must include all the information required of the new 
logframe format.94 

The logframe is to be used throughout the development cycle, from the initial 
identification to post completion. 

Results reporting requires a well formed logframe95: “Without the right information, it 
is impossible to measure whether or not there has been any change as a result of 
your activities. To this end, it is essential to demonstrate coherent, robust measures 
of success in the logframe.” 

And this is required even in more process-driven projects.  
• There is detailed guidance on each element in the logframe (p 13 ff) and is 

congruent with (but not necessarily the same as) definitions used within 
Belgian development cooperation.  A number of potential differences are 
described below: 

• The Note requires there to be only one Outcome for the project, identifying 
what will change and who will benefit. (Specifically, for development projects 
it should indicate how the project will contribute to reducing poverty and/or 
contribute to MDGs). 

• Indicators refer to the thing which is to be measured; baseline and target are 
to be mentioned separately. Indicators are required for the Impact level and 
baseline data should (“where possible”) be available before the 
Logframe/Business case is sent for approval. For the Outcome level, baseline 
data must be available.  

• Inputs are to be given for the Outcome level (money and human resources, 
broken down for money by partner and showing the DFID share as a 
percentage). 

• Outputs are defined as the ‘specific, direct deliverables’ of the project. Best 
practice is said to be no more than six Outputs (maximum of ten). For each 
Output, an Impact Weighting is given. With six Outputs, “some Outputs will 
have a very low Impact Weighting”.  

• Impact Weighting defines the ‘percentage for the contribution each [Output] is 
likely to make towards the achievement of the overall Outcome’.  

• Indicators at Output level are also required. They should be “specific, useable 
and clearly measurable”; a maximum of three indicators per Output is 
suggested (i.e. no more than 18 indicators maximum, preferably fewer). All 
projects should have baseline data. 

                                          
94 The terms Purpose and Goal have been replaced by Outcome and Impact.  

95 DFID04, p 11; on process-driven projects p 12; the descriptions of logframe elements p 13 ff 
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Example96 of Output level indicator 

 
• Inputs are to be given for each Output if they can be disaggregated. (If they 

can not, then the inputs should not simply be distributed across outputs at 
random/or equally). The format for these Inputs is the same as those at 
Outcome level. 

• Milestones are to be set for indicators at Output and Outcome levels (and are 
recommended at Impact level, if possible). 

• Targets should also be set and should be SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant and Time bound). If baseline data is available, targets 
must be included. Targets should be disaggregated by sex where appropriate. 

• Source lists which information will be needed to demonstrate the 
achievement. 

DFID has a set of standard indicators, which are given below for the sake of 
convenience97. 

 

 Outcome indicators (not attributable to DFID)  
1. Net enrolment in primary education  
2. Ratio of girls to boys in primary education  
3. Under five mortality  
4. Proportion of births attended by skilled health personnel  
5. HIV prevalence rate among 15-49 year olds  
6. Proportion of population with sustainable access to improved 

water source  

Output indicators (directly attributable to DFID)  
1. Number of teachers trained  
2. Number of classrooms constructed or rehabilitated  
3. Number of health professionals trained  
4. Number of one year olds vaccinated against measles  
5. Number of insecticide treated bed nets distributed  
6. Number of people with advanced HIV infection receiving 

ARVs  
7. Number of condoms distributed  
8. Number households provided with new/improved drinking 

water sources  

                                          
96 Examples are from DFID04 

97 DFID33: DFID Standard Indicators. These are said to be quite pragmatic items, chosen at least in part 
for the fact that they will be clear to a broader public and traditionally have been used as one of DFID’s 
main communications tools. This is to change following development of the new DFID Corporate 
Performance Framework, work on which is ongoing. Many of the existing standard indicators will be 
integrated into the new framework. 
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9. Number of new/improved sanitation facilities provided  
10. Total length of roads built or upgraded  
11. Total length of roads maintained or rehabilitated  
12. Number of households provided with new/improved access 

to basic electricity supply  
13. Number of people directly assisted by food security 

programmes  
14. Number of people directly assisted by social assistance 

programmes 

DFID Standard Indicators 

One obstacle to aggregation of data on indicators across country programmes lies 
more in the measurement than in the choice of indicator itself, with different 
countries measuring in slightly different ways. How this should be tackled is currently 
under consideration but the Operational Plan guidance is an attempt to influence the 
way in which countries treat these issues to provide more consistency. 

A rather different vehicle for reporting on results (of the organisational units, in this 
case) are the Operational Plans. These are the internal operational plans for units 
of DFID at the head offices in the UK but also in countries and complement the DFID 
Business Plan. The Quarterly Management Reports mentioned earlier are intended to 
track progress against these plans. There is a nineteen-page How to Note on 
Preparing an Operational Plan98. All Operational Plans will be made publicly available 
even though they are internal documents. The Note states: 

“Plans will be published. They are primarily intended for use in internal 
management not as public-facing documents, but when drafting the OP units 
should keep in mind that they will be made publicly available. We propose that 
some sections be withheld or restricted and these are indicated on the attached 
template. Individual operational units may also wish to explore alternative 
communications options to build stakeholder engagement with the Plans. 
Country Offices are committed under the UK Aid Transparency Guarantee to 
publishing a summary of their OPs in local languages. This summary will be 
composed of sections 1-4 of the final Operational Plan, with a standard DFID-
wide introductory slide that will be provided centrally. Once the OP has received 
sign-off from the relevant Director, the Country Office should proceed with 
translation of these sections.” 

