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Samenvatting 

De evaluatie van de Noordwerking van het Belgisch Overlevingsfonds vindt plaats in een 
welbepaalde context, met een bepaald institutioneel kader, in een welbepaald 
tijdsgewricht met specifieke klimatologische omstandigheden waarin bepaalde actoren 
zoals de pers mee de informatie waarover een Belgische bevolking kan beschikken 
bepalen.  

De implementatie van het sensibiliseringsluik van het BOF is gebaseerd op twee 
regelgevingsteksten: artikel 13 van de wet van 9 februari 1999 en punt 3.7 van de 
strategienota van het Belgisch Overlevingsfonds (2000-2010), opgesteld door DGIS. 
Daarnaast hebben ook de NGO’s die door DGIS belast werden met zijn uitvoering en die 
samengevoegd zijn in de “Coalitie tegen de Honger”, een strategienota opgesteld die als 
kader moest dienen voor hun interventie. Ondanks het bestaan van die referentiekaders 
moet niettemin opgemerkt worden dat de sensibiliseringscampagnes vanaf het begin te 
lijden hadden van een gebrek aan heldere richtlijnen om hun implementatie te 
oriënteren. 

Middels uitgebreid documentair onderzoek kon de evaluatie alle activiteiten nagaan die 
in het kader van het sensibiliseringsluik van het BOF hadden plaatsgevonden. Uit de 
beschikbare verslagen blijkt dat over een periode van 8 jaar 175 activiteiten werden 
uitgevoerd, ofwel een gemiddelde van 21,8 activiteiten per jaar. Met deze activiteiten 
kon een potentieel van ruim dertig miljoen personen worden bereikt. 

In die periode ontving de Coalitie 887.777,84 euro om die 175 activiteiten te financieren. 
In dat bedrag maakten de personeels- en werkingskosten 27,7 % van de uitgaven uit. 
Dat betekent dat 641.863 euro beschikbaar was voor alle activiteiten van de Coalitie, 
ofwel een gemiddelde van 3.670 euro per activiteit. Daarnaast werden verscheidene 
activiteiten, voor een bedrag van 247.931,67 euro, rechtstreeks door het BOF 
gefinancierd, buiten het budget dat aan de Coalitie tegen de Honger was verstrekt 
(hoofdzakelijk missies op het terrein van groepen parlementariërs). 

In het algemeen leverde de evaluatie de volgende vaststellingen op: 

- De uitvoering van het sensibiliseringsluik van het BOF werd bij de start gekenmerkt 
door het ontbreken van een coherente strategie.  

- Hoewel de rol van de parlementaire werkgroep omschreven was in de strategienota 
van het BOF, hebben de parlementariërs hem toch niet duidelijk begrepen, noch 
hebben ze hem zich eigen gemaakt. 

- De aarzelingen rond het beheer van dit luik, die vanaf het begin en gedurende zijn 
verdere implementatie voortduurden, tonen dat dit Fonds een regisseur nodig heeft.  

- Hoewel aanvankelijk twee doelpublieken voorzien waren voor dit 
sensibiliseringsprogramma (parlementariërs en het ‘brede publiek’), werd geleidelijk 
nog een derde publiek toegevoegd, bestaande uit afgevaardigden van NGO’s, 
verantwoordelijken voor de landbouwprogramma’s van de BTC, ambtenaren van de 
administratie (met name personen die belast zijn met het beheer van het fonds) en 
vertegenwoordigers van de burgermaatschappij.  

- Het belangrijkste indirecte resultaat van de sensibiliseringscampagne heeft vooral 
betrekking op die derde groep: het sensibiliseringsprogramma vergrootte het 
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pleitbezorgend vermogen van dit doelpubliek ten gunste van een 
samenwerkingsbeleid met meer aandacht voor de stimulering van een landbouw die 
doeltreffend kan inspelen op de noden van de bevolkingsgroepen in het Zuiden.  

- Andere aanvullende effecten van dit programma waren: de investering in tijd en 
materiaal door de betrokkenen bij het programma, het scheppen van mogelijkheden 
voor gemeenschappelijke acties zoals de campagne rond voedselzekerheid in 2007-
2008, enz. 

- De effecten van de sensibiliseringscampagne onder de aanvankelijke twee 
doelgroepen zijn ongetwijfeld wat meer verdeeld: de sensibilisering van de 
parlementariërs bleef vooral beperkt tot de leden van de werkgroep en/of de 
commissie buitenlandse betrekkingen; hoewel er wel degelijk sprake is van een 
zekere bewustwording onder het ‘brede publiek’ van het belang van landbouw die 
zich bekommert om de kleine producenten, van betere voedselzekerheid en van het 
belang van de landbouwsector in de Belgische ontwikkelingssamenwerking, kon er 
geen oorzakelijk verband worden vastgesteld tussen deze bewustwording van het 
publiek en de campagne.  

- De verscheidenheid van doelgroepen en hun sterk uiteenlopende profielen hebben de 
sensibiliseringscampagne ertoe gedwongen haar actiestrategie flink te diversifiëren: 
nabijheidswerk onder de parlementariërs – breed voorlichtingswerk onder het ‘brede 
publiek’. Dit onderscheid heeft geleid tot een versnippering van energie en middelen.  

Op grond van die conclusies beveelt de evaluatie verschillende concrete maatregelen 
aan voor een betere toepassing van de sensibiliseringsactiviteit die zal worden 
voortgezet in het kader van het nieuwe Belgische Fonds voor Voedselzekerheid 2010-
2020. 
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1. Context van de evaluatie 

De evaluatie van de Noordwerking van het Belgisch Overlevingsfonds vindt plaats in een 
welbepaalde context, met een bepaald institutioneel kader, in een welbepaald 
tijdsgewricht met specifieke klimatologische omstandigheden waarin bepaalde actoren 
zoals de pers mee de informatie waarover een Belgische bevolking kan beschikken 
bepalen.  

1.1. De mondiale context 

Sinds 1990 verbeterde de toestand wereldwijd. Zowel het inkomen als de dagelijks 
beschikbare voedselvoorraad stegen. Maar de situatie verbeterde niet overal. Er zijn 
belangrijke regionale verschillen. Afrika en meer specifiek Sub-Saharaans Afrika blijft 
een crisisgebied en het aantal hongerlijdende personen blijft hier toenemen. Een kwart 
van de ondervoede mensen wereldwijd leeft in Sub-Saharaans Afrika, en een derde van 
de bevolking in deze regio is ondervoed, vooral de boerenbevolking. Bovendien kende 
het gebied de laatste decennia ook enkele grote droogteperiodes, waardoor veel oogsten 
mislukten.  

Het is in deze ruimere context dat overheden programma’s hebben opgezet ter 
bestrijding van de hongersituaties in het Zuiden. De bestrijding van honger en armoede 
is het hoofddoel van ontwikkelingssamenwerking geworden. In 1990 leefden ruim 1,2 
miljard mensen van minder dan een dollar per dag. Bovendien was 20 procent van de 
bevolking in de ontwikkelingslanden ondervoed.  

De contextuele factoren strekken zich ook geografisch uit. Door elementen als de 
bevolkingsevolutie en de klimaatsveranderingen wordt het thema voedselzekerheid door 
verschillende, ook rijkere landen van nabij opgevolgd. De voedselzekerheid waar zij oog 
voor hebben is de eigen voedselzekerheid. De voedselzekerheid van mensen in Sub- 
Saharaans Afrika gaat hier in confrontatie met de voedselzekerheid in andere landen, 
zoals deze op het Arabische schiereiland of China. Het fenomeen dat “land grabbing” 
genoemd wordt, is een uiting van de machtsrelaties in de landen in Sub- Saharaans 
Afrika. Grote bedrijven claimen en verwerven toegang tot grond en water. Wijzigingen in 
deze toegang, in het beheer van middelen en in de productietechnieken kunnen grote 
gevolgen hebben voor de voedselzekerheid van de lokale bevolking en voor de 
duurzaamheid van het milieu en hebben vaak een negatieve impact op de sociale 
stabiliteit. Grondbeheer door buitenlandse investeerders kan perverse motieven creëren 
om productietechnieken te gebruiken die niet duurzaam zijn, terwijl landtransacties en 
onderhandelingen kansen kunnen creëren voor corruptie en de toe-eigening van 
persoonlijke winst ten koste van nationale langetermijnbelangen (EU, 2009). In grote 
delen van Sub- Saharaans Afrika lopen de mensen het risico op verlies van de controle 
over het land, met negatieve gevolgen voor de voedselzekerheid, sociale stabiliteit en 
plaatselijke kansen op werk en inkomsten. 

⇒  De evaluatie vindt plaats in een veranderende wereld waarin noch het 
bevolkingsaantal, noch de klimatologische situatie, noch de machtsrelaties gelijk 
blijven. De omgevingsfactoren en de processen die de voedselzekerheid bepalen, 
beïnvloeden elkaar, en dus ook de evaluatiecontext. 
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1.2. Het tijdselement 

Een volgende dimensie die onderscheiden kan worden, is de tijdsdimensie. Inzichten, 
houdingen, acties, ... veranderen doorheen de tijd. De belangstelling voor de thematiek 
verandert (ten goede of ten kwade), de actualiteit fluctueert en het klimaat ondergaat 
wijzigingen. Hongersnoden halen het nieuws en verdwijnen daarna van de agenda. 
Mensen leren bij en vergeten terug.  

⇒  De context waarin sensibiliseringsacties georganiseerd worden, is doorheen de tijd 
voortdurend in verandering.  

1.3. De institutionele context 

De bestrijding van honger en armoede is de eerste en de belangrijkste 
millenniumdoelstelling. Het doel is wel ambitieus: tegen 2015 - vergeleken met 1990 - 
het aantal mensen dat in extreme armoede leeft (minder dan 1 dollar per dag) te 
halveren. Toch hadden overheden en donoren de laatste jaren relatief weinig aandacht 
voor de landbouwsector.  

Deze situatie van gebrek aan aandacht is internationaal. Op de Wereldvoedseltop in 
Rome op 16-18 november 2009 werd de huidige problematiek gelinkt aan de gebrekkige 
aandacht in het verleden. “The gravity of the current food crisis is the result of 20 years 
of under-investment in agriculture and neglect of the sector. Directly or indirectly, 
agriculture provides the livelihood for 70 percent of the world's poor.” 

De betrokkenheid van enkele VN-organisaties heeft geleid tot Wereldvoedseldag, die elk 
jaar op 16 oktober valt. Wereldvoedseldag is een ideaal gegeven om op een 
systematische manier het thema recurrent op de bredere maatschappelijke agenda te 
zetten en probeert een inhoudelijke impuls te geven aan het debat over 
voedselzekerheid. Bovendien heeft de dag tot doel de noodzakelijke publieke en politieke 
aandacht voor het wereldvoedselvraagstuk te bewerkstelligen.  

De nood aan hernieuwde aandacht en een grotere betrokkenheid van een aantal 
maatschappelijke actoren is de reden waarom het BOF als buitenbeentje in de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking het licht heeft gezien. 

⇒  De institutionele context waarin de evaluatie plaatsvindt, is een gelaagde context 
waarin zowel elementen van het VN-beleid en internationale afspraken als nationaal 
en zelfs lokaal beleid in verschillende geledingen samen voorkomen. Dagen zoals 
Wereldvoedseldag bieden aangrijpingsmomenten om dieper op het thema in te 
gaan. 

1.4. Versterkende actoren: de media 

De belangstelling voor de honger- en voedselproblematiek is toegenomen bij de 
overheden en bij de donoren en er wordt over bericht in de verschillende media. Deze 
berichtgeving is vanzelfsprekend een belangrijk element in een programma dat 
ondermeer sensibiliseringsacties rond voedselzekerheid opzet. Berichtgeving over 
hongersituaties in de landen in het Zuiden opent de ogen voor de problematiek en een 
meer veelvuldige berichtgeving kan ervoor zorgen dat een thema bekend wordt bij een 
breder publiek en bekend blijft. Evaluaties over de impact van informatiecampagnes van 
bijvoorbeeld 11.11.11 tonen aan dat kennis van een bepaalde thematiek vermindert als 
verdere of vernieuwde informatie er rond uitblijft. De media speelt dus in die zin een rol 
bij de evaluatie, dat naast het eigen gebruik ervan in het kader van het BOF 
(perscampagnes) ook de verslaggeving over het hongerfenomeen een impact heeft op 
de receptiviteit van de verschillende doelpublieken voor het thema. Er is een wederzijdse 
versterking:  
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- door de verslaggeving kan er meer aandacht gegenereerd worden voor het thema,  

- en door de sensibiliseringsactiviteiten kunnen beter geïnformeerde verslaggevers op 
een meer accurate manier rapporteren over het fenomeen. 
  

⇒  De evaluatie vindt plaats in een duidelijke sociale context. Waarin actoren elkaar 
wederzijds beïnvloeden. De media spelen een belangrijke rol door de eigenheid van 
hun kernactiviteit: informatieverspreiding. 

Samengevat:   

De voorliggende evaluatie vindt plaats in een welbepaalde context die gecreëerd wordt 
door de feitelijke hongersituatie in landen in het Zuiden, voornamelijk in Sub- Saharaans 
Afrika, met een bepaald institutioneel kader, in een welbepaalde tijdsspanne, onder 
specifieke klimatologische omstandigheden waarin bepaalde actoren zoals de pers mee 
bepalen over welke informatie de Belgische bevolking kan beschikken. Deze elementen 
worden allemaal meegenomen in de evaluatie. 
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2. Gebruikte methodologie en benadering 

2.1. Inleiding: Evaluatie en evalueerbaarheid  

Policy Brief nr. 35 van de OESO “Building Public Awareness of Development: 
Communicators, Educators and Evaluation” beschrijft de conclusies uit de informele 
workshop ‘Development Communication, Advocacy and Education: Tips and Tools for 
Improving Evaluation’ van het Development Centre van de OESO in maart 2007. In deze 
Policy Brief wordt erop gewezen dat activiteiten als advocacy en ontwikkelingseducatie 
meer vanuit de praktijk zijn gegroeid dan ontwikkeld op basis van een theorie. Een 
dergelijke evolutie zou worden gekenmerkt door de afwezigheid van robuust onderzoek. 
Als eerste evaluatieobstakel wordt dan ook gesignaleerd dat draagvlakactiviteiten vaak 
berusten op zwakke theoretische concepten, waardoor het moeilijk is 
kwaliteitsmaatstaven te definiëren (Scheunpflug & McDonnell, 2008: 14, 20). Ook de 
beperkingen van de voorliggende evaluatie zijn in zekere mate hiermee te verklaren. De 
evaluatie beoogt de resultaten te evalueren van activiteiten die opgezet worden om 
doelstellingen te bereiken die niet eenduidig gedefinieerd werden en waarvoor op het 
veld en door de verschillende betrokken actoren verschillende invullingen naast elkaar 
gebruikt worden. In de volgende paragrafen worden de verschillende soorten 
doelstellingen kort toegelicht en in verband tot elkaar beschreven. 

2.2. De doelstelling 

2.2.1. Doelstellingen geformuleerd in de oproep 

2.2.1.1. Sensibilisering als vertrekpunt 

Het uitgangspunt van de evaluatievraag is het wettelijk kader. Zowel in de wet van 1999 
als de wet van 19 januari 2010 waarin het Belgische Overlevingsfonds wordt vervangen 
door het Belgische Fonds voor Voedselzekerheid (BFVZ) is een gelijkaardige doelstelling 
te lezen: 

 “jaarlijks wordt 1% van de vastgestelde kredieten van het BFVZ gereserveerd voor 
informatie- en sensibiliseringscampagnes in België en in de partnerlanden over de 
projecten en programma’s. Die informatie- en sensibiliseringscampagnes beogen tevens 
de sensibilisering van de publieke opinie voor de problematiek van de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen in de zones met een groot risico op voedselonzekerheid.” 

Wat „sensibilisering” dan wel moet en kan inhouden is niet eenduidig bepaald en kreeg 
verschillende interpretaties voor wat de doelstellingen en modaliteiten van de 
campagnes betreft. Om te kunnen evalueren is echter duidelijkheid nodig. De minister 
van Ontwikkelingssamenwerking legt in zijn nota van 10/09/2009 de doelstelling van 
deze evaluatie in de volgende termen vast:  

“Voorts, zal een evaluatie van de campagnes die sinds 2001 gevoerd werden, 
verwezenlijkt moeten worden, teneinde de doelstellingen en modaliteiten van de 
campagnes voor het derde Fonds te kunnen omschakelen”. 
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In de evaluatie wordt gefocust op sensibiliserings- en informatieacties. Men verwacht 
dus van de evaluatie een retroactieve blik op de campagnes en lessen die daaruit 
geleerd kunnen worden (bereikte resultaten, constateringen).  

2.2.1.2. Concrete vragen in de oproep 

In de oproep wordt gevraagd vragen te beantwoorden met betrekking tot (1) de 
relevantie, (2) coherentie, (3) doeltreffendheid en (4) efficiëntie van de campagnes die 
gevoerd werden. Voor elk punt werd een set vragen naar voor geschoven. Deze vragen 
beperken zich tot informatie met betrekking tot de campagnes die gevoerd werden. Er 
wordt in de oproep niet gevraagd dit verder uit te breiden tot een evaluatie van de 
ruimere impact van sensibiliseringsactiviteiten, noch op de moeilijk te meten bijdrage 
aan de realisatie van de verderaf gelegen strategische doelstellingen. Toch kan in de 
nota van 10/09/2009 gelezen worden dat er daarnaast ook input verwacht wordt met 
betrekking tot (1) de definitie van doelstellingen van de campagnes (2) de strategieën 
die het mogelijk maken om deze doelstellingen te verwezenlijken en (3) de modaliteiten 
van toepassing voor de nieuwe campagnes. Deze formulering laat toe de campagnes te 
evalueren vanuit een ruimer perspectief. 

2.2.2. Doelstellingen geformuleerd in de werking van het BOF 

Noch de wetteksten, noch de verduidelijkingen die achteraf toegevoegd werden, schijnen 
voor verdere klaarheid gezorgd te hebben. Afhankelijk van welke actoren bevraagd 
worden, worden de doelstellingen van het BOF verwoord als het verbeteren van de 
naambekendheid van het fonds, informeren, sensibiliseren of het verzorgen van 
ontwikkelingseducatie. De strategienota van het Belgisch Overlevingsfonds (2000-2010) 
plaatst deze activiteiten in een ruimere context. De nota vermeldt onder punt 3.7 het 
volgende over de jaarlijkse informatie- en sensibiliseringscampagnes. 

 “Vanuit de ervaringen van de projecten en programma’s is het de bedoeling om op 
regelmatige basis informatie te verspreiden, het Belgische publiek bewust te maken van 
de problemen van armoede, uitsluiting, honger en ondervoeding, en zo het 
maatschappelijk draagvlak in België voor acties ten gunste van de arme en kwetsbare 
groepen in de landen van Sub-Sahara Afrika te versterken. De (parlementaire) 
werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds” kan daarin een belangrijke rol spelen, niet alleen 
omdat ze de richting kan bepalen voor de jaarlijkse bewustmakingscampagnes, maar 
omdat de parlementsleden die er aan deelnemen, als democratische vertegenwoordigers 
van het volk, met gezag de boodschappen mee kunnen uitdragen.’‘ 

In deze passage is te vinden wat de achterliggende doelstellingen zijn, namelijk een 
draagvlakverbreding voor de thema’s voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid. Ook de 
rol van de parlementairen wordt hierin mee opgenomen als actoren die enerzijds 
voorwerp zijn van de sensibiliseringsacties, maar die anderzijds ook,door het spelen van 
de rol van vertegenwoordigers van het volk, kunnen bijdragen aan de 
draagvlakvergroting. 