The Operational Plans are prepared using a PowerPoint template and contain the 
following ten sections: Context, Vision, Structural Reform Plan actions, Results, Delivery and 
Resources, Delivering Value for Money, Monitoring and Evaluation, Transparency, 
Communications, Risk. 

On Results the Note says99: 
“DFID is committed to embedding a strong results culture across the organis-
ation and encouraging our partners to do the same. This means getting better 
at defining what we want to achieve and monitoring and evaluating what we 
do.” 

Each unit should provide a small number of ‘headline’ results (maximum of eight) 
covering a wide-cross-section of the portfolio and capturing the programme in 

                                          
98 DFID02. Guidance on writing an operational plan. How to note. DFID, December 2010. 

99 DFID02, p 8. 
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summary. The headline results are drawn from a full results framework which all 
units must provide. These are not to be published “in recognition that they are living 
documents”.  

“The type of results you select should be relevant for your particular work area 
but aligned with DFID’s overall Business Plan and objectives. For example we 
would expect country offices to select results that are based on their accepted 
results offers, drawing where possible from the list of impact indicators in the 
DFID Business Plan. International and Policy divisions may wish to select results 
which more directly address their influencing work, except where their work 
clearly contributes to delivery of development outcomes or outputs. Corporate 
Performance Group results are likely to relate to improvements in operational 
efficiency.” 

Two sets of indicators are to be made available (DFID Business Plan indicators and 
Operational plan recommended indicators). In cases where these are not appropriate 
the Standard Indicators are to be used, or indicators developed specially.  

The Note also requires units to outline actions they will undertake to ensure that 
DFID meets it UK Aid Transparency Guarantee. This includes such things as: 

− Ensuring published information is of high quality and in plain English.  

− For relevant units, the local languages information will be provided in. 

− Encouraging partners to be more transparent (interactions with other 
donors, CSOs, multilaterals and partner countries) 

− Enabling access to information and feedback from beneficiaries.  

− Further information and datasets the unit will make available, beyond 
that required in the UK Aid Transparency Guarantee. 

Finally, units must also explain why and what they are communicating. The 
communications should demonstrate value for money and make information 
accessible to citizens of developing countries and the UK. Units need to consider 
areas like: 

− Communication Objectives: Not the policy/operational objectives but 
focussed on what the unit wants to achieve by communicating its work. 

− Key Audiences: Who the unit wants to communicate with, and equally 
importantly who wants to communicate with it.  

− Messages and Content:  

o What are the broad messages the unit is trying to communicate? 

o Are any ‘types’ of content more effective for doing this – E.g. 
case studies? And if so, how are these are being captured? 

− Communications approach/activities: 

o What communication activities will be mainly undertaken?  

o How is branding (UKaid) used in the communications?  

− Timeline: Key milestones with communications potential.  

− Programme design (regional specific): How will communications be 
incorporated into the local programme design and delivery at various 
stages?  

− Evaluation: How will the effectiveness of communications be built into 
the overall evaluation? 
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− Risks: What are the communication/reputational risks and how will 
these be managed/ mitigated? 

Units are to discuss these issues with their communications specialist (strategic 
communications) for guidance100.  
 

C: Bezoekverslag International Fund for Agricultural 
Development 

From 30 May to 1 June 2011 a visit was made to IFAD. The aim of the visit was 
inventorise practices of result reporting in IFAD, in order to highlight good practices 
of possible interest for the Belgian development cooperation. For this purpose, 
practices of result reporting for accountability, awareness building and results-based 
management were discussed with staff in different positions in the organisation.  

The programme for the visit was arranged by the Independent Office of Evaluation 
(IOE). Discussions were held with 12 IFAD staff (appendix 1), and a substantial 
number of relevant documents were obtained (appendix 2). 

1. Background of the organisation 

IFAD is an international financing institution and one of the UN specialised agencies. 
It is dedicated to eradicating poverty in rural areas of developing countries. The focus 
is on small farmers, landless people, labourers, artisanal fishers and small-scale rural 
entrepreneurs who depend on agriculture and related activities for their livelihood. In 
2009 IFAD had 459 staff (including Independent Office of Evaluation)101. 

As a multilateral organisation, IFAD management is accountable primarily to its 
donors and member governments through the Board. The organisation is also 
accountable to its beneficiaries/their representative organisations. As a member of 
the group of International Financing Institutions it reports to these organisations (for 
example about its Performance Assessment System), but is not accountable to them. 
IFAD does not communicate extensively to the general public to strengthen the 
support for development cooperation in donor countries. Result-reporting systems 
are therefore primarily focused on internal management, to strengthen the result 
focus, and on accountability to the IFAD Board. 

The IFAD mode of operation is by supporting projects and programmes in partner 
developing countries. As of December 2009 IFAD had 220 projects under 
implementation102. IFAD is involved in some sectoral approaches in East and Southern 
Africa, but in these sectoral settings IFAD looks for funding modalities with 
project/programme characteristics. Experience with these sectoral approaches, 
however, is not very positive, and IFAD intends to withdraw from such 
arrangements. IFAD does not provide any general budget support. 

                                          
100 The current communication strategy dates from 2008. DFID05: Communication matters: Our 
communication strategy. DFID, September 2008. DFID commissioned a survey on Public Attitudes 
Towards Development in the Spring of 2010 (DFID25).  In the first half of 2011, a review is taking place of 
funding for awareness building on development issues in the UK. It was not publicly available at the time 
of writing. It will inform development of a new strategy.  

101  Multilateral Development Banks’ Common Performance Assessment System, 2009 COMPAS report  
p.60 

102 MOPAN Common Approach 2010, IFAD. 
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IFAD has made a considerable effort to strengthen the result focus of 
implementation. This was triggered by the findings of the Independent External 
Evaluation of 2005, which highlighted shortcomings of IFAD performance in the field.  

IFAD is also an important multilateral partner organisation for the Belgian 
development cooperation. The amount of core funding has increased recently and 
IFAD receives substantial support through the Belgian Survival Fund.  

2. Result framework 

The result framework of IFAD aims to provide essential information to management 
at different levels which is useful for management decision making. The two key 
elements are a monitoring system that is focused on reporting on performance and 
an Independent Office of Evaluation that assesses development results through 
country and corporate/thematic evaluations and assures the validity and reliability of 
key reports103. 

Key characteristics of the different systems put in place are: 
• The monitoring systems must be kept as simple and robust as possible. 
• The information to be collected and reported is primarily focused on the actual 

needs of operational management. That means that the scope of the 
information is largely determined by the factual “span of control” of IFAD 
management. The same information that is used for management is also used 
for external reporting. 

• The information must be reliable. 
• The aim of the information is to have management better informed about 

what is happening in the field. It is their responsibility to do something with 
the information. 

• The systems are embedded in an organisational culture that promotes a result 
focus. 

• Senior management has strongly supported the establishment of systems and 
the use of the information. 

The results measurement framework elaborated by IFAD includes 5 levels: 

                                          
103  Mainly the Project Completion Reports 
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Table 1: levels of the results measurement framework104 
Level Description 
1 Macro outcomes Country level development outcomes, 

in terms of rural economic growth 
and poverty reduction 

2 Country programme and project 
outcomes 

Contribution of IFAD programmes 
and projects to outcomes: physical 
financial assets, food security, 
sustainability of benefits etc. 

3 Country programme and project 
outputs 

Concrete outputs in strategic areas 
such as natural resources 
management, rural financial services, 
etc. 

4 Country programme and project 
design and implementation support 

IFAD contributions to outcomes such 
as physical/financial assets, food 
security, sustainability of benefits etc 

5 Institutional management and 
efficiency 

IFAD’s management and efficiency in 
mobilising financial and human 
resources, managing risks etc 

Changes in the indicators at level 1 cannot be easily attributed to IFAD’s activities. 
Level 2 is generally attributable to IFAD’s work, and level 3 even more. Together 
levels 1-3 measure IFAD’s development effectiveness. Level 4 measures the 
operational effectiveness and level 5 the organisational effectiveness.  

The emphasis of result measurement is on levels 2 and 3: the country programme 
and project outcomes and the country programme and project outputs. These levels 
are monitored with a limited set of indicators that are measured before, during and 
at completion of project implementation. 

Level 2: Country programme level: outcomes105 

Country programmes 
• Contribution to increasing incomes, improving food security and empowering 

poor rural women and men 

Projects 
• Effectiveness 
• Rural poverty impact on the target group (physical and financial assets, food 

security, empowerment) 
• Gender equality 
• Innovation, learning and/or scaling up 
• Sustainability of benefits 
• Relevance 
• Efficiency 

Level 3: Country programmes and projects: outputs106 

                                          
104  Results Measurement Framework for the Eighth Replenishment Period (2010 – 2012), para. 29 

105  Results Measurement Framework for the Eighth Replenishment Period (2010 – 2012), para. 47. 

106  Results Measurement Framework for the Eighth Replenishment Period (2010 – 2012), para. 50. 



      Bijlagen 

 

 

Evaluatie resultatenrapportage DGD     107 

• Number of people receiving services from IFAD supported projects and 
male/female ratio. 

• 2 indicators for natural resources management 
• 2 indicators for agricultural technologies 
• 2 indicators for rural financial services 
• 2 indicators for marketing 
• 2 indicators for micro-enterprise 
• 2 indicators for policies and institutions 

Ratings 

In its different types of reports IFAD makes use of ratings. A standard rating system 
is used for all reports, consisting of a 6 point scale with the following definitions of 
categories: 

Table 2: rates used 
Level Description 

1 Highly satisfactory 
2 Satisfactory 
3 Moderately satisfactory 
4 Moderately unsatisfactory 
5 Unsatisfactory 
6 Highly unsatisfactory 

Result and Impact Management System (RIMS) 

In September 2003 a system for measuring and reporting the results and impact 
achieved by the projects it finances was approved, the Result and Impact 
Management System (RIMS). The system looks at three levels of results107: 

• First Level Results correspond to the project activities and outputs. 
• Second Level Results relate to project outcomes. 
• Third Level Results link to project impact. In recognition of IFAD’s 

commitment to the Millennium Development Goals (MDGs), the RIMS 
framework includes two mandatory indicators -- child malnutrition and 
household assets -- which can be used to measure IFAD’s contribution to the 
first MDG, that is to eradicate “extreme poverty and hunger”. 