2.2.3. Doel en methode 

2.2.3.1. Verschillende soorten doelstellingen 

Sensibiliseren en informeren zijn methoden, geen doelen op zich. Sensibiliseringsacties 
en informatiecampagnes worden georganiseerd om tot een draagvlakverbreding te 
komen. Maar ook het vergroten van het draagvlak is geen doel op zich, maar een 
intermediair doel om de finale doelstelling te bereiken: het terugdringen van de 
armoede, het wegwerken van hongersituaties en het vergroten van de 
voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid. 
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Figuur 1 Doelstellingen en methoden om deze te bereiken 

 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de onmiddellijke doelstellingen (bv. 
deze zoals ze in het bestek geformuleerd werden, operationele doelstellingen (het 
versterken van het draagvlak) en strategische doelstellingen (het vergroten van de 
voedselsoevereiniteit en de voedselzekerheid). In de praktijk worden de verschillende 
soorten doelstellingen vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een belangrijk verschil 
tussen beide. 

- Strategische doelstellingen verwijzen naar een algemeen doel dat een organisatie 
zich stelt, zoals het bijdragen aan het halen van de millenniumdoelstellingen en meer 
specifiek de voedselsituatie verbeteren. 

- Operationele doelstellingen zijn meer gedetailleerde doelen waarbij een specifiek 
resultaat beoogd wordt binnen een bepaalde strategische doelstelling, zoals het 
versterken van het draagvlak voor acties ten voordele van voedselzekerheid. Een 
operationele doelstelling is bij voorkeur Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, 
Realistisch en Tijdsgebonden en wordt ook aangeduid met het acroniem SMART, dat 
ook in de oproep vermeld staat.  

o S:  Specifiek: de doelstelling moet afgebakend en helder zijn 

o M:  Meetbaar: de doelstelling moet kunnen getoetst worden 

o A: Acceptabel: de doelstelling moet aanvaardbaar zijn  

o R: Realistisch: de doelstelling moet haalbaar zijn 

o T: Tijdgebonden: binnen welke termijn moet de doelstelling gehaald worden.  

2.2.3.2. De samenhang tussen de verschillende doelstellingen 

De samenhang tussen de verschillende etappes in het realiseren van de doelstellingen 
lijkt duidelijk. Via sensibiliseringsacties en informatieverspreiding krijgt men een meer 
geïnformeerd publiek en meer geïnformeerde parlementsleden. Dit kan leiden tot een 
breder draagvlak voor acties met het oog op het verbeteren van de voedselsituatie in het 
Zuiden, wat kan bijdragen aan het halen van de strategische doelstellingen. Develtere 
(2003: 14-15) onderscheidt binnen het draagvlakbegrip drie componenten: kennis, 
houding en gedrag. Hoewel deze elementen ‘onderling verbonden’ zijn, dient opgepast te 
worden voor de te gemakkelijke assumptie van een causaal en rechtlijnig verband. Deze 
te eenvoudige voorstelling is riskant, omdat ze aanleiding kan geven tot ongefundeerde 
conclusies.  

De constatering dat bij meting een samenhang gevonden wordt - bijvoorbeeld dat 
mensen met een betere kennis van ontwikkelingssamenwerking veel vaker dan personen 
met een beperktere kennis voorstander zijn (positievere houding) van verhoging van 
ontwikkelingsbudgetten – rechtvaardigt nog niet de conclusie van een oorzakelijk 
verband tussen kennis van en houding met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking 
(Develtere & Pollet, 2004a). Kennis van ontwikkelingssamenwerking vormt namelijk 
geen voldoende, en niet eens een noodzakelijke voorwaarde voor een positieve houding 
ten opzichte van het thema. Een positieve correlatie tussen houding enerzijds en gedrag 
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anderzijds is gemakkelijker aan te nemen dan tussen kennis en houding. Acties (gedrag) 
met een positieve uitwerking voor de ontwikkelingslanden zijn moeilijk voor te stellen 
zonder een positieve houding ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking (IOB, 2008). 
Een positieve houding vormt een noodzakelijke, maar niet voldoende, voorwaarde voor 
een aanwijsbaar gedrag. Het is een niet voldoende voorwaarde omdat een positieve 
houding ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking niet noodzakelijk tot acties leidt. 
Toegepast op de voorliggende evaluatie: een meting van de kennis van een breed of een 
meer gespecialiseerd doelpubliek m.b.t. de thema’s voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit vertelt op zich niets over de mogelijke steun van deze populatie 
voor acties om de voedselzekerheid in het Zuiden te verhogen. 

2.2.3.3. Kennis en gedrag en draagvlakcreatie 

Als het uiteindelijke doel van de BOF-activiteiten is om het draagvlak voor acties met 
betrekking tot voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid te bevorderen, dan vormt de 
gedragscomponent de essentie en niet de kennis. Om zin en een verdere uitwerking te 
hebben, moeten activiteiten zoals deze van het BOF gericht zijn op de versterking van 
draagvlak en dus direct of indirect resulteren in een of ander gedrag. Dat gedrag kan 
allerlei vormen aannemen, zoals stemmen bij verkiezingen, geld geven, vrijwilligerswerk 
doen, consumeren van producten uit de ‘eerlijke handel’ en andere activiteiten zoals 
‘ethisch’ sparen of beleggen, actie voeren, demonstreren, financieel adopteren 
enzovoort.  

Sensibiliseringsacties zoals deze plaats vonden in het BOF-project, maken deel uit en 
vinden hun zin in het ruimere proces van de draagvlakcreatie. Draagvlakcreatie is 
eveneens een middel dat aangewend wordt om de finale strategische doelstellingen te 
bereiken. Om de beperkte resultaten die voortspruiten uit enkel het nagaan van de 
campagnes op de kennis van het doelpubliek aan te vullen, wordt verder in de evaluatie 
ook gebruik gemaakt van een bevraging die verder gaat en die ook de processen die 
bijdragen aan een draagvlakverbreding in kaart brengt.  

2.2.3.4. Verbreding en verdieping 

Met betrekking tot de effecten van draagvlakversterking kunnen twee afzonderlijke 
dimensies onderscheiden worden: verbreding en verdieping. Verbreding slaat op de 
uitbreiding van de steun voor een bepaalde zaak - in het geval van het voorliggende 
onderzoek voor voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid – met een groeiend aantal 
personen die zich vóór de acties niet tot het draagvlak rekenden. Verdieping heeft 
betrekking op de intensivering van de betrokkenheid bij degenen die vóórdat zij met een 
draagvlakversterkende activiteit in aanraking kwamen, al tot het draagvlak voor de 
betreffende zaak behoorden (IOB, 2009). Dit onderscheid valt wel te maken bij personen 
die eerder direct bij de werking betrokken zijn. Bij draagvlakactiviteiten zoals 
sensibiliserings- en informatiecampagnes die zich in de vorm van publiekscampagnes op 
bredere doelgroepen richten, is een dergelijk onderscheid door de band niet te maken. 

2.2.3.5. Het tijdselement 

Maatschappelijke resultaten zoals attitudeverandering worden niet op korte termijn 
gerealiseerd. De verhouding tussen het tijdselement en de kosten en baten kunnen 
schematisch voorgesteld worden in de onderstaande figuur. Het is een theoretische, 
schematische weergave die geen gewag maakt van de wijze waarop de kosten en de 
baten geoperationaliseerd werden. Het is de grafische weergave van het gegeven dat 
investeringen in zaken als attitudeverandering pas na verloop van tijd ‘rendabel’ worden. 
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Figuur 2 De Hockeystickcurve1 
 

 
Bron: Peter Scholte, 2008 

2.3. Ontwikkelingseducatie als proces 

Het Belgische publiek informeren en sensibiliseren is een manier om de algemene 
doelstelling van het BOF te verwezenlijken, te weten “in landen die gebukt gaan onder 
een chronisch voedseltekort, de overlevingskansen vrijwaren van personen die bedreigd 
worden door honger, ondervoeding, armoede en uitsluiting”.  

Deze acties moeten dus worden gezien als een middel, niet als een doel op zich. 

Ontwikkelingseducatie moet worden gezien als een continu educatief proces, een 
‘educatief continuüm’. (CWBCI, 2006) 

Vier educatieve doelstellingen volgen elkaar hierbij lineair op, en brengen een 
verandering teweeg in een proces van continuïteit. Die doelstellingen zijn sensibiliseren, 
bewustmaken, mobiliseren en waarborgen. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------� 

Sensibiliseren          Bewustmaken            Mobiliseren         Waarborgen 

Informatie leidt tot kennis. Het doel is correcte beelden te vormen en ‘gevoelig te 
maken’. 

Via bewustmaking kan verdiept worden wat via sensibilisering is verkregen; ze is gericht 
op het scheppen van kennis, het verwerven van een verantwoordelijkheidsgevoel, om de 
doelgroepen te motiveren zelf in actie te komen. 

Motivering stimuleert een verandering van gedrag, ze werkt activerend. Het doelpubliek 
wordt perspectieven geboden om zich in te zetten, en misschien zelfs rechtstreeks 
gemotiveerd om actief aan sociale acties deel te nemen. 
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1 Peter Scholte, Impact, Presentatie naar aanleiding van de Transparantprijs 2008, www.scholtenfransen.nl 
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Waarborging dient om de steunbasis voor internationale solidariteit in onze samenleving 
voortdurend uit te breiden, zodat de begunstigden hun betrokkenheid behouden en hun 
reflectie voortzetten.  

Sensibilisering, bewustmaking, motivering en waarborging vormen één geheel. Alle 
doelstellingen van ontwikkelingseducatie (OE) moeten gericht zijn op een 
actieperspectief.  

OE is een proces waarbij de cognitieve, affectieve en gedragsfuncties noodzakelijkerwijs 
complementair zijn. Informatie die uitsluitend gebaseerd is op een cognitieve benadering 
van de werkelijkheid volstaat niet om veranderingen van houding en gedrag teweeg te 
brengen, als zij niet geïntegreerd is in een proces of als de verschillende educatieve 
functies elkaar niet aanvullen. (CWBCI, 2006) 

Als we rekening houden met die elementen, kunnen we niet verwachten dat een 
campagne die uitsluitend gericht is op het informeren van het publiek, automatisch zal 
leiden tot een bewustwording of een algemene gedragswijziging. Dit neemt natuurlijk 
niet weg dat informatie wel kan helpen, want ze is immers het uitgangspunt van het 
proces. 

Zo kan de evaluatie bijvoorbeeld enerzijds bij doelpubliek 1 (breed publiek) en 2 (publiek 
dat interesse voor ontwikkelingssamenwerking betoont) een zeker verband vaststellen 
tussen de mate van kennis en de mate van toe-eigening (gelijk te stellen met de 
bewustmakingsfase). Anderzijds valt op dat doelpubliek 2 al gesensibiliseerd is en 
daardoor een grotere toe-eigening en betrokkenheid aan de dag legt (gelijk te stellen 
met een mobilisering). Bovendien toont de evaluatie aan dat de kennis en betrokkenheid 
veel sterker zijn bij doelpubliek 3. In dit stadium kan echter onmogelijk een causaal 
verband worden vastgesteld tussen de activiteiten van het sensibiliseringsluik en die 
betrokkenheid of mobilisering, die heel waarschijnlijk ook sterk beïnvloed worden door 
verscheidene factoren buiten het geëvalueerde luik.  

2.4. Het doelpubliek 

Het doelpubliek in deze evaluatie is ruim gedefinieerd. In het bijzondere bestek wordt 
opgegeven een onderscheid te maken tussen: 

1. het brede publiek in België; 

2. het publiek in België dat geïnteresseerd blijkt in ontwikkelingssamenwerking, zonder 
extra aandacht te geven aan het thema voedselzekerheid; 

3. het publiek (anders dan parlementariërs) dat specifiek belangstelling laat blijken voor 
de thema’s honger en voedselzekerheid en 

4. parlementariërs en ex-parlementariërs die voorwerp geweest zijn van specifieke 
acties. 

5. De onderzoeksequipe heeft er nog een extra doelpubliek aan toegevoegd, namelijk 
de bij de uitvoering betrokken actoren uit het maatschappelijke middenveld, vrijwel 
altijd vertegenwoordigers van NGO’s, maar soms ook door ambtenaren. 

2.5. Onderzoeksopzet 

De in het bestek geformuleerde doelstellingen en voorgeschreven werkwijzen nopen tot 
het gebruik van een aantal verschillende benaderingswijzen. Deze verschillen naargelang 
het beoogde doelpubliek en de voor dit doelpubliek gehanteerde evaluatielogica. Met de 
onderzoeksdesign, de kwantitatieve enquête en de kwalitatieve bevragingen werden de 
richtlijnen uit het bestek gevolgd. Uit de kwantitatieve bevraging kan een input gehaald 
worden voor het beantwoorden van de vragen met betrekking tot wat verder de 
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“impactevaluatie” genoemd wordt. Met de kwalitatieve bevraging werd materiaal 
verzameld voor het beantwoorden van de vragen die betrekking hebben op wat verder 
de “procesevaluatie” genoemd wordt en deels ook, door een retroactieve bevraging, voor 
de impactevaluatie. 

2.5.1. De Survey 

2.5.1.1. Het doelpubliek van de Survey 

Voor de bevraging van het brede doelpubliek en het meer in de 
ontwikkelingsproblematiek geïnteresseerde doelpubliek werd geopteerd voor een 
websurvey. De gehanteerde selectiecriteria en de verwerkingswijzen worden verder 
beschreven in de methodologische nota in bijlage. 

2.5.1.2. Cross-sectioneel design 

Rekening houdend met de onderzoekstijd, de opzet zoals beschreven in het bestek en 
het feit dat het een evaluatie betreft van een afgesloten periode, was voor deze survey 
enkel een cross-sectioneel design mogelijk. Een cross-sectioneel design houdt in dat 
gegevens op één moment worden verzameld. Deze design brengt echter een aantal 
beperkingen met zich mee wat betreft de vragen die betrekking hebben op het effect 
van gevoerde acties en / of campagnes.  

Om daadwerkelijk en op een zo objectief mogelijke manier effecten te meten, zou de 
situatie na de acties moeten kunnen worden vergeleken met de situatie vóór de 
interventie. Dat kan enkel met een design waarbij data verzameld worden op (minstens) 
twee meetmomenten. Daarnaast kunnen we veronderstellen dat in een 
meerjarenprogramma ook het tijdselement een rol speelt en contextgegevens door de 
tijd veranderen. Om daarvoor te controleren zouden niet enkel gegevens verzameld 
moeten worden bij de groepen die door de acties benaderd werden, maar ook bij een 
controlegroep bestaande uit individuen die qua karakteristieken gelijk zijn aan de 
‘experimentele’ groep, maar die niet bij acties betrokken waren. Omdat dergelijk 
onderzoek niet mogelijk is, zullen de antwoorden op de effectiviteitvragen hun 
beperkingen hebben.  

2.5.1.3. Deadweight 

We kunnen wel nagaan in welke mate de respondenten vertrouwd zijn met een aantal 
sleutelconcepten zoals voedselzekerheid, maar we kunnen niet nagaan of deze kennis in 
de periode na de acties anders was dan ervoor. Dit wordt het deadweight effect 
genoemd. In een optimale situatie zal men met een eenmalige actie een permanente 
gedragswijziging bekomen: er wordt geïnvesteerd in sensibilisering bij het grote publiek 
en bij de politieke actoren, voedselzekerheid wordt op de agenda geplaatst en er kan 
met meer middelen in het zuiden gewerkt worden. Maar het is even goed denkbaar dat 
de actie enkel leidt tot een eenmalige, tijdelijke verhoging van de kennis, die in een 
volgende periode weer verdwijnt. Tot slot is het zelfs mogelijk dat de gelanceerde acties 
helemaal geen invloed hebben, zelfs niet tijdelijk, of dat wat gerealiseerd werd er ook 
gekomen zou zijn zonder de acties en de input van extra middelen. In het laatste geval 
spreekt men van een deadweight effect. 

Om het deadweight effect in kaart te brengen, is het noodzakelijk een duidelijk beeld te 
hebben van de doelstellingen. Indien de geëvalueerde doelstellingen beperkt blijven tot 
enkel sensibiliserings- en informatieactiviteiten, is het zo goed als onmogelijk om na te 
gaan in hoeverre er veranderingen in het draagvlak voor activiteiten met betrekking tot 
voedselzekerheid zouden geweest zijn zonder de BOF-subsidies. Het is wel mogelijk om - 
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in de kwalitatieve bevraging - bij de betrokken actoren na te gaan welke activiteiten ze 
zouden ontplooid hebben met betrekking tot dit thema zonder subsidies. 

2.5.1.4. Attributie 

We kunnen ten tweede ook niet weten of al dan niet vastgestelde veranderingen 
daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan de gevoerde acties. Eén van de problemen die 
zich stellen bij evaluaties van acties die over een langere tijd lopen en die betrekking 
hebben op een veranderende kennis en mogelijk ook betrokkenheid, is wat het 
attributieprobleem genoemd wordt. Zelfs als het lukt veranderingen in de kennis of in 
het draagvlak te meten, is daarmee de waarde van de interventie nog niet aangetoond. 
Om deze te kunnen bepalen, moet namelijk worden nagegaan of en in welke mate een 
vastgesteld resultaat aan de onderzochte activiteit kan worden toegeschreven. In casu, 
in hoeverre is kennis van de thema’s armoede, honger, voedselsoevereiniteit en 
voedselzekerheid gelieerd aan de acties van het BOF. Het is buitengewoon moeilijk dit 
aan te tonen. Een van de grootste obstakels is dat in de meeste gevallen de 
gerealiseerde effecten niet van andere invloeden te isoleren zijn. De enige verschillen die 
men kan vinden, zijn ‘bruto-effecten’, waarvan het beoogde ‘netto-effect’ van de acties 
hopelijk deel uitmaakt, maar waarin ook andere invloeden zijn verwerkt die dat effect 
kunnen hebben ondersteund of tegengewerkt. Zo kunnen bekendmakingscampagnes en 
draagvlakcampagnes worden bevorderd door gelijktijdige maar ongerelateerde 
berichtgeving over humanitaire noodsituaties, zoals, bijvoorbeeld, berichtgeving over 
hongersnoden. Maar even goed is het denkbaar dat ze worden doorkruist door negatieve 
publiciteit over verspilling en/of oneigenlijke aanwendingen van ontwikkelingsfondsen. 
Het attributieprobleem is een gekend probleem en eigen aan dit type evaluatie. 

2.5.2. Kwalitatieve bevraging van de voornaamste stakeholders 

Van de vijf onderscheiden doelpublieken werden er drie op een kwalitatieve wijze 
benaderd, met name het publiek dat een actieve interesse in de voedsel- en de 
hongerproblematiek had laten blijken door deel te nemen aan één van de 
georganiseerde acties (doelpubliek 3), de parlementsleden die op één of andere wijze bij 
de BOF-acties betrokken waren (doelpubliek 4) en de partners uit het maatschappelijke 
middenveld die direct bij de problematiek van voedselveiligheid en het BOF betrokken 
waren (doelpubliek 5). Voor de verschillende doelpublieken werd telkens met een 
aangepaste vragenlijst gewerkt die aangepast werd naargelang de nood en de verwachte 
input.  