For the first and second levels a detailed set of standard indicators has been 
developed covering the following themes: 

Natural Resources (land and water) 
• Agricultural technologies and production 
• Rural financial services 
• Markets 
• Enterprise development and employment 
• Policy and Community programming 
• Social infrastructure 
• Total outreach 

For the first level, altogether 60 indicators are defined covering the themes above, 
for the second level 24 indicators. These sets of indicators are considered as a menu 
from which projects and programmes can chose the indicators that are relevant for 

                                          
107  Results and Impact Management System (RIMS), First and Second Level Results. Handbook 
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them. Apart from these indicators other indicators can also be included in the logical 
frameworks of the project/programme. 

For the impact level, approx 60-70 baseline surveys have been conducted. At this 
moment only 5-6 project have executed impact surveys. For impact surveys a 
standard format is used. Headquarters has facilitated the execution of surveys by 
developing a standard (web-based) analytical programme. This seems to have 
stimulated the use of the survey tools, because project staff (or the survey staff 
hired by the project) now only need to input the data into the system. Statistical 
analysis is then done automatically. 

3. Reporting systems 

The reporting on results centres on three reports: 

Report on IFAD’s Development Effectiveness (RIDE) 

The RIDE reports on the progress made with regard to the objectives and measures 
established in the RMF and follows its format. It reports on the 5 levels defined 
above, with emphasis on levels 2 and 3. The information for the RIDE is obtained 
from RIMS and the different reporting, including the ARRI and the Project Status 
Reports 

Annual Review of Portfolio Performance (ARPP) 

The aim of the ARPP is to provide departmental and senior management with an 
overview of the performance of the portfolio (all projects and programmes) in 
delivering results to the IFAD target group. The report focuses on levels 2, 3 and 4 of 
the results hierarchy (table 1 above). 

Annual Report on Results and Impact (ARRI) 

The ARRI has been published since 2004. It is a compilation of information from 
evaluations (corporate evaluations, country evaluations, evaluation syntheses and 
project evaluations108) and from 2011 onwards of the validation of Project Completion 
Reports, including those selected for field verification (Project Performance 
Assessment) and on information in the RIMS. The aim of the ARRI is to highlight the 
results and impacts of IFAD-funded operations and lessons learned, with a view to 
enhancing IFAD’s effectiveness. Each issue ARRI highlights specific thematic issues. 

Figure 1 presents an overview of the different types of reports and their 
interrelationships.  

                                          
108  Until 2010 IOE executed project evaluations. Instead of project evaluations, the emphasis will now be 
shifted to validation of Project Completion Reports, including field validation for a sample of PCRs (Project 
Performance Assessments). 
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Figure 1: Overview of IFAD result reporting system 
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For internal management purposes, IFAD compiles performance information on a 
quarterly basis. Divisions compile Annual Reviews of Portfolio Performance providing 
detailed data on project performance and results based on ratings. The information in 
the divisional reports is triangulated with information provided by RIMS, to validate 
the ratings. 

Three types of information feed into these different reports: 
• Ratings of different aspects of performance: Ratings are given by the IFAD 

Operations Department staff (CPM’s or consultants) during their regular 
supervision missions and ratings in the Project Completion Reports by project 
staff. This covers all projects under implementation.  

• Information about development indicators. At output level the RIMS 
essentially is a standard set of output indicators and projects have to include 
some of these indicators in their logical frameworks and regularly provide 
information about these indicators. At outcome level RIM includes a set of 
indicators and ratings to assess effectiveness and sustainability. At the level of 
impact, RIMS uses two key indicators focusing on the incidence of 
malnutrition and on household assets. At the impact level some 60-70 
projects have conducted baseline studies, and 5-6 projects have conducted 
impact surveys. PMD at headquarters has developed the software for data 
analysis to support the projects. RIMS is still under development.   

• IFAD regularly executes a client survey. This survey covers three groups of 
clients: representatives of the Government of the partner country, donors and 
representatives of civil society in the partner country. Each group answers a 
set of 8 questions through a web-based tool. Initially the survey was done 
annually, but now it is a bi-annual survey. The results of this survey are used 
by the operations department separately from the RIMS. 

4. Independent Office of Evaluation 

The Independent Office of Evaluation (IOE) executes different types of evaluations: 
Corporate evaluations (process focused, for example the quality of project 
proposals), country or thematic evaluations and project evaluations. Project 
evaluations used to be stand-alone evaluations. Recently IOE has changed its focus 
from project evaluations to the validation of Project Completion Reports (PCRs). 
Annually around 25 PCRs are drafted. IOE validates a sample (of approx 15-20) of 
these, and for a sub-sample of 5-6 PCRs this includes a field visit to verify the basic 
information used. Since 2004, IOE produces the ARRI, based on evaluations and 
PCRs that it has validated. IOE also produces a synthesis of evaluation findings to 
make these more accessible to IFAD staff. 

Follow-up of the recommendations of evaluations is monitored through the 
President’s Report on the Implementation Status of Evaluation Recommendations 
and Management Actions (PRISMA). 

5. Communication 

For communication of development results, IFAD distinguishes the following 
audiences: 

• Donor and member countries: through the IFAD Board, member countries 
receive formal reports about IFAD performance (see figure 1). In addition 
representatives of Board members sometimes visit projects in the field. 

• Partner (recipient country) governments 
• Beneficiaries and their representative organisations 
• Other International Finance Institutions 
• Recently also private sector organisations (to diversify fund raising). 
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Recent experience with the use of social media (Facebook, Twitter, blogs) is 
encouraging. By launching news on these social media, attention is drawn to the 
website. The website has become more of an archive where publications and 
information can be found. 