2.5.2.1. Onderzoeksinstrument voor de kwalitatieve bevraging van het 
in de hongerproblematiek geïnteresseerde doelpubliek  

Het publiek dat een actieve interesse in de voedsel- en hongerproblematiek had laten 
blijken door deel te nemen aan één van de georganiseerde acties (doelpubliek 3), werd 
op een telefonische manier bevraagd. Ook hiervoor werd een aangepaste vragenlijst 
uitgewerkt. Om dit publiek te bereiken werd een steekproef getrokken uit de deelnemers 
van één van de in het parlement ingerichte activiteiten zoals de rondetafels. Voor deze 
fase werden 40 personen telefonisch geïnterviewd. Het aantal afgenomen interviews 
voldoet aan de criteria om te komen tot een voldoende informationele verzadiging2.               

 

                                                      
2 Zie de definitie van dit concept onder punt 2.5.2.2.4  Selectie van respondenten 
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2.5.2.2. Onderzoeksinstrument voor de kwalitatieve bevraging van 
parlementairen en NGO-vertegenwoordigers. 

2.5.2.2.1. Onderzoeksinstrument 

Voor de bevraging van de “inhoudelijke deskundigen”, de parlementairen en de 
vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld, werd geopteerd voor diepte-
interviews. De data voor doelpubliek 4 en 5 werden verzameld via face-to-face 
interviews met de belangrijkste stakeholders van de betrokken actoren (NGO’s, 
administratie, parlement, kabinet en andere actoren zoals de Boerenbond). Er werd 
gekozen voor een halfopen of semi-gestructureerde bevraging. Als voorbereiding op het 
interview werd een lijst met onderwerpen opgesteld die aan bod moesten komen tijdens 
de bevraging. Deze onderwerpen betroffen zowel de in het bestek opgenomen 
evaluatievraag als het ruimere functioneren van het BOF. Op deze manier kon het 
interview gestructureerd verlopen, maar werd niettemin voldoende vrijheid behouden 
om tijdens het interview in te gaan op organisatiespecifieke aspecten. De meeste diepte-
interviews werden met goedkeuring van de respondent opgenomen. Tijdens het 
interview werden de antwoorden ook schriftelijk genoteerd. Van de opgenomen 
interviews werd geen letterlijk transcript gemaakt. De interviews en de genoteerde 
antwoorden werden verder gebruikt voor de analyses. 

Het nadeel van het niet werken met een vaste vragenlijst - zoals gebeurd is in de in het 
Nederlands afgenomen interviews - is dat niet alle respondenten letterlijk dezelfde 
vragen kregen. Voor een kwalitatief onderzoek is dat echter niet noodzakelijk, aangezien 
we vooral de diversiteit in kaart willen brengen (bijvoorbeeld: hoe wordt de werking 
gepercipieerd door de verschillende actoren, welke meerwaarde wordt waar gezien, 
welke effecten en welke disfuncties worden waargenomen, ...). Een interview duurde, 
afhankelijk van de betrokkenheid van de persoon, doorgaans één tot anderhalf uur. 

2.5.2.2.2. Bereik 

Gezien de aard van het onderzoek en het relatief klein aantal betrokken actoren werd 
een belangrijk deel van het effectief actieve veld bevraagd. Voor deze fase werd van 36 
personen een diepte-interview afgenomen. Het aantal afgenomen diepte-interviews 
voldoet aan de criteria om te komen tot een voldoende informationele verzadiging. 
 
Tabel 2.1 Aantal interviews per activiteitsdomein (doelpubliek 4 en 5) 

Type stakeholder Aantal 

NGO 13 

Administratie 12 

Parlement 8 

Anderen 4 

2.5.2.2.3. Voor welke evaluatievragen? 

Dit luik omvat een kwalitatieve bevraging van de actoren die betrokken zijn bij de 
activiteiten die georganiseerd worden met de 1% van het BOF die voor de Noordwerking 
wordt uitgegeven. Met de informatie die hieruit verkregen werd, wordt nagegaan hoe en 
in welke mate de interventielogica in de praktijk vorm krijgt, wat de ervaringen van de 
betrokken actoren hiermee zijn en welke meerwaarde zij zien. Dit maakt het mogelijk 
om de vergelijking te maken tussen de gewenste realiteit en de praktijk. Bij verschillen 
wordt er gezocht naar de redenen waarom het programma niet wordt uitgevoerd zoals 
beoogd en/of kan worden nagegaan waarom de beoogde resultaten eventueel niet 
worden behaald. Deze bevraging is zowel functioneel voor het beantwoorden van vragen 
die gesteld kunnen worden met betrekking tot relevantie als voor het beantwoorden van 
vragen met betrekking tot coherentie, doeltreffendheid en efficiëntie.  
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2.5.2.2.4. Selectie van de respondenten (steekproeftrekking) 

Een weloverwogen en doelgerichte steekproeftrekking moet leiden tot een informationele 
representativiteit of representativiteit in ‘kwalitatieve zin’. Dit betekent dat de 
onderzoeksdata die voortvloeien uit de bevraging van de geselecteerde respondenten 
een volledig beeld moeten geven in mening, houding en gedrag die voorkomen binnen 
de totale populatie (Dinklo, 2006). In dit onderzoek beogen we de representativiteit in 
kwalitatieve zin. Met het oog daarop werden actoren bevraagd met ervaringen in de 
NGO-wereld – zowel bij NGO’s die bij de Coalitie tegen de Honger betrokken zijn als 
NGO’s die er niet bij betrokken zijn en NGO-koepels - , in de administratie, het kabinet, 
bij de parlementairen en andere actoren uit het maatschappelijke middenveld zoals de 
Boerenbond. 

De grootte van de steekproef bij een kwalitatieve onderzoeksmethode staat in het teken 
van het bereiken van informationele verzadiging of ‘theoretische saturatie’, zoals Glazer 
& Strauss (1967 ) het noemden. Het concept ‘theoretische saturatie’ werd door hen 
uitgebreid beschreven. Zij definieerden theoretische saturatie als het beëindigen van het 
verzamelen van onderzoeksmateriaal op het moment dat een verdere dataverzameling 
geen substantiële verandering meer aanbrengt in de analyse en de theorievorming. De 
inzameling van materiaal eindigt wanneer er 'theoretische saturatie' optreedt waardoor 
men moeilijk op voorhand kan bepalen hoeveel interviews men moet afnemen. Uit 
ervaring blijkt een 20-tal interviews per doelgroep meestal te volstaan.3  

2.5.3. Glossarium4 

Activiteit 
 

Het mobiliseren en transformeren van input(s), zoals ideeën, 
fondsen en expertise in specifieke output(s). 

Doelmatigheid 
(efficiëntie) 

Een beoordelingscriterium voor de verhouding tussen input(s) en 
output(s) of, zo men wil, tussen kosten en (directe) baten. 

Doeltreffendheid 
(effectiviteit) 
 

Een beoordelingscriterium voor de mate waarin de beoogde 
doelstellingen van een interventie worden gerealiseerd en dus in 
hoeverre de geproduceerde outputs leiden tot geplande outcomes. 

Evalueerbaarheid 
 

De mate waarin een activiteit of interventie op een geloofwaardige 
en betrouwbare manier kan worden geëvalueerd, wat met name 
afhangt van een adequate definiëring van de beoogde 
doelstellingen en de verifieerbaarheid van de behaalde resultaten. 

Evaluatie De systematische en objectieve beoordeling van een lopende of 
voltooide activiteit, haar ontwerp, uitvoering en resultaten met als 
doel de relevantie, doeltreffendheid en doelmatigheid ervan te 
bepalen, opdat over de uitkomsten verantwoording kan worden 
afgelegd en uit de resultaten lessen kunnen worden getrokken ten 
behoeve van toekomstige besluitvorming. 

Impact 
 

De mate waarin de geobserveerde effecten toegeschreven kunnen 
worden aan de georganiseerde activiteiten. De impact heeft 
betrekking op kennis- en gedragsverandering. Bij het meten van 
impact dient rekening gehouden te worden met concepten zoals 
de duurzaamheid van de resultaten, deadweight effecten en 
attributie. 

Indicator 
 

Een variabele waarmee op concrete, eenvoudige en betrouwbare 
wijze een beoogde verandering – bijvoorbeeld de realisatie van 
een abstracte doelstelling als draagvlakversterking – objectief, 

                                                      
3 Dit cijfer is gebaseerd op de richtlijnen die in de onderzoeksliteratuur terug te vinden zijn: 
‘Consistent with our assertions regarding the importance of making sample size considerations, a few 
methodologists have provided sample size guidelines for several of the most common qualitative research 
designs and techniques. (…) For grounded theory research, sample size guidelines have ranged from 15-20 
participants (Creswell, 2002) to 20-30 participants (Creswell, 1998).’ (Leech, 2005) 
4  Een aantal van de definities werd overgenomen uit IOB, 2009 
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onafhankelijk van de waarnemer, zichtbaar kan worden gemaakt. 
Input 
 

De financiële, menselijke en materiële hulpbronnen die worden 
gebruikt voor een interventie. Het doel van deze evaluatie zoals 
verwoord in het bestek, slaat op de geïnvesteerde financiële 
middelen die via het BOF beschikbaar gesteld worden. De input 
die aan de basis van de activiteiten ligt, omvat echter ook tijd die 
niet door de BOF-middelen gefinancierd wordt maar die wel door 
de NGO’s in de activiteiten geïnvesteerd wordt. 

Output 
 

De directe producten en diensten die het resultaat vormen van 
een activiteit, zoals een publiciteitscampagne, deelname aan een 
beurs, filmprojectie, een lespakket, enzovoort. De output is een 
meetbare eenheid, bijvoorbeeld het aantal deelnemers, het aantal 
georganiseerde seminaries, aangekochte zendtijd of 
publiciteitsruimte, enzovoort. 

Outcome 
 

Dit zijn de geobserveerde effecten, de in gang gezette 
dynamieken, m.a.w. het (maatschappelijk) effect dat het gevolg is 
van de geproduceerde output, bijvoorbeeld het draagvlakeffect 
dat een interventie bij een doelgroep teweegbrengt of de in gang 
gezette samenwerking tussen verschillende betrokken actoren. 

Relevantie 
 

Het belang van de doelstellingen van een interventie voor de zaak 
of perso(o)n(en) waarvoor of voor wie deze wordt gepleegd; in dit 
onderzoek dus het nut dat toegenomen steun als resultaat van 
een draagvlakactiviteit heeft voor het draagvlakobject. 

Resultaat 
 

Verzamelterm voor gevolgen en effecten op alle niveaus van een 
doel-middelenhiërarchie, met name output(s) en outcome(s). 

2.6. Het type evaluatie 

2.6.1. Procesevaluatie 

Procesevaluatie beschrijft de manier waarop het project/programma gerealiseerd is, hoe 
afspraken zijn gemaakt, hoe de samenwerking was, etc. Het doelpubliek dat bevraagd 
werd voor deze procesevaluatie zijn de doelpublieken 4 en 5: de beleidsmakers, de 
institutionele actoren, vertegenwoordigers van NGO’s en andere actoren betrokken bij de 
werking, zoals boerenorganisaties. 

Met een procesevaluatie wordt het verloop (de uitvoering) van een project, de aanpak, 
geëvalueerd. Een dergelijke evaluatie kan o.a. uitspraken doen over de uitvoering van 
de diverse maatregelen, de medewerking van bepaalde groepen, de kosten en de manier 
waarop men in de toekomst een dergelijk project moet plannen. De procesevaluatie kan 
ook een licht werpen op de outcome van het proces. Voorbeeldvragen voor een 
procesevaluatie zijn: 

- Hoe is de samenwerking tussen de partijen die zijn betrokken? 

- Is voldoende duidelijk wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
van de verschillende betrokken partijen? 

- Hoe slagvaardig was de projectgroep in het proces tot aan het bekendmaken van de 
aanpak?  

- Hoe slagvaardig is de projectgroep bij het uitvoeren van voorgenomen activiteiten?  

- Zijn er knelpunten in de samenwerking bij het uitvoeren van voorgenomen 
activiteiten? Zo ja, wat zijn daarbij de belangrijkste knelpunten?  

- Wat is de geleverde financiële, personele, organisatorische inspanning? 
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- Hoe beoordelen de deelnemende professionals het project qua investering in 
middelen; tijdsinspanning en financiën? 

- Heeft dit project geleid tot samenwerking op andere terreinen? Zo ja, op welke 
terreinen is dit? 

- Hoe kan de samenwerking binnen de projectgroep verder verbeterd worden? 

- Hoe slagvaardig is de projectgroep bij het nemen van besluiten? 
De resultaten van wat als procesevaluatie gezien kan worden, worden beschreven in de 

onderdelen 3.3.4 en 3.3.5.  

2.6.2. Impactevaluatie 

De impactevaluatie zou de gevolgen van de gevoerde acties moeten meten. Een 
probleem dat zich stelt bij de impactevaluatie is dat er geen beginsituatie is gekend. 
Wanneer na de afronding van een project wordt beslist te evalueren, is de effectiviteit 
van het project hierdoor niet te staven. Indien echter door een terugblik alsnog de 
beginsituatie in kaart gebracht kan worden, is dit een mogelijkheid om de effectiviteit 
alsnog te staven. Door de grote impact van de contextgegevens bij de evaluatie van het 
BOF is het helemaal moeilijk om de effectiviteit in kaart te brengen en verbanden te 
leggen met de gevoerde acties. 

Om toch in te gaan op de gestelde vragen met betrekking tot de impact werden 
enerzijds de uitgevoerde activiteiten in kaart gebracht en werden de uitgaven bekeken, 
zodat de input en output konden beschreven worden. Verder werd zowel een breed als 
een meer gespecialiseerd publiek bevraagd betreffende hun kennis over de thema’s 
voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit, zonder dat deze in verband kan gebracht 
worden met de gevoerde campagnes. Verder werd in de diepte-interviews nog aan een 
aantal respondenten gevraagd hun visie op de impact te geven. 
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3. Vaststellingen en analyse 

3.1. Context van de realisaties 

De implementatie van het sensibiliseringsluik van het BOF is gebaseerd op twee 
regelgevingsteksten: artikel 13 van de wet van 9 februari 1999 en punt 3.7 van de 
strategienota van het Belgisch Overlevingsfonds (2000-2010), opgesteld door DGIS. 
Daarnaast hebben ook de NGO’s die door DGIS belast werden met zijn uitvoering, een 
strategienota opgesteld die als kader moest dienen voor hun interventie5. Ondanks het 
bestaan van die referentiekaders moet niettemin worden opgemerkt dat de 
sensibiliseringscampagnes vanaf het begin leden aan een gebrek aan heldere richtlijnen 
om hun implementatie te oriënteren. 

De teksten bevatten een aantal tegenstrijdige bepalingen over de inhoud die aan dit 
sensibiliseringsluik zou moeten worden gegeven. De wet sprak van 
“informatiecampagnes in België en de partnerlanden over de projecten en 
programma’s... beogen tevens de sensibilisering van de publieke opinie voor de 
problematiek van de armoede, de uitsluiting, de honger en de ondervoeding”, terwijl de 
strategienota van het BOF een ruimere aanpak volgde door op te roepen tot 
een“regelmatige verspreiding van basisinformatie, en tot sensibilisering van het 
Belgische publiek (en niet dat van de partnerlanden) voor de problematiek van de 
armoede, de uitsluiting, de honger en de ondervoeding”. De strategienota sensibilisering 
van de NGO’s was wel zo opmerkzaam om te verduidelijken dat er twee doelgroepen 
moesten zijn: “enerzijds de publieke opinie en anderzijds de beleidsmakers”. Die nota 
sneed bovendien preciezere onderwerpen aan: “misvattingen bestrijden aan de hand van 
positieve voorbeelden en de relatie aantonen tussen voedselonzekerheid hier en in het 
Zuiden” op het niveau van de publieke opinie en “de beleidsmakers zo steunen en 
beïnvloeden dat zij kiezen voor passende beleidslijnen in termen van voedselzekerheid 
en armoedebestrijding… door de rol van de staat te onderstrepen en verbanden te 
leggen tussen de acties van België, Europa, internationale instellingen en 
grensoverschijdende ondernemingen”.  

Die veelheid aan teksten, met een soms sterk uiteenlopende inhoud, illustreert de 
aarzeling die aanvankelijk overheerste bij de keuze van een coherente strategie. De 
gebrekkige strategie kwam vervolgens op verschillende niveaus tot uiting: in de 
administratie (uiteenlopende visies tussen de leden van de dienst D2 die het BOF 
beheert, aarzeling tussen de diensten D2 en D5 bij het beheer van dit programma, 
enz.), maar ook in de parlementaire werkgroep en de ngo’s zelf.  

Het is van belang om hier te preciseren dat het Belgisch Overlevingsfonds in 
werkelijkheid wordt uitgevoerd door een coalitie van partners (administratie, parlement, 
ngo’s, BTC, internationale organisaties). De beginkeuzes werden dus niet alleen bepaald 
door de administratie, maar door alle actoren uit de werkgroep, die het samen eens 
werden over de verschillende strategieën. 

Dit ‘zweven’ rond de uitgangsstrategie wordt overigens niet door alle actoren van het 
BOF als een slechte zaak beschouwd, want uiteindelijk heeft dat juist geleid tot een 
opener dialoog onderling. Dat zou niet gebeurd zijn als de dingen vanaf het begin 
duidelijker hadden vastgelegen. 

                                                      
5 Gemeenschappelijke nota Acodev-Coprogram: “Belgisch Overlevingsfonds: Strategienota sensibilisering”, 22 
mei 2001. 
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Zo was het dat, vertrekkend van een relatief slecht omlijnde fase, de door het Belgisch 
Overlevingsfonds gefinancierde sensibiliseringscampagne met de tijd kon evolueren tot 
een precisering van het type activiteiten en het doelpubliek.  

Tussen 2001 en 2006 waren de georganiseerde activiteiten relatief verspreid, zowel qua 
vorm als qua doelgroep. Zo voorzag de strategienota sensibilisering van de ngo’s in een 
aanpak in twee fasen, met een eerste periode van drie jaar gericht op het Noorden en 
een tweede periode met activiteiten in Europa, ter ondersteuning van de partners in het 
Zuiden. Die dubbele aanpak is echter nooit echt van de grond gekomen. Ook Actieplan 
2001 noemt, in zijn derde specifieke doelstelling, de acties die “zullen worden gevoerd 
door de Afrikaanse organisaties, op basis van hun betrokkenheid bij de activiteiten in 
België”. Bovendien introduceert het, in zijn vierde specifieke doelstelling, een aanpak 
“van permanente innovatie op onderwijsgebied ten aanzien van de ngo-sector”. Hieruit 
blijkt duidelijk de aarzeling die aan het begin heerste en de aanvankelijk veel te 
gediversifieerde benaderingen.  

Niettemin moet worden opgemerkt dat vanaf het begin een onaflaatbare pleitbezorging 
plaatsvond onder de parlementariërs, en bovendien werd er elk jaar een activiteit 
georganiseerd rond Wereldvoedseldag. Gedurende de eerste vijf jaar waren de 
pleitbezorgingsactiviteiten vooral gericht op het sensibiliseren van de parlementariërs 
voor het bestaan van een hongerproblematiek en voor het belang van het BOF. Sinds 
2006 werkt de Coalitie tegen de Honger aan een pleitbezorgingsdossier waarvan de visie 
steeds meer wordt verfijnd6.  

Sinds 2007 wordt naast de pleitbezorging onder de parlementariërs ook een 
rondetafelcyclus georganiseerd die zowel bestemd is voor parlementariërs als voor 
professionals uit de sector van de ontwikkelingssamenwerking, een activiteit die tot de 
dag van vandaag voortdurend wordt uitgebreid. 

In 2007 en 2008 worden ook de acties ten behoeve van het brede publiek versterkt, 
dankzij het feit dat de Coalitie tegen de Honger een groter budget krijgt toegekend in 
het kader van de campagne voor de voedselsoevereiniteit, die op nationaal niveau op 
initiatief van de overkoepelende ngo’s wordt gevoerd. In die periode was het overigens 
nodig om de sensibiliseringsactiviteiten op te voeren als reactie op de wereldwijde 
voedselcrisis van 2008. 

Na 2008 namen de activiteiten voor het brede publiek af, terwijl de pleitbezorging onder 
parlementariërs verder toenam. 

Ten slotte dient nog te worden opgemerkt dat de sensibiliseringsstrategie voor het brede 
publiek anders is in het noorden en het zuiden van het land. Aan Nederlandstalige kant 
voert de Coalitie tegen de Honger een massale informatiecampagne via de media, terwijl 
de Franstaligen de voorkeur geven aan ‘meer gerichte’ sensibiliseringsacties (acties in 
stations, aanwezigheid op de beurs van Libramont, enz.). 

Die beleidsverschillen hebben tot een uiteenlopende informatieverspreiding onder het 
brede publiek geleid7 en dus ook tot verschillende ‘niveaus’ van sensibilisering. 

 

3.2. Gerealiseerde activiteiten 

Op basis van de analyse van de verschillende verslagen van de Coalitie en uitgebreid 
documentair onderzoek heeft de evaluatie getracht alle activiteiten in het kader van het 
sensibiliseringsluik van het BOF na te gaan. Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen 
sprake is van homogeniteit in de uitwerking van de jaarverslagen en financiële 

                                                      
6 Het Belgische beleid tegen de honger? Voorstellen van de Coalitie tegen de Honger. Wereldvoedseldag, 16 
oktober 2010. 
7 Zie 3.4.3 Doeltreffendheid 
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verslagen, noch van een coherente telling van de realisaties. Geen enkele evaluatie 
gebeurde onmiddellijk na de realisatie van of informatieverspreiding over die activiteiten, 
wat een analyse van hun impact buitengewoon willekeurig maakt. 

Ondanks het soms wisselende en onregelmatige karakter van het beschikbare 
cijfermateriaal, toont het toch enkele duidelijke en significante trends. 

Zo blijkt dat over een periode van 8 jaar 175 activiteiten8 zijn gerealiseerd, ofwel 
gemiddeld 21,8 activiteiten per jaar. Die activiteiten bereiken mogelijk ruim dertig 
miljoen mensen. 

Om precies te zijn laten de activiteiten die van 2002 tot 2009 in het kader van het 
sensibiliseringsluik van het BOF gerealiseerd werden, zich als volgt verdelen:  

 
Types activiteiten Aantal 

activitei-
ten 

Potentieel 
publiek* 

Opmerkingen 

Krantenartikelen 75 14.405.500 Waaronder een dossierkatern. Het publiek stemt 
overeen met het totale aantal lezers per dag en per 
krant. 

Katernen 6 3.975.700 FR en NL worden apart geteld. Eenzelfde katern in 
verschillende kranten wordt slechts één maal 
meegerekend. Het publiek stemt overeen met het 
totale aantal lezers per dag en per krant. 

Radio-uitzendingen/-
reportages 

12 694.561  Het aantal luisteraars wordt geteld per dag of per 
week, naargelang het radiostation. 

Tv-uitzendingen/-
reportages 

14 4.318.930  Het aantal kijkers wordt per uitzending geteld.  

Spotjes op radio en 
tv 

7 4.519.829  NL en FR spotjes worden apart geteld. 

Sensibiliseringsacties 7 1.400 Dit zijn acties die onder het brede publiek worden 
georganiseerd (stations, op de Landbouwbeurs …). 

Pleitbezorging 26 766 Acties voor parlementariërs, inclusief debatten en 
documentatie (USB-stick, brochure van het PFSA …) 

Internet 9 890.650 Samenstelling van sites, op het internet verspreide 
artikelen en reportages … Het publiek stemt overeen 
met het aantal bezoeken aan de sites die gebruikt 
worden voor de verspreiding van informatie over het 
sensibiliseringsluik, en het aantal personen dat een 
nieuwsbrief van WVD heeft ontvangen. 

Ontwikkeling van 
materiaal 

4 650  Leskoffertje, mediakoffertjes, logo 

Evaluatie 1 NB Evaluatiemissie  
Pers 2 NB Conferentie, persbericht 
Conferenties 5 260  Georganiseerd met het OIVO en met IEW 
Reizen 
pers/parlementariërs 

4 95 + 2 reizen geannuleerd of uitgesteld 

Films 3 NB Film D. Barrez,  
Film “Je mange donc je suis”**,  
Pedagogische film over de landbouwproblematiek.  

TOTAAL 175 / / 

* Deze cijfers vormen slechts een minimaal potentieel publiek, want:  

- Sommige kranten hebben hun cijfers niet doorgegeven.  

- Voor sommige, te kleine of niet langer bestaande, radiostations zijn geen cijfers 
beschikbaar. 

- Sommige televisiezenders hebben hun kijkcijfers niet meegedeeld en voor sommige 
uitzendingen waren de inlichtingen niet nauwkeurig genoeg (tijdstip). 

                                                      
8 Het gedetailleerde overzicht van alle activiteiten per jaar wordt gegeven in bijlage 9. 
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- Voor de televisie spotjes wordt het aantal kijkers berekend per specifieke uitzending. 
Omdat het niet duidelijk is welke Franstalige zenders het spotje precies zouden 
hebben uitgezonden is het aantal kijkers niet beschikbaar.  

- Het aantal deelnemers wordt voor de meeste sensibiliseringsacties, noch voor 
bepaalde pleitbezorgingsactiviteiten, niet bijgehouden. 

- Er is geen precieze informatie over de bezoeken aan de verschillende websites (zie 
tabel hieronder), noch voor het aantal personen dat aan de persconferenties zou 
hebben deelgenomen. 

** “Je mange donc je suis”: vertoning van de film (niet-uitputtende lijst): 65 
voorstellingen in verschillende landen: 11 in België, 2 in Benin, 1 in Burkina Faso, 51 in 
Frankrijk, 1 in Togo. 48 websites bieden de video online aan (op 1 juni 2011 was hij 
volgens Viméo 40.686 maal bekeken). 300 dvd’s verspreid door de Coalitie tegen de 
Honger.  

In het kader van het festival AlimenTERRE in Frankrijk werd de film 191 maal vertoond 
in ongeveer 200 steden in Frankrijk, België, Benin, Polen en Togo. Een voorstelling trekt 
gemiddeld 60 personen. Tijdens het festival waren er ongeveer 24.000 toeschouwers. 
Voor de deelnemende steden waren er 360 dvd’s verspreid van de verschillende films die 
op het festival werden getoond. 
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Radio 

De uitzendingen omvatten 
zowel interviews tijdens een 
journaal als reportages die 
apart of als onderdeel van een 
programma worden 
uitgezonden. 

In 2006 en 2007 is het aantal 
radio-uitzendingen het grootst, 
terwijl de activiteit in andere 
jaren erg beperkt was. 

Het beperkte aantal luisteraars 
in 2006 wordt verklaard door 
het gebrek aan gegevens over 
de uitzendingen in dat jaar. 

 

 
 

 

 

 

Televisie
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Televisie 

Het aantal tv-uitzendingen 
omvat zowel specifiek 
uitgezonden reportages als 
reportages in een tv-journaal.  

In 2007 en 2008 is het aantal 
uitzendingen het grootst; voor 
de overige jaren tellen we één 
uitzending per jaar. 

Het grote aantal kijkers in 
2004 wordt verklaard door het 
feit dat 7 uitzendingen van 
eenzelfde reportage in 
verschillende kranten als één 
uitzending waren geteld. 

Het beperkte aantal kijkers in 
2007 en 2008 kan gedeeltelijk 
worden verklaard door het 
gebrek aan gegevens over de 
uitzendingen. 
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Kranten 

De grafiek toont het aantal 
krantenartikelen waarin de 
problematiek rond 
voedselsoevereiniteit en 
voedselzekerheid, het Belgisch 
Overlevingsfonds, of de Coalitie tegen 
de Honger aan de orde komen en die 
vaak het resultaat zijn van media-
aandacht rond de verschillende 
georganiseerde evenementen.  

Er worden vooral veel artikelen 
gepubliceerd in 2003 en 2004, voor 
de overige jaren telt men gemiddeld 
tussen vijf en tien artikelen per jaar. 

in 2003 werd wel een buitengewoon 
gedetailleerde telling gehouden van 
het aantal gepubliceerde artikelen 
rond het thema 
landbouwproblematiek, wat in de 
andere jaren mogelijk niet even 
uitgebreid is gebeurd. 

In 2006 wordt het hoge aantal lezers 
verklaard door het feit dat eenzelfde 
artikel in verschillende kranten werd 
gepubliceerd.  
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Krantenkaternen 

De grafiek toont de katernen die 
gepubliceerd zijn in de verschillende 
kranten. Deze katernen werden 
gebruikt voor de sensibilisering van 
het publiek in de laatste vier jaar van 
de campagne, met één of twee 
katernen per jaar. Zij hebben 
mogelijk een publiek bereikt van 
600.000 tot 1,5 miljoen personen per 
jaar. Voor deze grafiek zijn de 
gegevens compleet. 
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Vergelijking "media-activiteiten" 

0

5

10 

15 

20 

25 

30 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Radio-uitzendingen Tv-uitzendingen Krantenartikelen 
Krantenkaternen Spotjes op tv en radio

Spotjes op tv en radio

0 0 0

104

43
34

0

46

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

A
n

ta
al

 u
it

ze
n

d
in

g
en

 v
an

 h
et

 
sp

o
tj

e 
o

p
 t

v 
en

 r
ad

io

0

1

2

3

4

5

A
n

ta
al

 s
p

o
tj

es
 o

p
 t

v 
en

 r
ad

io

Antaal uitzendingen

Antaal spotjes op tv of radio

 

Spotjes op radio en tv 

Deze grafiek toont het aantal 
uitzendingen van de verschillende 
spotjes en het aantal gerealiseerde 
spotjes. 

In 2005 verkoos de campagne de 
meeste middelen aan dit type 
drager te besteden, ten koste van 
de overige, bovengenoemde 
informatiemiddelen (radio- of tv-
uitzendingen en krantenartikelen): 
meer dan honderd uitzendingen 
dat jaar. Voor de overige drie 
jaren dat dergelijke spotjes 
gebruikt werden, bleven ze 
beperkt tot een veertigtal 
uitzendingen. 
 

 

  
 

 

 

 

Pleitbezorgingsactiviteiten 

De grafiek toont de evolutie van 
het aantal activiteiten dat 
georganiseerd werd voor 
parlementariërs, inclusief 
rondetafels. Die activiteiten waren 
nog relatief beperkt in de eerste 
jaren, maar zijn vanaf 2007 
geleidelijk uitgebreid. 
 

Pleitbezorgingsactiviteiten 
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Vergelijking “media-activiteiten” 

Deze grafiek toont de 
verschillende activiteiten die 
tussen 2002 en 2009 
georganiseerd werden en die in 
de verschillende media zijn 
gepubliceerd. Hieruit blijkt dat 
de actie de eerste drie jaar 
vooral was geconcentreerd op 
krantenartikelen; in 2005 op 
spotjes en krantenkaternen. 
Tussen 2006 en 2009 werden de 
activiteiten meer 
gediversifieerd. 
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Pleitbezorging – rondetafels 

De grafiek toont de specifieke 
evolutie van het aantal rondetafels 
dat elk jaar wordt georganiseerd, 
evenals van het aantal deelnemers 
voor alle rondetafels die in een 
jaar worden georganiseerd. De 
stijging is constant vanaf 2007, 
het eerste jaar dat dit type 
activiteit werd uitgevoerd. 
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Pleitbezorging – rondetafels 

Deze grafiek toont het aantal 
deelnemers per rondetafel. 

Het aantal aanwezige 
parlementariërs is gemiddeld 10 % 
van het totale aantal deelnemers. 
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Sensibiliseringsacties 

Deze grafiek toont het aantal 
georganiseerde 
sensibiliseringsacties. 

Deze activiteiten zijn erg 
onregelmatig en beperkt: één 
activiteit in 2003, 2004 en 2008. 
Alleen tijdens het jaar 2007 
werden 4 sensibiliseringsacties 
georganiseerd. 
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Internet 

Tussen 2002 en 2009 werden verscheidene websites gecreëerd om informatie te kunnen 
verspreiden over de activiteiten van het sensibiliseringsluik van het BOF. Sommige 
websites van de leden van de Coalitie tegen de Honger werden eveneens voor de 
verspreiding van dezelfde inlichtingen gebruikt.  

Op basis van de verzamelde inlichtingen kan voor de meeste een raming worden 
gemaakt van het aantal bezoekers, volgens de onderstaande tabel: 
 

 Aantal bezoekers Datum van 
oprichting 

www.sosfaim.be 2008-2009, 80 tot 90 bezoeken per dag.  1998 
www.pfsa.be (bevat ook 
informatie over de 
Coalitie tegen de 
Honger) 

Op 30 mei 2011: dagelijks gemiddelde van 243 
bezoekers. Sterke stijging sinds eind 2010. 
Totaal aantal bezoeken: 116 332.  
2007 tot 2009: 46 963   

2007 

www.dgos.be Gemiddeld aantal bezoeken per maand: tussen 
20 000 en 25 000.  
Verdeling per taal: 50 % FR - 25 % NL - 25 % EN 

2004. Sinds 2010: 
geen aparte site meer 
maar rubriek op de 
site van de FOD 
Buitenlandse Zaken 

www.vredeseilanden.be 2007: 47 981 bezoekers 
2008: 44 593 bezoekers  
2009: 43 193 bezoekers 

ND 

ww.detijdloopt.be 
(www.wereldvoedseldag.
be verwijst naar de 
pagina van 
www.detijdloopt.be) 

2008: 226 112 bezoekers 
2009: 174 219 bezoekers 
2010: 148.309 bezoekers 

2005 

www.11.be 2008: 2 027 781 bezoekers 
2009: 1 464 713 bezoekers 
2010: 1 679 867 bezoekers 

2004 

www.cncd.be Van oktober 2008 tot 1 juni 2011 waren er 364 
587 bezoeken. 
Van oktober 2008 tot 1 juni 2011 bedroeg het 
dagelijkse gemiddelde van unieke bezoeken 484 
personen. 
Van oktober 2008 tot 31 december 2009 waren er 
161 425 bezoeken. 

September 2008 

http://pfsa-
radio.blogspot.com  

Sinds september 2010: 365 bezoeken.  
In 2009: gemiddeld 200 gebruikers per maand 

NB 

www.oxfamsol.be NB NB 
www.entraide.be NB NB 
www.vodo.be NB NB 
www.foiredelibramont.be NB NB 
www.roppa.org NB NB 

 

Uit al dit cijfermateriaal kunnen we enkele lessen trekken.  

De eerste drie jaar waren de activiteiten relatief beperkt: in de media draaide de 
campagne vooral rond de publicatie van persberichten en enkele uitzendingen op radio 
en tv. Vanaf 2005 begon de aandacht te verschuiven naar spotjes en katernen in de 
pers. Die activiteiten, die op het brede publiek waren gericht, vonden vooral plaats in het 
laatste kwartaal van het jaar. 

Wat de pleitbezorgingsacties betreft, is alles vanaf 2007 in een stroomversnelling 
geraakt. De pleitbezorgingsactiviteiten voor parlementariërs vonden vooral plaats rond 
Wereldvoedseldag (WVD), maar vanaf 2007 werden ze aangevuld en versterkt met 
rondetafels, die het hele jaar door werden georganiseerd.  
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Over de hele duur van het programma zien we dus een voortdurende toename van het 
aantal georganiseerde activiteiten, gericht op de twee brede publiekscategorieën zoals 
die vanaf het begin waren gedefinieerd: de parlementariërs en het brede publiek. 

Hierbij vallen twee belangrijke punten op. 

Allereerst worden zowel 2007 als 2008 gekenmerkt door een groot aantal zeer 
uiteenlopende activiteiten, bestemd voor parlementariërs én een groot publiek.  

Ten tweede verschilt de strategie in 2005 van de overige jaren. Er zijn dat jaar erg 
weinig activiteiten, maar het type activiteiten is specifiek en concentreert zich vooral op 
‘reclame’ in de media (radio, televisie en kranten). Bovendien is dit het enige jaar dat er 
voor de parlementariërs geen enkele activiteit georganiseerd wordt. 

Wanneer we ten slotte de gerealiseerde activiteiten vergelijken met de geplande 
activiteiten zoals die in de nota’s aan de minister werden voorgesteld met het oog op de 
financieringsaanvragen, zien we dat de meeste activiteiten ook werkelijk tot stand zijn 
gekomen. Zij het wel met twee nuances: in 2003 waren er veel meer activiteiten 
voorzien dan er effectief gerealiseerd konden worden, terwijl in 2007 en 2008 juist meer 
activiteiten werden gerealiseerd dan voorzien waren. Dat komt doordat er voor die twee 
jaar een consequenter budget beschikbaar was, waardoor men het bredere kader kon 
volgen dat gedurende die periode door de twee grote ngo-koepels voor de campagne 
Voedselsoevereiniteit was uitgestippeld. 

Wat de financiering betreft, werden tussen 2001 en 2009 twaalf betalingsmachtigingen 
afgegeven door DGD, waarmee aan de Coalitie een totaal bedrag van 887.777,84 euro 
kon worden verstrekt om de 175 activiteiten te financieren. De verschillende financiële 
verslagen waarover de evaluatie de beschikking had, beslaan 95,5 % van dat 
toegekende bedrag. De personeels- en werkingskosten maakten 27,7 % van de uitgaven 
uit, zodat ongeveer 641.863 euro beschikbaar was voor alle activiteiten van de Coalitie, 
ofwel een gemiddelde van 3.670 euro per activiteit. Relatief weinig als je bedenkt dat 
een groot deel van de activiteiten voor een breed publiek bestemd was.  

Verder zijn ook verscheidene activiteiten voor een bedrag van 247.931,67 euro, 
rechtstreeks door het BOF gefinancierd, buiten het budget waarover de Coalitie tegen de 
Honger beschikte. Het betreft hier: 

- de realisatie van een film van D. Barrez in 2001 en 2002 

- de realisatie van een film door de RTBF in 2004 

- drie parlementaire missies: Tanzania in 2002, Niger in 2005 en Benin in 2009. 