6. Strengths and weaknesses 

Overall strengths and weaknesses of internal and external result reporting mentioned 
during the interviews are: 

Strengths 
• The role of the IEO in assuring the quality of result reporting. This contributes 

substantially to the reliability of the information. 
• There is a good structure for the follow-up of evaluation results (PRISMA) 
• In the rating process there is a structural role for partner governments. 
• The result reporting is embedded in an organisational culture that enhances 

the use of the information. 
• IFAD promotes transparency. Most of the reports that are produced are 

available through its website. 
• The Result and Impact Management System (RIMS) is a powerful and 

relatively user friendly instrument for collecting and processing result 
information 

• Use of social media to attract attention to the IFAD website 

Challenges 
• The empirical base of much of the information in the PCR and Project Reviews 

is still weak. Project level M&E systems are still relatively weak. 
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Management response DGD op de evaluatie van 
de resultatenrapportage van de DGD 
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Akkoord ? Aanbevelingen 

ja, 
gedeeltelijk, 
neen 

Te ondernemen actie bij akkoord  

of 

Argumentatie voor niet-akkoord 

1. Kwalitatieve verbetering van de planvorming 
van interventies 
Iedere rapportage over resultaten grijpt terug op 
duidelijk gedefinieerde plannen. Plannen dienen 
heldere en realistische doelstellingen te geven, 
indicatoren waarmee de voortgang vastgesteld kan 
worden en een beschrijving van de activiteiten die 
nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Concreet 
biedt het logisch kader een instrument en 
denkdiscipline waarmee de planvorming sterk 
verbeterd kan worden. Consequente en goede 
toepassing van het logisch kader voor de planning van 
interventies is daarom een vereiste. 

 

Ja Er zullen nieuwe richtlijnen gecreëerd worden door de 
Dienst Kwaliteit en Resultaten die de DGD moeten 
helpen bij het beoordelen van de kwaliteit van de 
doelstellingen en indicatoren in project- of 
programmavoorstellen van alle ondersteunde 
interventies.  

2. Rapporteer over resultaten van specifieke 
interventies 
Publiceer met enige regelmaat rapportages over de 
resultaten die met specifieke interventies zijn bereikt, 
met name interventies die een bredere publieke 
belangstelling hebben genoten. Humanitaire rampen, 
vooral als gevolg van natuurlijke oorzaken, leiden 
vaak tot een grote betrokkenheid van het brede 
publiek. Communicatie van bereikte resultaten van 
noodhulpinterventies kan op die belangstelling 
teruggrijpen, waardoor het brede publiek 
geïnteresseerd zal zijn hiervan kennis te nemen, 
direct of via de media. De informatie hiervoor kan 

Ja Er zal jaarlijks een selectie gemaakt worden van 
interventies die de aandacht getrokken hebben en er 
zal in real time en op een laagdrempelige manier 
gerapporteerd worden over deze interventies via de 
communicatiekanalen die de DGD heeft naar het grote 
publiek (Dimensie 3, website, etc). 

 



      Management Response 

 

 

Evaluatie resultatenrapportage DGD      116 

verkregen worden uit eindrapportages, maar zal in de 
meeste gevallen moeten worden gebaseerd op 
uitgevoerde evaluaties. 

3. Publiceer naast de MDG rapportage aan het 
parlement een verantwoordingsrapportage 
gericht op het publiek. 
Naast de reguliere MDG rapportageverplichting aan 
het Parlement, richt het DGD jaarverslag zich 
specifiek op de verantwoordingsfunctie aan het 
publiek. Rapportage op landenniveau biedt de 
mogelijkheid specifieker op de bereikte resultaten in 
te gaan, en deze resultaten aan de verschillende 
MDG’s te koppelen. Een dergelijke invalshoek is ook 
door andere donoren gekozen. Het laat ook een 
gesystematiseerde opvolging toe over de 
verschillende uitvoeringskanalen en de verschillende 
directies en diensten die er mee belast zijn. 
Voor wat betreft informatie over resultaten en 
performance betekent dit: 

3.1 In deze rapportage zal ook een overzicht van 
de waarderingen van de voortgang van interventies 
moeten worden opgenomen zodra het onder 6.1.4 
beschreven waarderingssysteem valide en 
betrouwbare informatie oplevert.  
3.2 Voorgesteld wordt naast rapportage van 
resultaten op landenniveau regelmatig een 
specifieke thematiek in detail te belichten en de 
positieve bijdragen aan de resultaten gerealiseerd 
door de Belgische ontwikkelingssamenwerking en 
de problemen die bij de uitvoering worden ervaren 
op dit onderwerp te beschrijven. Deze focus op een 
specifieke thematiek geeft daarmee de gelegenheid 
om de complexiteit van de 

Gedeeltelijk Uit de ervaring van de voorgaande jaarrapporten van 
de DGD is gebleken dat een rapportage gebaseerd op 
de MDG’s op verschillende vlakken moeilijk te 
realiseren valt. Het is op de eerste plaats moeilijk om 
goede informatie te geven over de exacte Belgische 
bijdrage aan het (niet-)behalen van een MDG, 
aangezien vele actoren hier een rol in spelen. 
Daarnaast zijn de MDG-doelstellingen lange 
termijnsdoelstellingen waarvoor niet altijd een grote 
evolutie merkbaar is per jaar. Tenslotte is het nog 
steeds niet duidelijk of er een opvolging komt voor de 
MDGs die in 2015 eindigen, en zoja, in welke vorm.  