Op basis van die financiële gegevens constateert de evaluatie dat het maximale 
financiële volume dat de wet aan sensibilisering had willen besteden (1 %), bij lange na 
niet is bereikt. Alle uitgaven aan deze financieringslijn samen maken nog geen 0,54 % 
uit van het volume van het BOF en de enige uitgaven die door de Coalitie tegen de 
Honger (CTH) in het kader van diens sensibiliseringsprogramma zijn gedaan, maken 
nauwelijks 0,42 % van het BOF uit. De ngo’s lijken dit beperkte uitgavenniveau in 
vergelijking met het aanvankelijk voorziene bedrag niet te hebben betwist, noch hebben 
ze er ooit opheldering over gevraagd. De administratie heeft evenmin corrigerende 
maatregelen genomen om zo dicht mogelijk bij dat maximumvolume te komen (met 
uitzondering van enkele activiteiten buiten de begroting van de CTH). Er zijn dus geen 
bijzondere maatregelen genomen om het in de wet bepaalde maximale financiële volume 
te bereiken. Het jaarlijks toegekende volume was de afgelopen jaren slechts een fractie 
van het ingediende verzoek.  
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 In euro In % van het totale 
BOF 

In de wet voorzien maximumbedrag* 2.112.450,00 1,00 
Via de verschillende kanalen door DGD 
uitgegeven bedrag 

1.135.709,51 0,54 

Besteed bedrag door de Coalitie tegen de 
Honger 

887.777,84 0,42 

* Totaal bedrag van gecumuleerde uitgaven van het BOF tussen 2001 en 2009: 211,245 
miljoen Euro.  

3.3. Sensibilisering van de verschillende doelpublieken 

In dit deel beschrijft de evaluatie de manier waarop de verschillende doelpublieken 
bereikt worden door het sensibiliseringswerk van dit specifieke luik van het BOF-
programma, en hoe zij dit werk appreciëren. 

3.3.1. Doelpubliek 1: ‘het brede publiek’ 

Doelpubliek 1, dat als het ‘brede publiek’ wordt gedefinieerd, werd op willekeurige wijze 
onder de Belgische bevolking geselecteerd en via telefonische enquêtes bevraagd. 400 
personen hebben op deze manier de vragenlijst beantwoord: een meer uitgebreide 
beschrijving van dit publiek en van de manier waarop het werd benaderd, evenals een 
exacte inhoud van de vragenlijst, vindt u in bijlagen 2 en 3. 

In het bestek van de evaluatie werd gevraagd om te controleren of de 
sensibiliseringsacties van het BOF op korte of middellange termijn (outcomes) en op 
lange termijn (impact) resultaten hadden gehad voor de verschillende doelpublieken. 
Allereerst moet worden benadrukt hoe willekeurig dergelijk onderzoek is voor een zo 
breed publiek, omdat onmiddellijk na de acties immers geen enkele evaluatie heeft 
plaatsgevonden. Men kan zich indenken hoe moeilijk het is om zich de inhoud of de 
kwaliteit te herinneren van een radio- of televisie-uitzending of een krantenartikel van 
meerdere jaren geleden. Daarom heeft de evaluatie ervoor gekozen de kennis, toe-
eigening en betrokkenheid van het brede publiek met betrekking tot wereldwijde 
landbouw- en voedselvraagstukken te meten, om te kunnen bepalen in hoeverre het 
discours van de sensibiliseringscampagne dat brede publiek raakt en het te vergelijken 
met een publiek dat in principe meer met deze vraagstukken begaan is (doelpubliek 2: 
abonnees op Dimensie 3). 

3.3.1.1. Kennis 

De kennisindex is gebaseerd op het vermogen van het bevraagde publiek om de eerste 
vier kennisvragen in de vragenlijst correct te beantwoorden, met betrekking tot de 
belangrijkste boodschappen van de CTH (wereldwijd voedseltekort, het aantal 
ondervoede mensen, het percentage boeren onder de ondervoede bevolking, eerlijke 
handel). De kennis van het brede publiek is van een beperkt tot gemiddeld niveau.  

Bij twee vragen op vier (het aantal ondervoede mensen en het aantal ondervoede 
boeren) zeggen de meeste mensen dat ze het antwoord niet kennen. Wie de vraag wel 
beantwoordt, heeft het meestal verkeerd. 

De eerste vraag “Produceren we genoeg voedsel om de hele wereldbevolking te 
voeden?” wordt wel vaker goed beantwoord. 
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Antaal % 

Geen enkele kennis 65 15,90%

Beperkte kennis 142 34,80%

Gemiddelde kennis 151 37,10%

Goede kennis 50 12,20%

408 100,00%Totaal

Kennisniveau

 

3.3.1.2. Toe-eigening 

De toe-eigeningsindex is gebaseerd op de houding van de respondenten ten aanzien van 
de eerste zes beweringen die in het tweede deel van de vragenlijst worden genoemd 
(landbouw wordt steeds vaker gebruikt voor biobrandstof, verhouding familiale 
landbouw, uitroeiing van honger dankzij de voedingsmiddelenindustrie, export van 
Europese landbouwproducten, monocultuur en de rol van de WHO). Het niveau van toe-
eigening door het brede publiek ligt voor het merendeel laag. 

De respondenten positioneren zich wel, maar hun antwoorden volgen meestal niet de 
boodschap van de Coalitie tegen de Honger. 

Die trend is het sterkst wat betreft de uitgesproken rol van de voedingsmiddelenindustrie 
(vraag 8c) en de WHO (vraag 8f) om de problematiek rond honger in de wereld op te 
lossen. Die positionering moet overigens enigszins gerelativeerd worden, aangezien de 
vraag over de WHO erg weinig werd beantwoord. 

 

Antaal % 

Beperkte toe-eigening 174 42,70%

Gemiddelde toe-eigening 104 25,40%

Sterke toe-eigening 130 31,90%

408 100,00%

Belangstelling van/positionering door het publiek

Totaal  

3.3.1.3. Betrokkenheid 

De betrokkenheidsindex is gebaseerd op de antwoorden op drie vragen in het derde deel 
van de vragenlijst (betrokkenheid als vrijwilliger in een vereniging, aankoop van 
fairtradeproducten, aandacht voor de herkomst van gekochte producten). Gezien hun 
kennis en toe-eigening is het weinig verrassend dat de respondenten uit doelpubliek 1 
een beperkte tot gemiddelde betrokkenheid vertonen, en slechts een zeer klein 
percentage (5,6 %) van de respondenten een sterke betrokkenheid. 

 

Antaal % 

Geen enkele betrokkenheid 75 18,30%

Beperkte betrokkenheid 138 33,90%

Gemiddelde betrokkenheid 172 42,10%

Sterke betrokkenheid 23 5,60%

408 100,00%Totaal

Betrokkenheid
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Als we bestuderen in hoeverre het niveau van betrokkenheid van invloed is op de 
kwaliteit van de antwoorden, vallen de volgende elementen op: 

- Het niveau van betrokkenheid is hoger aan Franstalige zijde (64 %) dan aan 
Nederlandstalige zijde (36 %). Dat komt doordat de Franstaligen meer 
fairtradeproducten kopen en meer aandacht besteden aan de herkomst van de 
producten die zij consumeren. 

- Jongeren (18-24 jaar) zijn het minst betrokken, en 40- tot 59-jarigen het meest. 

3.3.1.4. Verspreiding van de boodschap door de media 

De enquête probeerde verder inzicht te krijgen in het niveau van informatieverspreiding 
over de landbouw- en voedselproblematiek. 

Wanneer men het brede publiek vraagt welke thematiek de meeste aandacht krijgt van 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking, maakt de landbouw en de situatie van de 
kleine boeren 45 % van de genoemde antwoorden uit. De algemene thematiek lijkt dus 
ruimschoots te worden verspreid onder en gepercipieerd door het brede publiek. 

Bovendien zijn, voor het brede publiek dat ervan heeft gehoord, voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit de termen die de afgelopen 5 jaar het meest in de media verspreid 
zijn. De term voedselzekerheid is veel beter bekend dan voedselsoevereiniteit (54 % 
tegen 12 %), maar toch is 43 % van de respondenten van mening dat er geen verschil 
bestaat tussen beide termen, wat betekent dat het brede publiek ze meestal toch nog 
niet kan onderscheiden.  

Deelname aan de gerichte activiteiten van de Coalitie tegen de Honger is van lichte 
invloed op de kennis van het concept voedselzekerheid, maar heeft geen enkele invloed 
op het inzicht in de term voedselsoevereiniteit.  

3.3.1.5. Kennis over de actoren 

De ngo’s worden door 53 % van het publiek gezien als een informatiebron over 
landbouwvraagstukken, terwijl 57 % van hen van oordeel is dat het ministerie van 
ontwikkelingssamenwerking geen bron van informatie is. Dat onderscheid is des te 
sterker bij de respondenten met een hoger onderwijsdiploma. 

29 % van de Franstaligen en 38 % van de Nederlandstaligen is in staat een ngo te 
noemen die actief is op het vlak van de landbouw. Aan Franstalige zijde worden Oxfam 
Solidarité (29,6 %) en Oxfam Magasins du Monde (20,4 %) het meest genoemd, hoewel 
die zich niet uitsluitend met die problematiek bezighouden. Mogelijk werden de 
respondenten in die richting gestuurd omdat de vragenlijst de kwestie van de eerlijke 
handel noemde. Aan Nederlandstalige zijde noemt men vooral Oxfam Wereldwinkels 
(24,7 %), gevolgd door Broederlijk Delen (15,6 %) en 11.11.11. (15,1 %); ook hier 
worden de overbekende ngo’s het eerst genoemd. 

Laten we nu even kijken naar de belangrijkste actoren uit het hier geëvalueerde luik van 
het BOF. Zoals blijkt uit onderstaande grafiek zijn de Coalitie tegen de Honger en het 
Belgisch Overlevingsfonds bekend bij ongeveer 20 % van de Belgische respondenten. 
Hetzelfde geldt voor het consortium ‘2015 - De tijd loopt’, terwijl het PFSA grotendeels 
onbekend is. 

De FAO is de meest bekende multilaterale actor, maar is veel beter bekend aan 
Franstalige zijde. DGD ( = DGOS), een actor die in Vlaanderen het minst wordt 
genoemd, komt aan Franstalige zijde juist op de tweede plaats. 
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3.3.1.6. Informatie over de acties van het BOF 

Ten slotte heeft de evaluatie nog onderzocht hoe goed het brede publiek op de hoogte is 
van de websites van ngo’s in de landbouwsector. Hoewel deze sites voor het merendeel 
nog onbekend zijn onder het brede publiek, behalen sommige zeer opmerkelijke scores, 
zoals Oxfam (60 % positieve antwoorden) en SOS Faim (41 %) aan Franstalige zijde. De 
sites van CNCD-11.11.11 en van DGD (21 %) en Entraide et Fraternité (19 %) worden 
beslist minder genoemd, maar zijn desondanks bekend bij een groot deel van het brede 
publiek. Enkel de site van het PFSA is nagenoeg onbekend bij het brede publiek (1 %), 
terwijl hij juist zeer vaak wordt genoemd door de meer gespecialiseerde actoren 
(bijvoorbeeld parlementaire adviseurs of parlementariërs), die hem naar eigen zeggen 
regelmatig raadplegen. 

Aan Nederlandstalige zijde doet vooral Vredeseilanden het goed. Hun site is bekend bij 
45 % van het brede publiek, terwijl Oxfam bekend is bij 38 % en de site over 
Wereldvoedseldag bij 28 %. Het consortium “2015 - De tijd loopt” (9,5 %), VODO (6,5 
%) en DGD (12 %) zijn grotendeels onbekend. 

Men moet wel altijd in gedachten houden dat die resultaten het verschil illustreren 
tussen sites van ngo’s die al decennialang actief zijn en ruimschootse bekendheid 
genieten, en andere die pas in het kader van de campagne werden gecreëerd en dus 
jonger en gerichter zijn. 

Het valt op dat van alle websites geen enkele regelmatig door het brede publiek wordt 
geraadpleegd. De gemiddeld of uiterst bekende sites worden door gemiddeld 30 % van 
de respondenten ‘soms’ geraadpleegd. 

3.3.1.7. Deelname aan de activiteiten  

Over het algemeen zegt maar een klein aantal respondenten uit het brede publiek te 
hebben deelgenomen aan de vier activiteiten van het BOF die in de vragenlijst worden 
genoemd9, of aan de organisatie ervan te hebben meegewerkt (1 tot 5 %). In onze 
analyse zullen wij daarom vooral de resultaten gebruiken van de eerste twee 
antwoordcategorieën (de activiteit zegt de bevraagde niets / hij/zij heeft ervan 
gehoord), omdat die het meest opmerkelijk zijn. 

Aan Franstalige zijde zeggen 3 op de 4 genoemde acties of informatieverspreidingen de 
meeste bevraagde personen ‘niets’. Wereldvoedseldag is echter wel bij bijna de helft van 
de respondenten bekend. 

                                                      
9 Aan Nederlandstalige zijde: Wereldvoedseldag, radiospot voor Wereldvoedseldag, klikspot, katern in 
dagbladen. Aan Franstalige zijde: Journée Mondiale de l’Alimentation, uitzending “Face à  l’info”, reportage van 
RTL-TVI, vertoning met debat van de film “We feed the world”. 
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In Vlaanderen zijn de 4 genoemde activiteiten relatief bekend bij het publiek, maar twee 
onderscheiden zich nog wat meer: de klikspot “Elke drie seconden …” en 
Wereldvoedseldag. 

 

Activiteiten FR 

 
 

        Activiteiten NL 

 
 

Bij dit zeer lage niveau van perceptie moeten we wel rekening houden met het beperkte 
en gerichte karakter van verscheidene van deze activiteiten en de bijzonder lange 
periode tussen het moment van hun realisatie en het moment van de evaluatie 
(meerdere maanden tot meerdere jaren!). We zien trouwens dat de enige duidelijk 
terugkerende activiteit, Wereldvoedseldag, veel wordt genoemd, zowel in Vlaanderen als 
in de Federatie Wallonië - Brussel. 

Aangezien de verschillende genoemde activiteiten per taalregime anders zijn, lopen ook 
de resultaten tussen het noorden en het zuiden van het land sterk uiteen. Maar in alle 
gevallen zijn de activiteiten beter bekend (de mensen hebben er ten minste ‘van 
gehoord’) in Vlaanderen dan in de Federatie Wallonië - Brussel; dat is bijvoorbeeld ook 
het geval met de enige tweetalige activiteit, Wereldvoedseldag. Wat dat betreft, 
weerspiegelen de verschillende strategieën voor elke gemeenschap zich ook in de 
perceptie die het brede publiek ervan heeft. Zo werd het publiek veel directer geraakt 
door de brede publiekscampagnes in Vlaanderen.  

Meer precies kan uit de evaluatie worden opgemaakt dat de deelname aan de activiteiten 
naar verhouding sterk afhangt van het opleidingsniveau van de respondenten:  

- Aan Franstalige zijde bereikte de uitzending ‘Face à l’Info’ meer mensen met een 
hogere opleiding, terwijl de uitzending van RTL-TVI ‘Coûte que coûte’ meer mensen 
met een lagere opleiding bereikte. 
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- Aan Nederlandstalige zijde heeft het overgrote deel van het publiek met een lager 
opleidingsniveau van de activiteiten gehoord. 

Ten slotte kan nog een laatste onderscheid worden aangehaald op het niveau van de 
leeftijdscategorie en het taalregime: aan Franstalige zijde waren het de jongeren (18-24 
jaar) die het meest gesensibiliseerd raakten, vooral door de film “We feed the world” (30 
% heeft ervan gehoord, tegenover minder dan 10 % van de overige 
leeftijdscategorieën). Aan Nederlandstalige zijde vormen de jongeren van 18 tot 24 jaar 
de minst bereikte categorie. 

3.3.2. Doelpubliek 2: publiek dat geïnteresseerd blijkt in 
ontwikkelingssamenwerking 

‘Doelpubliek 2’ is het Belgische publiek dat geïnteresseerd blijkt in 
ontwikkelingssamenwerking, zonder extra aandacht te geven aan het thema 
voedselzekerheid. In het bestek werd bepaald dat de ongeveer 13.000 lezers van 
Dimensie 3, het tijdschrift van DGD, dit publiek relatief goed weergeven. Daarom kreeg 
een deel van die groep lezers een online vragenlijst voorgelegd waarin de meeste vragen 
werden besproken die ook aan doelpubliek 1 waren voorgelegd. 377 personen hebben 
hierop geantwoord (Zie selectiemethode in bijlage 2 en vragenlijst in bijlage 4). 

3.3.2.1. Kennis 

Op basis van dezelfde kennisindex en de kwaliteit van de antwoorden op de eerste vier 
vragen (over het wereldwijde voedseltekort, het aantal ondervoede personen, het 
percentage boeren onder de ondervoede bevolking, eerlijke handel), zien we dat het 
kennisniveau van doelpubliek 2 gemiddeld tot goed is, en aanzienlijk hoger dan dat van 
doelpubliek 1. 

 

Antaal % 

Geen enkele kennis 3 0,80%

Beperkte kennis 79 21,00%

Gemiddelde kennis 130 34,50%

Goede kennis 165 43,80%

377 100,00%

Kennisniveau

Totaal  

Daarnaast werden aan dit publiek met meer interesse voor ontwikkelingssamenwerking 
nog vier extra vragen voorgelegd: wat het BOF is, waar het actief is, en wat de WHO en 
de EPA’s zijn. Zo kon een ‘verbeterde’ kennisindex worden samengesteld op basis van de 
kwaliteit van de antwoorden van dit publiek op de acht vragen. Het resultaat is een 
gemiddeld nog altijd betere kennis dan bij doelpubliek 1. 
 

Antaal % 

Beperkte kennis 107 28,40%

Gemiddelde kennis 168 44,60%

Goede kennis 102 27,10%

377 100,00%Totaal

Verbeterde kennisindex
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Dankzij deze betere globale kennis van vraagstukken rond ontwikkelingssamenwerking 
en voedselzekerheid, kunnen wij bevestigen dat dit publiek “duidelijk geïnteresseerd is in 
ontwikkelingssamenwerking”. Toch heeft de groep maar een beperkte kennis van wat 
het BOF nu eigenlijk is: 40 % kan hier niet op antwoorden en slechts 20 % kiest het 
juiste antwoord. De kennis van het type interventies van het BOF lijkt iets beter: 44 % 
kan deze vraag niet beantwoorden maar van diegenen die wel een antwoord geven, kiest 
45 % het juiste antwoord. Dat positieve resultaat moet echter worden genuanceerd 
aangezien de formulering van de meerkeuzevragen beperkt was, waardoor het antwoord 
ongetwijfeld eenvoudig kon worden geraden. 

Dit publiek toont een zeer goede kennis van de afkortingen WHO en EPA’s, die algemeen 
worden gebruikt, zij het dat het Franstalige publiek ze relatief beter herkent. 

3.3.2.2. Toe-eigening 

De toe-eigeningsindex, die gebaseerd is op de houding van de respondenten ten aanzien 
van de eerste zes beweringen10, is zeer hoog: 75,3 % van het publiek beantwoordde ten 
minste 4 van de 6 vragen goed. 
 

Antaal % 

Beperkte toe-eigening 37 9,80%

Gemiddelde toe-eigening 56 14,90%

Sterke toe-eigening 284 75,30%

377 100,00%Totaal

Belangstelling van/positionering door het publiek

 
 

De thema’s die aan de orde komen in de sensibiliseringscampagne van het BOF lijken 
hier grotendeels te zijn geïntegreerd: de positieve rol van de voedingsmiddelenindustrie 
wordt betwist door 85 % van de respondenten, de negatieve impact van de 
voedselexport van Europa naar het Zuiden wordt door 87 % van de respondenten 
genoemd, de uitbreiding van de monocultuur voor de export wordt bestreden door 86 % 
van de respondenten en het belang van de boerenlandbouw om de aarde te voeden 
wordt erkend door 71 % van de respondenten. Alleen over de plaats van de WHO als 
belangrijke factor in de verbetering van de levensomstandigheden van de boeren in de 
wereld is men het minder eens (48 % niet mee eens tegen 39 % mee eens). 

3.3.2.3. Betrokkenheid 

De betrokkenheid van doelpubliek 2, nog altijd gemeten naar vrijwillige medewerking bij 
verenigingen, het feit dat het geld schenkt aan een vereniging die actief is op 
landbouwgebied en dat het voor fairtradeproducten kiest, bevindt zich op een gemiddeld 
tot hoog niveau, duidelijk hoger dan dat van doelpubliek 1. Dat bevestigt nog maar eens 
hoe coherent dit publiek ten opzichte van zijn definitie is. 
 

                                                      
10 Landbouw wordt steeds vaker gebruikt voor biobrandstof, verhouding familiale landbouw, uitroeiing van 
honger dankzij de voedingsmiddelenindustrie, export van Europese landbouwproducten, monocultuur en de rol 
van de WHO. 
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Antaal %

Geen enkele betrokkenheid 10 2,70%

Beperkte betrokkenheid 42 11,10%

Gemiddelde betrokkenheid 217 57,60%

Sterke betrokkenheid 108 28,60%

377 100,00%Totaal

Betrokkenheid

 

90 % van de respondenten koopt fairtradeproducten en heeft aandacht voor de 
herkomst van zijn producten. De overgrote meerderheid (97 %) doet dat omwille van de 
bestaansreden van de fairtradehandel (verbetering van de levensomstandigheden van 
kleine producenten). 

De redenen om aandacht te besteden aan de herkomst van producten zijn overigens 
nogal bijzonder: 90 % van de respondenten is gekant tegen de bewering ‘ik koop slechts 
merkproducten’. Die positionering is interessant omdat zij in elk geval ten dele de 
weerspiegeling zou kunnen zijn van een maatschappelijke aversie van multinationals, 
wat de mate van betrokkenheid van dit publiek zou kunnen versterken. 

Andere sterke eigenschappen van doelpubliek 2: 

Een derde van de respondenten heeft de afgelopen twee jaar geld geschonken aan een 
vereniging die zich specifiek met landbouwvraagstukken bezighoudt. Het percentage 
schenkers is aanzienlijk hoger aan Nederlandstalige zijde (52 % NL ten opzichte van 33 
% FR), wat een bevestiging is van wat we algemeen kunnen concluderen. 

3.3.2.4. Verspreiding door de media 

Voor 34 % van de respondenten uit doelpubliek 2 zijn de vraagstukken landbouw en 
eerlijke handel de meest besproken thema’s door de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. De thematiek wordt dus relatief goed verspreid en 
gepercipieerd in deze gesensibiliseerde doelgroep. 

Over de termen voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid heeft men hier het gevoel dat 
zij al 10 jaar in de media voorkomen: vanzelfsprekend heeft een gesensibiliseerd publiek 
zich eerder over de bijzondere problematiek geïnformeerd dan het brede publiek. 
Opnieuw is de term voedselzekerheid beter bekend dan de term voedselsoevereiniteit: 
82 % tegen 57 %, en 77 % van deze respondenten ziet geen verschil tussen beide 
concepten.  

Het feit dat men heeft gehoord over of deelgenomen aan ten minste één evenement in 
het kader van de sensibiliseringscampagne, is van zeer positieve invloed op het inzicht in 
het concept voedselsoevereiniteit, en in mindere mate op de kennis van het thema 
voedselzekerheid. Hierin kunnen we een impact zien van de sensibiliseringsacties van 
het BOF die op regelmatige basis de thema’s voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit 
onder de aandacht plaatsten.  

3.3.2.5. Kennis van de actoren 

De ngo’s worden meer als een informatiebron over landbouwkwesties (79 %) gezien dan 
het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (62 %), maar met een veel kleiner 
verschil dan onder doelpubliek 1. 

66 % van de Franstaligen en 79 % van de Nederlandstaligen kan een ngo noemen die 
actief is op landbouwgebied. Oxfam loopt aan kop, maar wordt aan Nederlandstalige 
zijde op de voet gevolgd door Broederlijk Delen.  



Evaluatie van het sensibiliseringsluik BOF.                                               Blz. 43/138 
 

Wat de belangrijkste actoren van het sensibiliseringsluik betreft, is de Coalitie tegen de 
Honger systematisch minder bekend. Het was immers nooit de bedoeling van haar leden 
om zichtbaarheid te geven aan de Coalitie.  

Het BOF is bekend bij een kleine helft van dit gesensibiliseerde publiek (iets meer aan 
Franstalige zijde). 

Het consortium “2015 - De tijd loopt” is veel bekender dan zijn Franstalige tegenhanger, 
het PFSA. 

De FAO en DGD (= DGOS) zijn de bekendste actoren, met een nagenoeg unanieme 
bekendheid van DGD onder het Franstalige doelpubliek 2. Dat komt vanzelfsprekend 
door het feit dat we hier te maken hebben met een publiek van abonnees op een 
regelmatige publicatie van DGD, wat hen in hoge mate van doelpubliek 1 onderscheidt.  
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3.3.2.6. Verspreiding van de acties van het BOF 

De genoemde websites zijn voor het merendeel bekend bij het gesensibiliseerde publiek, 
met uitzondering van het PFSA, dat slechts 13 % van de respondenten kent. 

De bekendste sites (met een kennispercentage van meer dan 65 %) zijn, in afnemende 
volgorde, DGD, Oxfam en CNCD-11.11.11. 

Aan Nederlandstalige zijde is de site van Wereldvoedseldag het minst bekend (14 %). De 
bekendste sites zijn (met een kennispercentage van meer dan 60 %), in afnemende 
volgorde, Oxfam, Vredeseilanden en DGD. 

Ook hier geniet DGD meer bekendheid - en erkenning als informatiebron - aan 
Franstalige dan aan Nederlandstalige zijde. 

De meeste sites worden ‘soms’ geraadpleegd en sommige regelmatig (zowel door FR als 
NL): DGD (20 %), CNCD-11.11.11 (17 %), Oxfam Solidarité (12 %). 

Paradoxaal genoeg zijn de site van Wereldvoedseldag en in mindere mate die van SOS 
Faim een stuk minder bekend bij het gesensibiliseerde publiek dan bij het brede publiek. 

3.3.2.7. Deelname aan de activiteiten 

Net als bij doelpubliek 1 hebben over het geheel genomen te weinig mensen aan de 
activiteiten of aan hun organisatie deelgenomen (0 tot 3 %) voor ons om betrouwbare 
statistische gegevens te tekenen. Wij zullen deze categorie dus niet bij onze analyse 
gebruiken. 
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Aan Franstalige zijde zeggen 3 van de 4 genoemde activiteiten de meeste respondenten 
‘niets’. Wereldvoedseldag is echter bij 60 % van de respondenten bekend, waarbij nog 
de 15 % van het publiek komt dat aan deze activiteit heeft deelgenomen. 

De activiteit waaraan het meest is deelgenomen (20 %) is de tournee “We feed the 
world”. 

Activiteiten FR : 

 
 

In Vlaanderen zegt maar één activiteit de meeste respondenten niets, namelijk de 
radiospot ter gelegenheid van Wereldvoedseldag. 

70 % van de respondenten heeft van WVD gehoord en 18 % heeft eraan deelgenomen. 

De klikspot is gehoord door meer dan 40 % van de respondenten, en nog eens 40 % 
heeft ervan gehoord. De spot lijkt dus op grote schaal te zijn verspreid en een duidelijke 
impact te hebben gemaakt. 

Activiteiten NL : 

 
 

Hoewel de WVD zowel in Vlaanderen als Wallonië ruimschoots bekend is, kent de 
activiteit toch een erg beperkt deelnamepercentage. 

Wat de overige activiteiten betreft, is het percentage mensen dat ‘ervan gehoord’ heeft, 
een stuk hoger in Vlaanderen. 

Aan Franstalige zijde zijn het de respondenten met een basisopleiding of een secundair 
diploma die meer van de activiteiten hebben gehoord en eraan hebben deelgenomen. 
Aan Nederlandstalige zijde is er maar weinig verschil tussen de opleidingsniveaus. 

Wat de leeftijdsgroep van het bereikte publiek betreft, worden de +60-jarigen het meest 
door de activiteiten geraakt, met uitzondering van de tournee “We feed the world”, waar 
het, net als bij doelpubliek 1, de jongeren van 18-24 jaar zijn die er het meest mee in 
aanraking zijn gekomen. 
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3.3.3. Doelpubliek 3: “Publiek dat specifiek belangstelling laat 
blijken voor de thema’s honger en voedselzekerheid” 

Doelpubliek 3, de personen die een actieve belangstelling voor het thema 
voedselzekerheid hebben laten blijken, werd voor de bevraging geselecteerd uit de 
deelnemers aan de verschillende activiteiten die door de Coalitie tegen de honger in het 
parlement georganiseerd werden. Dat publiek was divers, maar steeds omwille van een 
professionele reden met het thema of aanverwante activiteiten bezig. Zowel personen uit 
de ngo-wereld, mensen uit landbouworganisaties en academici als journalisten woonden 
de activiteiten bij. Sommige personen van doelpubliek 3 zijn inhoudelijke specialisten, 
sommigen zijn specialisten op een deelthema zoals FAO-activiteiten, maar verder niet 
echt op de hoogte van de werking van het BOF of van de Coalitie tegen de Honger en 
sommigen werken breder rond andere thema’s met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking. Ook bij de journalisten in de steekproef waren er zowel 
inhoudelijk beslagen journalisten te vinden, als journalisten die een enkele keer over het 
thema hebben moeten berichten. Sommige personen namen occasioneel deel, omdat ze 
éénmalig uitgenodigd waren omwille van een specifieke deskundigheid, anderen namen 
deel aan een grotere verscheidenheid van activiteiten omdat deze in het verlengde van 
hun dagelijkse professionele bezigheden lagen. 

De respondenten werden telefonisch bevraagd. Met dat doel werd een vragenlijst 
opgesteld met een selectie van de vragen die aan de andere doelgroepen gesteld 
werden, inclusief een aantal ‘kennisvragen’ met betrekking tot de problematiek van de 
voedselzekerheid. 

De respondenten voor dit luik werden ad random geselecteerd uit de lijst van 
deelnemers en naargelang hun beschikbaarheid bevraagd. Er is geen poging 
ondernomen om een verscheidenheid aan profielen te selecteren omdat de 
achtergrondkenmerken die noodzakelijk zijn om dit te doen niet beschikbaar waren. De 
kwantitatieve gegevens die uit de bevraging kunnen gehaald worden, zijn dan ook niet 
representatief voor de hele groep van deelnemers aan de rondetafels. Zij geven enkel 
het beeld van de bevraagde subpopulatie.  

De resultaten van de bevraging kunnen wel bijdragen aan de face validity 
(indrukvaliditeit / validité d'apparence) van de totale bevraging. Het aantal bevraagde 
respondenten (20 Franstaligen en 20 Nederlandstaligen) is hoog genoeg om op basis van 
de antwoorden van een informationele verzadiging te kunnen spreken. Dit speelt een rol 
bij de analyse van vragen zoals de gepercipieerde sterktes en zwaktes van de 
geëvalueerde activiteiten, (activiteiten die in het parlement georganiseerd werden zoals 
de verschillende rondetafels, de persmomenten en de ‘duurzame brunches’). 

Wat betreft de antwoorden op de kennisvragen met betrekking tot het BOF en het 
concept voedselzekerheid zou van een publiek dat betrokken was bij activiteiten die rond 
voedselzekerheid georganiseerd werden in het parlement, kunnen verwacht worden dat 
ze meer accuraat zijn dan deze van een breed publiek en een iets meer geïnteresseerd 
publiek.  

Dit is het duidelijkst het geval bij de bevraagde groep die het BOF door de band weet te 
plaatsen, die de doelen en de activiteiten beter kent dan een gemiddeld publiek. De 
respondenten zijn ook, zoals verwacht kan worden, meer vertrouwd met andere actoren 
zoals de Coalitie tegen de Honger, en kunnen een onderscheid maken tussen 
voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit (ook al was het soms maar door deductie). De 
antwoorden van de geselecteerde groep liggen in het verlengde van de verwachtingen. 
We kunnen dus spreken van een face validity en verder van de antwoorden van deze 
groep gebruik maken in de kwalitatieve analyse. De antwoorden op de vragen die 
gesteld werden naar de pertinentie van de sensibiliseringsactiviteiten zoals deze die in 
het parlement georganiseerd worden, en de antwoorden op de vragen naar de 
gepercipieerde sterktes en zwaktes, worden mee opgenomen in de sterkte-
zwakteanalyse. 
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Na analyse van de antwoorden van doelpubliek 3 op de kwaliteitsinterviews kan deze 
face validity op grond van het kennisniveau worden gepreciseerd. Wanneer we 
bijvoorbeeld het publiek vragen wat het BOF is, lijkt de helft ervan (20) het Fonds goed 
te kennen, 8 personen geven een vage definitie en 12 lijken het niet te kennen. De 
personen die het vaag kennen, hebben er al van gehoord en weten dat het een financier 
is van projecten in het Zuiden. Twee mensen denken echter dat het een coalitie van 
ngo’s is, en verwarren het dus met de CTH. Een meer verrassende vaststelling is het feit 
dat er onder het publiek van deze sensibiliseringsacties personen zijn die het BOF niet 
kennen en er zelfs nooit van gehoord hebben.  

Wat het doel van het BOF betreft, kon de helft van de personen die het BOF kennen, het 
juiste antwoord geven.  

 
De voedselonzekerheid bestrijden 10 
De honger in de wereld verminderen 1 
Voor voedselhulp zorgen 1 
Weet niet 8 

Over de context waarin het BOF actief is, zijn de meningen minder precies: van de 
personen die het BOF werkelijk kennen, kunnen er 5 op 20 precies zeggen dat het BOF 
actief is in die landen van Sub-Saharaans Afrika die gebukt gaan onder chronische 
voedselonzekerheid.  

Wat de acties van het BOF in het Noorden betreft, kunnen 13 van de bevraagden die 
activiteiten niet noemen, ondanks het feit dat ze er zelf aan hebben deelgenomen; 23 
vermelden expliciet dat de acties betrekking hebben op sensibilisering en pleitbezorging 
rond voedselzekerheid en landbouw; 2 personen identificeren de Noordacties als zijnde 
georganiseerd door de CTH en 2 personen geven aan dat het gaat om voorlichting over 
de projecten van het BOF in het Zuiden. 

Doordat een groot deel van de respondenten uit doelpubliek 3 deel uitmaakt van ngo’s 
die leden van de Coalitie zijn, onderscheidt dit publiek zich natuurlijk het sterkst van 
doelpubliek 1 en 2 op het vlak van de identificatie van deze actor. Waar die laatste zeer 
weinig over de Coalitie tegen de Honger weten, identificeert doelpubliek 3 duidelijk de 
actor die de activiteiten heeft georganiseerd waaraan hij heeft deelgenomen: 32 van de 
40 bevraagde personen zeggen de CTH te kennen. 

Wanneer we dit publiek bevragen over de inhoud van de activiteiten van de CTH, kan de 
helft ten minste één van de activiteiten (sensibilisering, pleitbezorging, informatie) 
duidelijk identificeren. De andere helft noemt echter zeer algemene activiteiten (studies, 
conferenties, debatten, bijeenbrengen van actoren, enz.), activiteiten die niet 
overeenstemmen met de realiteit (eerlijke maaltijden) of kan helemaal geen precieze 
activiteit noemen.  

Op het niveau van de kennis bevestigt het onderscheid tussen voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit dat we te maken hebben met een vrij homogene groep die beter 
gesensibiliseerd is betreffende landbouwvraagstukken: 35 van de 40 geïnterviewde 
personen kunnen correct het verschil aangeven tussen voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit.  

De bovengenoemde verschillen binnen doelpubliek 3 komen gedeeltelijk door het feit dat 
zich in deze groep zowel personen bevonden die aan meerdere achtereenvolgende 
activiteiten van het sensibiliseringsluik hadden deelgenomen als personen die slechts 
aan één van deze activiteiten hadden meegedaan. Daarom probeerden wij te 
achterhalen hoe vaak zij precies aan de activiteiten hadden deelgenomen. 10 personen 
zeiden ook aan andere activiteiten te hebben deelgenomen dan degene waarvoor wij hen 
hadden gecontacteerd, 8 personen antwoordden dat zij misschien aan andere activiteiten 
hadden deelgenomen en 22 personen dat zij niet aan andere activiteiten hadden 
deelgenomen. 
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Die cijfers moeten met enige reserve worden bekeken, en wel om meerdere redenen:  

- Verscheidene bevraagde personen konden zich niet meer precies de activiteit 
herinneren waaraan zij hadden deelgenomen. 

- Sommige personen nemen aan meerdere evenementen rond de problematiek deel en 
kunnen niet langer onderscheiden welke activiteit door welke organisatie werd 
gerealiseerd, noch in welke context.  

- De parlementaire context heeft daarentegen een sterker onderscheidend effect in 
vergelijking met de overige activiteiten.  

- Sommige van de bevraagde personen nemen aan deze activiteiten deel omdat ze erg 
veel aandacht besteden aan het thema waaraan hun ngo werkt. 

- Wat de kwaliteit betreft van de activiteiten waaraan zij hebben deelgenomen, zijn de 
veertig bevraagden het er unaniem over eens dat zij (in het bijzonder de rondetafels) 
pertinent en interessant zijn. Onder de antwoorden komen verscheidene sterke 
punten en redenen naar voren waarom die activiteiten pertinent zijn:  

- Het is een plaats voor ontmoetingen, uitwisselingen en discussies van alle 
betrokkenen bij de ontwikkelingssamenwerking (specialisten en leken op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking, partners uit het Zuiden, ngo’s …). Het publiek is erg 
gevarieerd. 

- Het geeft ook kleine structuren een kans, verschaft hen zichtbaarheid. 

- Het biedt de mogelijkheid de Belgische samenleving te sensibiliseren, te informeren. 
Maar ook om via de activiteiten duur en regelmaat aan het sensibiliseringsluik te 
verschaffen. 

- Politici kunnen erdoor worden gemobiliseerd en beïnvloed.  

- Het verrichte werk is ernstig en van kwaliteit.  

Dat neemt niet weg dat de bevraagden natuurlijk ook enkele reserves uiten. De 
belangrijkste opmerking betreft het gebrek aan opvolging tussen de activiteiten en het 
gebrek aan informatie over de impact die zij mogelijk gehad hebben.  

Andere zwakke punten zijn: 

- Er zijn veel activiteiten, initiatieven die slecht geïdentificeerd worden. 

- Het blijft allemaal erg ideologisch. 

- Het blijft vooral een gesloten club, met vaak dezelfde personen. 

- De kwaliteit van de sprekers is soms zwak. 

- Er worden niet genoeg parlementariërs gemobiliseerd. 

De evaluatie stelde aan doelpubliek 3 ook enkele algemene kennisvragen, net als in de 
vragenlijst die aan doelpubliek 1 en 2 was voorgelegd. De antwoorden bevestigen 
opnieuw een veel grotere kennis van de problematiek.  