Een debat hierover ten gronde in het parlement en 
een door de administratie uitgewerkt alternatief 
dringen zich in de komende jaren dan ook op. Tot 
zolang zal de DGD in haar jaarrapport de opdracht om 
verantwoording af te leggen aan zowel het parlement 
als aan het brede publiek blijven bundelen. Deze zal 
bij een duidelijkere landenfocus hebben en een apart 
deel van het rapport gewijd worden aan bepaalde 
MDG’s waar België een duidelijke en aanwijsbare 
bijdrage aan hun realisatie levert.  

De DGD zal ondertussen een waarderingssysteem 
ontwikkelen dat de basis kan vormen voor een 
overzicht van behaalde resultaten in de door de DGD 
ondersteunde interventies.  
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ontwikkelingssamenwerking uit te leggen, en de 
consequenties die dit heeft voor het dagelijks werk 
van DGD. 
 

4. Leg de verantwoordelijkheid voor evaluatie 
van interventies bij de betrokken Directies. 
Bij de drie bezochte organisaties speelt evaluatie van 
interventies een expliciete rol bij het genereren van 
informatie over resultaten die extern wordt 
gecommuniceerd. In het Belgisch systeem is de 
evaluatiefunctie voor ontwikkelingssamenwerking 
gecentraliseerd in de dienst S4. Door de uitvoerders 
van de interventies (BTC, niet gouvernementele 
organisaties, multilaterale organisaties) worden echter 
met regelmaat evaluaties van individuele projecten 
(BTC en niet gouvernementele organisaties en 
multilaterale organisaties) of thema’s (met name door 
multilaterale organisaties) uitgevoerd. Deze informatie 
is toegankelijk voor medewerkers van DGD, maar 
wordt zelden gebruikt voor het extern rapporteren 
over bereikte resultaten. Ervaringen van andere 
donoren tonen echter het belang van een 
evaluatiecapaciteit dicht bij het superviserend niveau, 
zowel voor resultaatgerichte verantwoording als voor 
resultaatgericht beheer. Om de rol van evaluatie voor 
het genereren van resultaatinformatie te versterken 
dient de verantwoordelijkheid voor evaluatie van 
interventies bij de betrokken Directies (in praktijk de 
dossierbeheerders) te worden gelegd. Hiervoor is 
echter ondersteuning vereist (zie aanbeveling 14). 

 

Gedeeltelijk Binnen de hervormde DGD zal op voordracht van de 
dienst Kwaliteit en Resultaten en met instemming van 
het strategisch comité een project opgestart worden 
om een waarderingssysteem voor interventies te 
ontwikkelen. Er zal hierin zoveel als mogelijk gestreefd 
worden naar uniformisering van de methode, zonder 
echter de specificiteit van de verschilende 
uitvoeringskanalen uit het oog te verliezen. Dit 
systeem moet zowel een specifieke als een 
geaggregeerde resultatenrapportage mogelijk maken. 
Het opzetten van dit systeem zal in overleg gebeuren 
met de uitvoerende partners, die tevens de uitvoering 
van dit systeem zullen beheren.  

 

5. Voor sensibilisering is van belang dat de 
betrouwbaarheid van de informatie die naar buiten 

Ja Er zal aan het begin van het redactieproces van het 
jaarrapport van de DGD besproken worden welke 
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wordt gebracht herkend en erkend wordt. Informatie 
hoeft niet volledig te zijn, maar dient wel een 
gebalanceerd beeld te geven wat met de 
ontwikkelingsinspanning wordt bereikt. Concreet 
betekent dit: 
De onder punt 2 in sectie 6.1.1 genoemde 
rapportages over de resultaten van de Belgische 
bijdragen voor specifieke “high-profile” interventies 
kunnen een bijdrage leveren aan de sensibilisering 
van het brede publiek.  

interventies de speciale aandacht verdienen van het 
brede publiek. Er zullen tevens op meer regelmatige 
basis toegankelijke en aantrekkelijke reportages op de 
website van de FOD gepost worden over interventies 
die een beeld geven van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking.  

  

6. Voer een publieksonderzoek uit. 
Omdat er weinig feiten voorhanden zijn over de 
effectiviteit van de sensibilisering over de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking in zijn algemeenheid en 
het DGD jaarverslag in het bijzonder, wordt 
aanbevolen een publieksonderzoek te laten uitvoeren 
om informatie te vergaren over die informatie die het 
publiek waardeert in het jaarverslag, maar ook in de 
jaarverslagen en andere uitingen van BTC, van de 
koepels en van geselecteerde uitvoerders (NGOs, 
CSO’s, Universiteiten), met name met betrekking tot 
het rapporteren over resultaten. 

Gedeeltelijk De DGD is akkoord dat er een beter inzicht nodig is 
over de doeltreffendheid van het sensibiliseringsbeleid. 
Een publieksonderzoek kan onderdeel uitmaken van 
een bredere benadering om daar meer inzicht in te 
verschaffen. Er zal overleg gepleegd worden met de 
Dienst Bijzondere Evaluatie om te zien of de 
doeltreffendheid van het algemene 
sensibiliseringsbeleid van de DGD niet het onderwerp 
kan uitmaken van een evaluatie die een grondiger 
onderzoek kan doen over dit onderwerp. 