Zo antwoorden 34 personen correct op de vraag of we genoeg voedsel kunnen 
produceren om de wereldbevolking te voeden. 26 personen kunnen het exacte 
percentage van de bevolking noemen dat ondervoed is en het exacte percentage boeren 
in die ondervoede groep. Bijna dit hele publiek koopt fairtradeproducten (37 regelmatig, 
2 zelden en één nooit). De meeste van die consumenten (25) kiezen producten precies 
omdat daarmee de levensomstandigheden van de producenten verbeterd kunnen 
worden; anderen zijn wat vager (om filosofische of ethische redenen, een kwestie van 
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smaak, om het gebaar) of genuanceerder (het is een druppel in de oceaan, moet worden 
overwogen in combinatie met lokale aankopen, enz.). 

Ten slotte heeft de evaluatie ook gecontroleerd in welke mate doelpubliek 3 websites 
raadpleegt die informatie over de sensibiliseringsactiviteiten van het BOF bevatten. Hier 
constateren we over het algemeen een meer gespecialiseerde benadering: de 
bevraagden raadplegen meer gespecialiseerde sites over landbouwvraagstukken en 
voedselzekerheid (sites van PFSA of SOSFaim) dan doelpubliek 1 en 2, ook al noemen zij 
ook de sites van meer algemene ngo’s (zoals Oxfam Solidarité, CNCD- 11.11.11 of 
DGD).  

3.3.4. Doelpubliek 4: de parlementariërs 

Volgens de strategienota van het BOF 2000-2010 zou de parlementaire werkgroep 
dankzij zijn bekendheid en positie de jaarlijkse sensibiliseringscampagnes kunnen sturen 
en hun boodschap met autoriteit kunnen uitdragen. Nu blijkt echter dat niemand van de 
parlementariërs zich duidelijk bewust is van die veronderstelde sturende rol, waardoor 
hij dan ook nooit tot uiting is gekomen. De oriëntaties die in 2001 door de ngo’s zijn 
gegeven, werden aangemoedigd door de toenmalige voorzitster van de groep, Claudine 
Drion, en door de hele groep goedgekeurd. “Het doel van het BOF was aanvankelijk om 
te begrijpen wat de mechanismen van de honger in de wereld zijn en hoe deze 
bestreden kunnen worden. Waar het om gaat is de concepten hier te laten vorderen en 
meer coherentie in het Belgische beleid te brengen.” 

Ondanks de formalisering van de wet was deze groep altijd nogal moeilijk tot leven te 
brengen: omdat het geen formele parlementaire commissie was, kon hij op veel minder 
betrokkenheid van de parlementariërs rekenen. 

“De ngo’s koesteren ongetwijfeld grote verwachtingen op het gebied van uitwisseling en 
reflectie maar in feite is er maar weinig parlementaire aanwezigheid.” Toch heeft deze 
groep, door de informele contacten die hij mogelijk maakt, tot verscheidene initiatieven 
geleid en is hij de motor achter de formulering van de nieuwe wet inzake het BFVZ. 

Doelpubliek 4 bestaat dus uit parlementariërs die deel uitmaken of hebben uitgemaakt 
van die parlementaire werkgroep. 

De bevraagde parlementariërs worden derhalve beschouwd als doelgroep van het 
sensibiliseringsluik, en niet als actoren in de uitvoering ervan, temeer omdat de meesten 
van hen zelfs eens niet op de hoogte zijn van het bestaan van een sensibiliseringsluik 
binnen het BOF. 

Net als bij de Belgische bevolking, van wie zij de vertegenwoordigers zijn, valt het niet 
altijd mee om de parlementariërs in groten getale voor deze vragen te interesseren. 
Maar over het algemeen is er toch duidelijk sprake van een evolutie op het niveau van 
de concepten en hun toe-eigening. 

Tijdens het bestaan van het Fonds is men in het parlementair discours opgeschoven van 
de term ‘hongersnood’ naar ‘voedselzekerheid’, en nu stukje bij beetje naar 
‘voedselsoevereiniteit’. 

Voor de meeste parlementariërs is de identificatie van de Coalitie tegen de Honger nogal 
relatief. De georganiseerde activiteiten zijn vrij goed bekend, maar worden slechts 
zelden met de Coalitie in verband gebracht. Anderzijds weet men maar weinig af van de 
samenstelling van de Coalitie. De parlementariërs kennen bepaalde ngo’s beter op 
individuele basis. 

Bovendien wordt de Coalitie maar zelden met het BOF geassocieerd. De meeste 
parlementariërs weten bijvoorbeeld niet dat de Coalitie door het BOF gefinancierd wordt. 
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Het gevolg is vreemd genoeg dat de parlementariërs weinig of geen idee hebben van wat 
het BOF in zijn sensibiliseringsluik doet, terwijl zij er wel profijt van hebben. 

Wanneer ze wél georganiseerde activiteiten opsommen, worden ze vaak positief 
gewaardeerd door de parlementariërs, ook al nemen er maar weinigen aan deel. De 
meest genoemde activiteiten zijn de in het Koninklijk Park georganiseerde 
pleitbezorgingsactiviteiten, de duurzame ontbijten of de rondetafels. 

3.3.5. Doelpubliek 5: de personen die betrokken zijn bij de 
uitvoering van de objectieven van het BOF 

Doelpubliek 5, dat geacht wordt de verschillende actoren van het sensibiliseringsluik van 
het BOF te omvatten, bestaat uit verschillende categorieën actoren met erg 
uiteenlopende standpunten: 

- De actoren van de Coalitie tegen de Honger (ngo’s, boerenorganisaties uit het 
Noorden) 

- Multilaterale instanties 

- De ambtenaren van DGD en de strategiecel van de minister 

- De partners in het Zuiden 

3.3.5.1. De actoren van de Coalitie tegen de Honger  

De ngo’s zijn unaniem van mening dat hun actie in het kader van dit sensibiliseringsluik 
dient om de beleidmakers tot een coherenter Belgisch beleid te bewegen op het vlak van 
de landbouw. De parlementariërs zijn de geprivilegieerde doelgroep van de Coalitie, de 
opgezette acties zijn rechtstreeks aan hen gericht. 

Ook voor het ‘brede publiek’ zijn wel een aantal informatie- of sensibiliseringsacties 
opgezet, maar daarbij was geen sprake van een daadwerkelijke strategie.  

De pleitbezorging van de Coalitie tegen de Honger is verder bedoeld om de reflectie en 
het werk van het Belgisch Overlevingsfonds op het terrein te versterken en te 
verbeteren, evenals die van de overige actoren van het BOF en de Belgische ngo’s die 
actief zijn op het gebied van de landbouwthematiek. We zien overigens veel 
overheidsactoren van het Fonds (zowel DGD als BTC) aan de rondetafels en hearings. 
Daardoor kunnen we de ambtenaren van DGD tegelijkertijd identificeren als actoren van 
het sensibiliseringsluik en als doelgroep. Hetzelfde geldt voor de ngo’s zelf. 

Een van de belangrijkste gevolgen in termen van proces is nu precies die wederzijdse 
versterking van de ngo’s uit de Coalitie tegen de Honger en het ‘technische aspect’ van 
hun eisen. Dat zien we bijvoorbeeld aan het bestek voor de pleitbezorging, dat almaar 
preciezere eisen bevat en elk jaar ter gelegenheid van WVD aan de beleidsmakers wordt 
overhandigd. 

De Coalitie stelt daarin drie grote eisen: 

- De boerenlandbouw versterken 

- De familiale landbouw versterken 

- De coherentie van het Belgische samenwerkingsbeleid versterken    

De boerenorganisaties in het Noorden waren eerst geen specifieke doelgroep van de 
Coalitie tegen de Honger, maar sinds 2007 raakten zij er steeds meer bij betrokken. Aan 
Nederlandstalige zijde is de Boerenbond nauw bij de Coalitie betrokken, uit 
belangstelling voor de landbouw in het Zuiden. Aan Franstalige zijde geeft de FWA de 
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voorkeur aan rechtstreeks werk met het PFSA, dat meer de nadruk legt op de 
noordelijke as en op duurzame ontwikkeling. 

Voor de vertegenwoordigers van de BO’s was de eerste sensibilisering gericht op de 
ngo’s zelf: men is van mening veranderd over de plaats die de zuidelijke BO’s in de 
ontwikkelingsprojecten innemen. Bovendien merken we dat het belang dat aan de BO’s 
wordt gehecht voor het versterken van de voedselzekerheid, inmiddels beter wordt 
begrepen door de ambtenaren van DGD. 

Helaas is er nog altijd een groot verschil tussen theorie en realiteit: het BOF volgt een 
territoriale logica in de armste zones. Die logica verschilt van die van de BO’s en hun 
acties. Zo zou het voor de BO’s “interessanter zijn om de Fédération des agricultrices 
wallonnes  in contact te brengen met een federatie van boerenorganisaties in Mali, in 
plaats van dat die Waalse federatie contact onderhoudt met kleine lokale projecten, wat 
van weinig nut is voor de zuidelijke BO’s.” 

3.3.5.2. Multilaterale instanties  

Hoewel de multilaterale instanties deel uitmaken van de parlementaire werkgroep, 
hebben zij maar weinig aan de discussies rond het sensibiliseringsluik van het BOF 
deelgenomen (dat luik kwam trouwens ook weinig aan bod in de werkgroep). Zij 
concentreren zich vooral op de projecten die ze op het terrein uitvoeren, en zijn niet 
altijd bekend met dit luik.  

Het systeem om een percentage van het budget aan sensibilisering te besteden, wordt 
daarentegen gewaardeerd en erkend, in elk geval door de FAO, die dit model immers als 
voorbeeld heeft genomen voor eenzelfde systeem met de Europese Commissie, één van 
haar grootste geldschieters. In dat programma moet elk project 1,5 % van zijn budget 
besteden aan sensibilisering, in het schenkende land maar ook onder de begunstigden. 

3.3.5.3. De ambtenaren van DGD en de leden van de strategiecel  

De leden van de sensibiliseringsprogramma’s dienst (D5) en de strategiecel lijken 
dezelfde visie te delen (zij het met enkele nuances), namelijk die van een 
sensibiliseringsluik dat in eerste instantie gewijd is aan informatieverstrekking aan het 
brede publiek, en dan vooral over de projecten van het BOF. Zij vragen zich af wat de 
zin en de impact is van het sensibiliseringsluik zoals het momenteel functioneert. 
Volgens hen doen de ngo’s (die inderdaad een totaal andere doelstelling en een andere 
strategische visie hebben) veel te weinig aan voorlichting bij het brede publiek. Voor die 
ambtenaren zou een mogelijke oplossing zijn om deze taak toe te vertrouwen aan een 
particulier communicatiebedrijf. Die visie beperkt de hele aanpak tot een louter 
informatieve taak waarmee weliswaar een groot aantal mensen kan worden bereikt, 
maar die slechts een beperkte impact heeft voor de capaciteit om gedragsveranderingen 
teweeg te brengen, wat een essentieel doel is van sensibilisering en meer nog van 
ontwikkelingseducatie. Een dergelijke optie zou verder tot tegenstellingen of 
overlappingen kunnen leiden met het eigen werk van de dienst D5, dat immers bestaat 
uit het informeren over de realisaties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, met 
inbegrip van het BOF. 

De ambtenaren van dienst D2.2, die belast zijn met het beheer van het BOF, hebben 
daarentegen een zeer goede relatie met de ngo’s van de Coalitie en onderstrepen graag 
de impact van de pleitbezorging en sensibilisering over de ontwikkeling van projecten 
van het BOF in het Zuiden. Het werk van de Coalitie heeft bijvoorbeeld tot een grotere 
bewustwording geleid van het belang van boerenorganisaties in het Zuiden als betrokken 
actoren bij ontwikkelingsprojecten. Zij worden nu als zodanig erkend en betrokken bij 
het ontwerp van de projecten, ook al lijkt die benadering, zoals hierboven gebleken is, in 
de ogen van de boerenorganisaties zelf nog onvoldoende. 
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Voor de ambtenaren van DGD in hun geheel wordt het werk naar de parlementariërs toe 
unaniem nuttig geacht, maar zij nemen geen duidelijke positie in ten aanzien van de 
vraag of de financiering van de activiteiten voor dit publiek al dan niet moet worden 
voortgezet. 

Wat de toe-eigening van de term voedselzekerheid betreft, deze is perfect bekend en 
wordt ook alom gebruikt (zozeer dat het zelfs de naam wordt van het volgende Belgische 
Fonds). De term voedselsoevereiniteit daarentegen wordt met veel meer aarzeling 
geïntroduceerd in de teksten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking; de term 
heeft immers nog steeds een sterk politieke connotatie en wordt geassocieerd met de 
strijd van de boerenorganisaties. 

Ten slotte hebben sommige parlementariërs twijfels over de wil van DGD om 
daadwerkelijk over het BOF te communiceren, waarbij zij bijvoorbeeld wijzen op de 
zeldzame interventies van de minister van Ontwikkelingssamenwerking hieromtrent of 
de beperkte aandacht die op de website van de administratie aan het Fonds wordt 
besteed.  

3.3.5.4. De partners in het Zuiden  

De boerenorganisaties in het Zuiden hebben niet altijd dezelfde plaats in de Coalitie 
tegen de Honger ingenomen als nu. Onder impuls van de organisaties die het nauwst bij 
de BO’s betrokken zijn, zoals het Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), kregen zij 
geleidelijk meer erkenning. 7-8 jaar geleden hadden de ngo’s vooral een instrumentele 
relatie met de BO’s in het Zuiden. Nu onderhouden de zuidelijke BO’s rechtstreekse 
contacten met de ngo’s in het Noorden en worden zij uitgenodigd als partners. 
Tegenwoordig voelen de BO’s zich gesteund in hun werk van pleitbezorging in het 
Zuiden: ontwikkeling van samenwerkingsverbanden, steun, identificatie van gelijke 
zorgen in het Noorden en het Zuiden. 

Zij worden echter niet werkelijk als actoren van het sensibiliseringsluik beschouwd: ze 
worden niet betrokken bij het opzetten van pleitbezorgingsacties, maar slechts als 
deelnemers uitgenodigd naargelang de behandelde thematiek. Volgens het CSA is die 
werkwijze een noodzakelijk kwaad om elk in zijn eigen ritme te kunnen werken. Wat tot 
nu toe met de BO’s in het Zuiden werd ondernomen, was immers van goede kwaliteit, 
ook al zou de communicatie natuurlijk verbeterd kunnen worden tussen de Coalitie tegen 
de Honger en de partners in het Zuiden, over de activiteiten waarvoor zij worden 
uitgenodigd en de onderwerpen die worden behandeld. 

Wat de impact op de uitwerking van de projecten van het BOF in het Zuiden betreft, 
lijken de erkenning van de boerenorganisaties (uiterst strikte selectiecriteria) en de 
plaats van de vrouwen in de projecten nog niet helemaal bevredigend. 

3.3.6. Diversiteit en gemeenschappelijke trends 

3.3.6.1. Kennis – Toe-eigening - Betrokkenheid 

Bij het brede publiek zien we een sterk verband tussen de mate van kennis en de 
mate van toe-eigening. Dat verband is minder duidelijk aanwezig tussen die twee 
factoren en de factor betrokkenheid. 

Men kan bij het brede publiek dus het volgende stellen: hoe beter de kennis van de 
thematiek, hoe groter de toe-eigening. Het feit dat men gesensibiliseerd is rond een 
thematiek, betekent echter niet noodzakelijk een gedragswijziging in de richting van 
meer maatschappelijke betrokkenheid. Dat laat zich verklaren door het feit dat 
ontwikkelingseducatie een proces en een combinatie van acties is11. 

                                                      
11 Zie 3.5.1 Ontwikkelingseducatie als proces 
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De deelname aan één of meer evenementen van het BOF heeft geen grote invloed op de 
kennis, toe-eigening of betrokkenheid van het brede publiek. Zij heeft slechts een heel 
lichte invloed op de kennis van de term voedselzekerheid, maar geen enkele op die van 
het concept voedselsoevereiniteit. 

Bij het publiek dat geïnteresseerd blijkt in ontwikkelingssamenwerking bestaat 
wel een verband tussen de drie factoren, maar dat verband is hier minder lineair. De 
deelname aan één of meer evenementen van het BOF is in deze groep van grote invloed 
op de kennis en betrokkenheid, en in mindere mate op de toe-eigening. Wie aan één of 
meer evenementen van het BOF heeft deelgenomen, heeft een betere kennis van de 
term voedselsoevereiniteit, en in mindere mate van de term voedselzekerheid. 

De drie factoren: kennis, toe-eigening en betrokkenheid zijn aanzienlijk hoger bij 
doelpubliek 2 dan bij doelpubliek 1. 

Hetzelfde geldt voor de kennis van de termen voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit. 
De term voedselzekerheid, bekend bij 54 % van de respondenten in doelpubliek 1, 
geniet nagenoeg unanieme bekendheid (82 %) bij doelpubliek 2. Het begrip 
voedselsoevereiniteit is minder bekend maar vertoont niettemin een enorme stijging 
tussen beide publieken. 

Voor beide groepen heeft het niveau van kennis, toe-eigening en betrokkenheid een 
sterke en positieve invloed op de kennis van de termen voedselzekerheid en -
soevereiniteit. 

3.3.6.2. Kennis van de actoren 

Zowel bij Franstaligen als bij Nederlandstaligen is De Coalitie tegen de Honger één van 
de minst bekende actoren. En haar bekendheid wordt er niet beter op bij doelpubliek 2, 
terwijl dat wel het geval is voor de overige actoren. Het consortium “2015 - De tijd 
loopt” is veel bekender bij doelpubliek 2, en zijn Franstalige tegenhanger, het PFSA, wint 
maar liefst 10 % aan bekendheid tussen beide doelgroepen. 

DGD kent een grotere bekendheid en erkenning als informatiebron aan Franstalige dan 
aan Nederlandstalige zijde, en dat zowel bij doelpubliek 1 als bij doelpubliek 2. De sites 
van CNCD-11.11.11 en DGD zijn grotendeels onbekend bij doelpubliek 1, maar zijn zeer 
goed bekend en worden veel geraadpleegd door doelpubliek 2. 

Zowel voor doelpubliek 1 als voor doelpubliek 2 worden de ngo’s als een grotere 
informatiebron gezien dan DGD. 

3.3.6.3. Verspreiding door de media 

Onder de boodschappen die doorgaans door de Coalitie tegen de Honger worden 
uitgedragen, is degene die het best door het algemene publiek lijkt te worden 
overgenomen en onthouden: “Wij produceren voldoende voedsel om de hele 
wereldbevolking te voeden”. 

In antwoord op de vraag “Wat is volgens u het thema dat het meest door de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking wordt uitgedragen?”, haalt een groot deel van doelpubliek 1 
(45 %) de landbouwthematiek aan. Dat percentage daalt tot 34 % bij doelpubliek 2, 
ongetwijfeld door de grotere verscheidenheid aan antwoorden bij doelpubliek 2. 

De termen voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid zijn aanzienlijk bekender aan 
Franstalige zijde, waar ook meer de idee heerst dat ze reeds lang aandacht krijgen in de 
media.  
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3.3.6.4. Deelname aan en bekendheid van de activiteiten 

Bij doelpubliek 2 zijn de concepten voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit veel 
bekender bij personen die ten minste van één evenement uit het 
sensibiliseringsprogramma van het BOF hebben gehoord of eraan hebben deelgenomen. 
Dat verband is onbestaand bij doelpubliek 1. 