7. Formuleer een communicatiestrategie. 

Bij het bepalen van de nieuwe communicatiestrategie 
dient het publieksonderzoek betrokken te worden, 
maar ook andere inzichten voor wat betreft 
communicatie over en communicatie vóór 
ontwikkelingsresultaten. Zie ondermeer het 
Development Communication Sourcebook van de 
Wereldbank en Policy Brief van OESO-DAC. Het werk 
van de DAC DevCom Network geeft de noodzaak tot 
dialoog aan. 

Gedeeltelijk De DGD wil werken aan een betere communicatie van 
resultaten, maar heeft hiervoor niet alle expertise 
noch middelen, en kan dus niet alleen 
verantwoordelijk gesteld worden voor het formuleren 
van een communicatiestrategie. De DGD zal met de 
directie Pers en Communicatie (P&C) overleg plegen 
om te zien hoe er samengewerkt kan worden om tot 
een realistisch communicatiebeleid te komen. 
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8. De directies en beleidsmedewerkers belast met 
overzicht van een programma of partner in 
ontwikkeling moeten in staat gesteld worden om de 
complexe boodschappen over te brengen. Zij zullen 
steun en toezicht nodig hebben van 
communicatiedeskundigen. 

Gedeeltelijk  Zie vorige aanbeveling. 

9. Versterk het gebruik van interactieve media. 
Een organisatie die relaties met diverse in- en externe 
doelgroepen in hoge mate interactief maakt, zal 
eerder op de hoogte zal zijn van ontwikkelingen, 
behoeften en belangen. Hiermee kan de organisatie 
de doelgroepen beter informeren over zaken waarin 
ze echt geïnteresseerd zijn en het aanbod optimaal 
laten aansluiten op relevante behoeften. De 
aanbeveling is derhalve dat DGD verder investeert in 
de ontwikkeling van interactieve internet 
communicatietechnieken.   

Ja Zoals reeds gesteld bij Aanbeveling 5 zullen er meer 
aantrekkelijke rapportages op de website van de FOD 
gepost worden over bepaalde interventies. Er wordt  
daarnaast reeds bekeken welke andere interactieve en 
sociale media gebruikt kunnen worden om de 
doelgroepen te bereiken. Dit zal in verder overleg met 
de directie P&C uitgewerkt worden. 

10. Formuleer een coherente set van 
rapportage-instructies 
Omdat de resultaatinformatie voornamelijk verkregen 
worden uit diverse rapportageketens die buiten de 
eigen organisatie reiken, is het van belang dat er 
duidelijke en eenduidige instructies en richtlijnen zijn 
voor uitvoerders, dat kaders helder zijn en feedback 
over rapportages in de keten goed is geregeld.  

Ja De instructies, zowel intern aan de DGD als extern aan 
de uitvoerende partners, zullen gescreend worden en 
aangepast worden om tot een duidelijk en éénduidig 
rapportagebeleid te komen. Deze invoering zal 
stelselmatig gebeuren naargelang de opportuniteit zich 
voordoet om de relevante regelgevende teksten te 
herzien. 

11. Voer een waarderingssysteem in voor 
monitoring van interventies. 

Voor de versterking van resultaatgericht beheer wordt 
aanbevolen een systeem van waarderings¬cijfers in te 
voeren voor de interventies die daarvoor geschikt zijn. 
Dit zijn met name interventies die een duidelijk 

Ja Zoals reeds gezegd bij aanbeveling 4 zal de DGD een 
waarderingssysteem voor interventies opzetten in 
overleg met de uitvoerende partners, die tevens het 
systeem zullen beheren.  



      Management Response 

 

 

Evaluatie resultatenrapportage DGD      120 

geformuleerde en afgebakende doelstelling hebben, 
en waar de attributie aan de Belgische bijdrage 
mogelijk is.  

12. Er dient een duidelijke beleidskeuze gemaakt 
te worden voor de versterking van de focus op 
resultaten. Dit betekent dat adequate middelen en 
expertise ingezet moeten worden om de 
veranderingen op instrumenteel en organisatorisch 
gebied door te voeren. Het tot stand brengen van een 
dergelijke verandering is een langdurig proces met 
succesvolle en minder succesvolle experimenten. Een 
krachtige institutionele ondersteuningsstructuur is 
hiervoor noodzakelijk, evenals de bereidheid en het 
vermogen om van deze experimenten te leren. 
Daarbij moet gedacht worden aan een aan de DG 
toegevoegde eenheid van 3-4 ervaren 
beleidsmedewerkers die belast is met de begeleiding 
van de invoering van een organisatiebreed RBM 
systeem en de bewaking van de kwaliteit en de 
voortgang van het proces. 

Ja  In de hervormde DGD wordt de nieuwe directie 
Organisatiebeheersing opgericht die ondermeer 
verantwoordelijk wordt voor het stroomlijnen van 
Resultaatgericht Beheer doorheen de gehele de DGD. 
De dienst Kwaliteit en Resultaten die van deze directie 
een onderdeel vormt zal de nodige procesmatige en 
methodologische ondersteuning geven aan de drie 
andere directies bij het integreren van resultaatgericht 
beheer in de bestaande instructies en procedures. 
Deze dienst zal ook waar nodig bijstand verlenen bij 
het uitwerken van nieuwe instrumenten of procedures. 

13. Het formuleren van een beleid met 
betrekking tot de (externe) toegang tot 
informatie, resulterend in een algemene richtlijn 
waarin expliciet wordt aangegeven welke informatie 
publiekelijk toegankelijk is en welke niet. Daarbij is 
het uitgangspunt dat alle informatie extern 
toegankelijk is, tenzij de leiding expliciet besluit 
informatie vertrouwelijk te behandelen. Dit betekent 
dat zowel positieve als minder positieve resultaten 
gemeld zullen worden. Gebalanceerde communicatie 
over successen en problemen vergroot het vertrouwen 
van externe belanghebbenden en belangstellenden in 
de betrouwbaarheid van de informatie. Het 

Gedeeltelijk De DGD is een voorstander van transparantie en heeft 
daarom beslist om de ODA-database open te stellen 
voor het brede publiek. Er moet echter nagedacht 
worden over de meerwaarde om alle informatie extern 
toegankelijk te maken. Op dit moment moet nog 
blijken hoeveel mensen de beschikbare informatie in 
de ODA-database raadplegen. Indien blijkt dat de 
publieke interesse beperkt is, lijkt het van weinig 
meerwaarde te zijn om interne rapportage online te 
zetten. Overigens moet een afweging gemaakt worden 
tussen de beperkte middelen die beschikbaar zijn en 
de meerwaarde van meer informatie online.  
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openstellen van de ODA.be data base is een eerste 
stap in de deze richting. De te realiseren toegang tot 
gegevens via de ODA.be database portaal geeft 
externe belanghebbenden en belangstellenden de 
mogelijkheid om relevante specifieke informatie te 
verkrijgen. Hiervoor is van essentieel belang de 
beschikbaarheid van informatie zo veel mogelijk uit te 
breiden. Openbaar maken van (voorheen interne) 
rapportage vraagt een aanzienlijke 
cultuurverandering. 

14. Om de uitvoerende partijen in de 
rapportageketens op één lijn te brengen, is het van 
belang dat er eenduidige instructies en richtlijnen 
zijn en dat deze eenduidig worden toegepast door de 
medewerkers van DGD, en door uitvoerders zoals 
BTC, de koepels en specifieke organisaties. Voor de 
multilaterale partners, die veelal een enigszins 
afwijkend systeem zullen volgen, is het nodig aparte 
instrumenten te ontwikkelen. Vanuit de NGO’s, CSO’s 
en universiteiten wordt gepleit voor een gezamenlijke 
en gecoördineerde aanpak met gebruikmaking van de 
expertise bij alle betrokkenen. Intern binnen DGD is 
er duidelijk behoefte aan meer steun, training en 
instrumenten. 

Gedeeltelijk De bestaande instructies en regels zullen gescreend en 
aangepast worden om ervoor te zorgen dat ze 
onderling coherent en resultaatgericht zijn. Daarnaast 
zal er gepeild worden in hoeverre er een nieuwe 
opleiding is over resultaatgericht beheer en de 
planningsinstrumenten die de DGD gebruikt (zoals het 
logisch kader). 

Wat de multilaterale partners betreft, lijkt het nuttig 
om eerst onder donoren te overleggen om te zien of er 
nood is aan nieuwe instrumenten. Binnen het MOPAN-
netwerk wordt er nagedacht om het huidige systeem 
aan te passen om meer informatie te krijgen over hun 
doeltreffendheid. Indien dit positief beoordeeld wordt 
door de DGD, lijkt het niet opportuun om bilateraal 
nieuwe instrumenten te ontwikkelen.  

15. Voor het verzamelen van informatie over het 
bereiken van resultaten op het niveau van de 
doelgroep is ook de evaluatiefunctie belangrijk. Dit 
betreft de evaluaties van de Dienst Bijzondere 
Evaluatie en van evaluaties die onder 
verantwoordelijkheid van de Directies worden 
uitgevoerd. DGD heeft echter geen in-huis 
evaluatiecapaciteit om de Directies te ondersteunen. 

Ja Het mandaat van de nieuwe dienst Kwaliteit en 
Resultaten zal tevens inhouden dat er 
methodologische ondersteuning gegeven wordt op het 
vlak van evaluatie aan de directies. 
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Een dergelijke capaciteit is nodig om te komen tot een 
effectieve evaluatieplanning en een kwalitatief goede 
uitvoering van de evaluatie. Deze capaciteit kan 
worden geplaatst in de in aanbeveling 11 genoemde 
eenheid. 

16. Alle ervaringen bij andere organisaties wijzen 
erop dat de rol van de leiding van de organisatie 
en van de politieke leiding essentieel is. Dit wordt 
ook duidelijk aangegeven in de beleidsdocumenten en 
richtlijnen van de OESO-DAC werkgroep over MfDR en 
DevCom. Dit betekent een langdurig en krachtig 
commitment aan het veranderingsproces, en krachtig 
leiderschap bij het doorvoeren van de benodigde 
veranderingen, inclusief toezicht op, en handhaving 
van, het goed gebruik van systemen en instrumenten. 

Ja De hervorming van de DGD is bedoeld om meer 
transversaal te gaan werken. De expertise die de DGD 
bezit moet maximaal ingezet worden en moet leiden 
tot een beter resultaatgericht beheer. De geografische 
focus, de transversale teams en de creatie van een 
directie organisatiebeheersing moeten ertoe leiden dat 
de kwaliteit van het dossierbeheer en de strategische 
aansturing verbeteren. 
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