Aan Franstalige zijde is zowel bij doelpubliek 1 als doelpubliek 2 het aantal personen dat 
aan de activiteiten heeft deelgenomen of naar de uitzendingen heeft geluisterd, zeer 
klein. Niettemin heeft tussen 10 en 17 % van doelpubliek 1 en tussen 15 en 27 % van 
doelpubliek 2 van de activiteiten gehoord. Bij die groepen geniet Wereldvoedseldag een 
veel grotere bekendheid dan de overige activiteiten (46 % van doelpubliek 1 en 63 % 
van doelpubliek 2 heeft ervan gehoord). 

Aan Nederlandstalige zijde is het percentage personen dat naar een uitzending heeft 
geluisterd, een dossier heeft gelezen of aan een activiteit heeft deelgenomen, groot bij 
doelpubliek 2. De klikspot (“Elke drie seconden sterft een kind van honger”) is op grote 
schaal gehoord door doelpubliek 2 (43 %) en in iets mindere mate identificeerden zij ook 
het dossierkatern in verschillende kranten met dezelfde slagzin als de klikspot (24,5 %). 
Tussen 26 en 68 % van doelpubliek 1 en tussen 28 en 70 % van doelpubliek 2 heeft van 
de verschillende activiteiten gehoord. Voor doelpubliek 2 is Wereldvoedseldag veel 
bekender (70 %) dan de overige activiteiten. Voor doelpubliek 1 heeft de klikspot het 
meeste succes (68,5 %), direct gevolgd door WVD (67,5 %). 

Bij doelpubliek 1 is Wereldvoedseldag veel bekender onder de Nederlandstaligen. Dat 
verschil verdwijnt bij doelpubliek 2, bij wie die dag zowel onder Nederlandstaligen als 
Franstaligen grote bekendheid geniet. 

3.4. Antwoorden op de kwaliteitsvragen 

3.4.1. Relevantie 

Versterking van het algemene doel van het BOF 

In het kader van het algemene doel van het BOF streefden de sensibiliseringscampagnes 
van de Coalitie tegen de Honger naar een grotere coherentie, niet alleen op het niveau 
van het Belgische beleid, maar ook op het niveau van het BOF zelf en van de uitvoering 
van diens projecten in het Zuiden. 

Dat doel is ten dele bereikt. Een sprekend voorbeeld is de plaats van de 
boerenorganisaties. In het kader van haar pleitbezorgingsactiviteiten gaf de Coalitie 
tegen de Honger de beheerders van het BOF de mogelijkheid om de vertegenwoordigers 
van boerenorganisaties in het Zuiden te ontmoeten tijdens rondetafels of missies op het 
terrein. Die momenten van dialoog leidden tot een sensibilisering en een bewustwording 
onder de beheerders van het Fonds, die geleidelijk begonnen te streven naar een betere 
integratie van de boerenorganisaties als belangrijke actoren van de in het Zuiden 
gefinancierde programma’s. 

De werkwijze van het Belgische Fonds is geëvolueerd in de richting van een versterking 
van de boerenlandbouw, één van de belangrijkste eisen van de Coalitie tegen de Honger. 

De invloed van de boodschap van de Coalitie op de praktijken van het BOF heeft het 
tevens mogelijk gemaakt om het werk van de BTC en de ngo’s van het BOF in hun eigen 
programma’s te verwerken. 
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Doelpublieken 

Er bestond echter aan het begin wel verschil van mening over de identificatie van het 
belangrijkste doelpubliek. De strategienota sensibilisering (mei 2001) van de ngo’s die 
belast waren met de uitvoering van het sensibiliseringsluik, preciseerde hieromtrent: 

“Onze missie is om op termijn de centra van politieke en economische besluitvorming te 
steunen opdat zij een passend beleid op het vlak van voedselzekerheid uitwerken dat 
rekening houdt met de kwetsbare groepen in onze samenleving, de mondiale effecten 
van dat beleid analyseert en de interactie tussen Noord en Zuid integreert. 

Daarnaast hoopt zij tevens gedragswijzigingen tot stand te brengen bij een breed 
publiek, door in het bijzonder te steunen op boerenorganisaties. De combinatie van 
brede educatie van het publiek en een duidelijke lobbying bij de beleidscentra 
is daarbij essentieel.” 

Van bij het begin van de uitvoering van het sensibiliseringsluik werden dus twee 
doelpublieken geïdentificeerd. Maar de toe-eigening door de actoren van het Fonds 
verschilt naargelang hun positie. 

Voor de ngo’s vormen de parlementariërs het belangrijkste doelpubliek, bij wie zij 
sensibiliseringswerk verrichten rond wereldvoedselvraagstukken en aan pleitbezorging 
doen om het landbouwbeleid van België coherenter te maken. 

Voor een groot deel van de ambtenaren van DGD en de strategiecel van het ministerie 
van Ontwikkelingssamenwerking, zou het belangrijkste doelpubliek het ‘brede publiek’ 
moeten zijn, via informatieacties over de projecten en activiteiten van het BOF. 

In werkelijkheid waren er echter meerdere doelgroepen: in eerste instantie de 
parlementariërs, vervolgens het brede publiek, maar ook ngo’s en ambtenaren, in het 
bijzonder die van dienst D2.2 van DGD. Die laatste versterken elkaar wederzijds via hun 
eigen betrokkenheid binnen het sensibiliseringsluik. De zorg om zo veel mogelijk actoren 
te verenigen duurde overigens het hele sensibiliseringsprogramma voort want we zien 
dat de Coalitie tegen de Honger onlangs heeft geprobeerd om geleidelijk nog een nieuwe 
actor toe te voegen: de universiteiten. Dit om de standpunten van de Coalitie verder te 
verfijnen en aan een verzoek van actoren zoals de BTC te voldoen. 

De verscheidenheid van publiek heeft echter wel de effecten van de 
sensibiliseringscampagne diffuser gemaakt.  

Meerwaarde van de activiteiten 

Al sinds het begin van het programma lag de aandacht van het sensibiliseringswerk 
meer op wereldwijde voedsel- en landbouwvraagstukken dan op de activiteiten van het 
BOF.  

Enerzijds omdat dit aanvankelijk zo lijkt te zijn beslist door de directie van dienst D2.2, 
die belast is met het BOF, in overleg met de parlementaire werkgroep, en meer in het 
bijzonder met de toenmalige voorzitster, Claudine Drion en anderzijds omdat de 
promotie van de activiteiten en projecten van DGD eerder tot de bevoegdheid van de 
informatiedienst van het ministerie behoort dan van externe ngo’s. 

Die keuze in termen van sensibilisering en pleitbezorging heeft tot twee belangrijke 
verbeteringen geleid: 

- Allereerst een langdurige open dialoog met de parlementariërs: de Coalitie heeft er 
een erepunt van gemaakt om een vertrouwensruimte op te bouwen in de dialoog met 
de parlementariërs, om elkaar wederzijds te versterken. Dit langetermijnwerk werpt 
zijn vruchten af, in die mate dat de herziening van de nieuwe wet tot instelling van 
het BFVZ directer door de parlementariërs is aangepakt dan die uit 1999 en dat de 
laatste twee hearings (23 februari en 12 mei 2011) in het federale parlement 
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gezamenlijk zijn opgezet door de Coalitie tegen de Honger en de parlementaire 
werkgroep. 

- Ten tweede werden de ngo’s van de Coalitie tegen de Honger in de gelegenheid 
gesteld hun politieke standpunten te versterken en te verfijnen, via de dialoog met 
hun gesprekspartners. De ngo’s die lid zijn van de Coalitie hebben niet alleen hun 
eigen posities versterkt maar tevens een meer solide gemeenschappelijk standpunt 
uitgewerkt, dat een grotere interpellatie heeft mogelijk gemaakt. Dat vertaalt zich 
onder andere in een elk jaar scherper pleitbezorgingsdossier dat ter gelegenheid van 
Wereldvoedseldag aan de parlementariërs overhandigd wordt. Dit document bevat 
ook steeds meer handtekeningen. Nieuwe verenigingen raken geïnteresseerd in de 
gerealiseerde acties en voegen zich bij de Coalitie. Momenteel telt zij 20 leden12, met 
inbegrip van een afvaardiging van de Belgische boerenorganisaties. 

De ontwikkeling van een gemeenschappelijk standpunt en de versterking van de Coalitie 
als geloofwaardige actor bij de beleidsmakers wordt door alle leden van de Coalitie tegen 
de Honger unaniem erkend als belangrijke inbreng. 

3.4.2. Coherentie 

Verscheidene factoren hebben van bij het begin de coherentie van dit 
sensibiliseringsprogramma aangetast.  

Zoals hiervoor al werd geanalyseerd, is de uitvoering van het sensibiliseringsluik van het 
BOF gebaseerd op twee regelgevingsteksten: artikel 13 van de wet van 9 februari 1999 
en punt 3.7 van de strategienota van het Belgisch Overlevingsfonds (2000-2010), 
opgesteld door DGIS. Daarnaast hebben ook de ngo’s die door DGIS met zijn uitvoering 
belast werden, een strategienota opgesteld die als kader voor hun interventie moest 
dienen. Die teksten bevatten een aantal tegenstrijdige bepalingen over de inhoud die 
aan het sensibiliseringsluik zou moeten worden gegeven en over het gewenste 
doelpubliek. 

Daarnaast is de parlementaire werkgroep, die verondersteld werd de jaarlijkse 
sensibiliseringsacties richting te geven, zich nooit bewust geweest van haar rol en heeft 
ze die taak dus nauwelijks opgenomen. 

Ondanks die factoren, die de coherentie van het sensibiliseringsprogramma hebben 
aangetast, kunnen we niettemin vaststellen dat het programma een bijdrage levert aan 
de huidige zorg van de Belgische ontwikkelingssamenwerking om rekening te houden 
met de verschillende interpellaties en aanbevelingen van de OESO13 ten aanzien van 
sensibilisering. 

Bijvoorbeeld:  

“België wordt verzocht om zich nog eens over de modaliteiten en de verdeling van zijn 
hulp over de verschillende sectoren te buigen, teneinde zich ervan te vergewissen dat 
deze de tenuitvoerlegging van de sectorale strategieën van de partnerlanden steunt en 
een substantiële bijdrage levert aan de verwezenlijking van de 
millenniumdoelstellingen.” Deze aanbeveling werd door België. De “peer review” van de 
OESO in 2010 bleek dat “de inspanningen van België om zich te concentreren op een 
beperkt aantal sectoren en transversale vragen moet worden toegejuicht. (…) In 2008, 
in de geest van de Verklaring van Parijs en de Europese Gedragscode, heeft België 
inderdaad het aantal van de interventie sectoren tot twee per landen, en tot drie in de 
partnerlanden in Centraal Afrika”14. 

                                                      
12 Zie het pleitbezorgingsdocument uit 2010 “Belgium’s policy against hunger ?” 
13 Belgium (2005) DAC Peer Review – Main Findings and Recommendations 
http://www.oecd.org/document/3/0,3746,en_2649_34603_35594883_1_1_1_1,00.html 
14  http://www.oecd.org/document/44/0,3746,fr_2649_34603_45417132_1_1_1_1,00 
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In 2010 blijft het aandeel van de landbouw in de openbare ontwikkelingshulp van België 
nog altijd zwak maar het is in elk geval de laatste jaren toegenomen, zoals we in de 
onderstaande tabellen zien. Die toename valt vooral op vanaf 2008, in antwoord op de 
wereldvoedselcrisis.  
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De beloften van België op landbouwgebied zijn vanzelfsprekend een weerspiegeling van 
wereldwijde algemene trends en de eisen van de actualiteit. We kunnen er evenwel van 
uitgaan dat de pleitbezorging van de Coalitie tegen de Honger onder de Belgische 
beleidsmakers heeft bijgedragen tot een verdere concentratie van de aandacht voor deze 
actuele vraagstukken en een consolidatie heeft mogelijk gemaakt van de mechanismen 
die deze evolutie bevorderen. 

Zo neigen meerdere concrete factoren naar een sterker en coherenter Belgisch 
landbouwbeleid:   

- de aanpak en bezorgdheid op het vlak van voedselzekerheid zijn inmiddels volledig 
geïntegreerd in de strategie van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking  

- binnen DGD werd een landbouwplatform en een steunpunt gecreëerd: met deze 
structuur kunnen de plaatsen van informatieuitwisseling worden versterkt en kan een 
gemeenschappelijke benadering worden bevorderd, net zoals de Coalitie enige tijd 
gedaan heeft 

- België heeft beloofd het aandeel van zijn OOH voor landbouwprojecten te verhogen: 
tot 10 % in 2010 en tot 15 % in 2015 

- België heeft in 11 landen (en indirect in nog eens 2 landen) - met andere woorden in 
13 van zijn 18 concentratielanden - landbouw gekozen als één van twee prioritaire 
sectoren.  

Dit zijn allemaal pistes die een coherentere steun voor de landbouwsector voorspellen, 
en het sensibiliseringswerk van het Fonds heeft hier ongetwijfeld toe bijgedragen door 
de aandacht van de meeste actoren te vestigen op het belang van deze thematiek, ook 
al is het onmogelijk om de impact in cijfers om te zetten, aangezien ze nu eenmaal deel 
uitmaakt van een bredere trend. 

De logica van geografische concentratie, die eveneens volgens de OESO zou moeten 
worden geconsolideerd, past niet bij de realiteit van de boerenorganisaties of bij de 

                                                      
15 Bronnen: statistieken van de OESO - http://stats.oecd.org/qwids/ 
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steun die hen in de vorm van een transversale versterking van de netwerken noord-zuid 
of zuid-zuid zou kunnen worden verstrekt.  

De OESO raadt verder “België... (aan) om zijn beleid inzake ontwikkelingseducatie voort 
te zetten en zijn informatiebeleid te versterken met het oog op een grotere 
betrokkenheid van het publiek bij de internationale ontwikkelingsdoelstellingen en bij de 
overheidsactie op dit vlak.”  

Op dit punt komt het werk van de Coalitie tegen de Honger, in het kader van het 
sensibiliseringsluik van het BOF, gedeeltelijk aan deze eis van de OESO tegemoet. 

Ten slotte moedigt de OESO België nog aan “om de transversale strategienota af te 
ronden en uit te voeren die het voor de lange termijn had gepland en die gericht is op 
een coherent verband tussen de benadering van de ontwikkelingshulp en die van de 
overige sectorale beleidslijnen met impact op de ontwikkelingslanden, met inbegrip van 
het handels-, migratie- en internationale investeringsbeleid”. De pleitbezorging onder de 
parlementariërs voor een coherenter Belgisch landbouw- en handelsbeleid gaat in die 
richting. 

3.4.3. Doeltreffendheid 

Wat doeltreffendheid betreft, kunnen we stellen dat het programma de meeste voorziene 
activiteiten op de geplande manier heeft voltooid. Het is echter tevens duidelijk dat het 
het programma aan een duidelijke globale strategie ontbrak, wat tot een versnippering 
van de verschillende typen activiteiten, de actiemodaliteiten en de doelpublieken heeft 
geleid.  

Als we trouwens nog even naar het continuüm van de ontwikkelingseducatie16 kijken, 
hebben de acties van het sensibiliseringsluik van het BOF voornamelijk betrekking op de 
eerste fase (sensibilisering), en in mindere mate op de tweede fase (bewustmaking). 

Aangezien het hier om een proces gaat, laat de doeltreffendheid zich natuurlijk niet 
eenvoudig meten, des te meer daar twee elementen de analyse nog verder bemoeilijken. 
Enerzijds beschikken we over geen enkel gegeven betreffende de baseline of het initiële 
sensibiliseringsniveau van de bevraagde populatie in 2001. Anderzijds valt moeilijk te 
bepalen of het niveau van kennis, toe-eigening of betrokkenheid van een zeker publiek 
kan worden toegeschreven aan de specifiek door het BOF gefinancierde informatie- en 
sensibiliseringsacties. Te meer daar die acties ten dele samenvielen met andere 
campagnes van andere samenwerkingsactoren rond dezelfde thematiek, vooral in 2007 
en 2008, toen twee grote ngo-koepels de campagne Voedselsoevereiniteit voerden, in 
overleg met de meeste nationale ngo’s. 

Toch kunnen we stellen dat er een sterk verband bestaat tussen de factoren kennis, toe-
eigening en betrokkenheid onder de doelpublieken. Bij doelpubliek 1 is de deelname aan 
de activiteiten die door het BOF zijn gefinancierd niet echt van invloed op die factoren, 
maar bij doelpubliek 2 is er wel degelijk sprake van een zekere positieve invloed op de 
factoren kennis en toe-eigening.  

Het BOF (of de Coalitie) meer zichtbaarheid verschaffen is nooit een doelstelling geweest 
van de Coalitie tegen de Honger, en het is dan ook niet verrassend dat het BOF weinig 
bekend is bij het brede publiek. Hoewel de groepen, die rechtstreeks bij de 
ontwikkelingssamenwerking betrokken zijn, het fonds beter kennen (doelpubliek 2 of 3), 
komt dat blijkbaar niet door deze campagne, die immers meer gericht was op informatie 
over en sensibilisering rond de meer globale mechanismen van ondervoeding in de 
wereld. 

Wat het brede publiek betreft, werden de activiteiten zowel voor doelpubliek 1 als 
doelpubliek 2 beter verspreid en was de deelname groter aan Nederlandstalige zijde. Dat 

                                                      
16 Zie punt 3.5.1. hierna. 
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veronderstelt een betere verwijzing naar wat is gedaan (men herinnert zich beter wat is 
gedaan) en dus a priori een betere sensibilisering van het Nederlandstalige publiek. Toch 
zien we ten aanzien van de factoren kennis, toe-eigening en betrokkenheid geen groot 
verschil in die richting, met uitzondering van de streke betrokkenheid van de 
Nederlandstaligen in doelpubliek 2. De definitie van het concept voedselzekerheid en het 
verschil met voedselsoevereiniteit wordt dan weer beter begrepen door het Franstalige 
publiek. Hoewel de informatiecampagne aan Nederlandstalige zijde dus beter verspreid 
werd onder het brede publiek, lijkt ze toch niet noodzakelijkerwijs tot een grotere kennis 
of sensibilisering bij doelpubliek 1 en 2 te hebben geleid. 

Onder het parlementaire publiek is de problematiek van de voedselzekerheid en het 
belang van landbouwvraagstukken bekend: “Er heeft reeds een sensibilisering 
plaatsgevonden, men wordt niet langer als idealist gezien wanneer men die thema’s aan 
de orde stelt”. Sommige initiatieven van de parlementaire werkgroep werden trouwens 
aangepakt door toenmalig Kamervoorzitter Herman Van Rompuy, wat het werk van deze 
commissie en de behandeling van die kwesties in het parlement een flinke legitimiteit 
heeft verschaft. Ook de wereldvoedselcrisis van 2008 heeft de bewustwording en de 
interpellatie van de politiek gestimuleerd. 

Een ander sensibiliseringsmiddel dat door het BOF wordt gefinancierd, buiten de Coalitie 
om, zijn de projectbezoeken in het Zuiden, die door de parlementariërs erg op prijs 
worden gesteld omdat zij zo het werk van de verschillende actoren kunnen bekijken en 
appreciëren. Ook al is de betrokkenheid van de parlementariërs hier ongelijk verdeeld, 
deze terreinmissies stimuleren toch een zekere responsabilisering van de 
parlementariërs, zodat sommigen zich bijvoorbeeld meer zijn gaan toeleggen op het 
schrijven van bepaalde teksten over landbouwthema’s. Zo werd de nieuwe wet 
betreffende het BFVZ gestuurd door de parlementaire groep, ook al moeten we 
vaststellen dat tijdens de uitwerking ervan maar heel weinig parlementariërs aanwezig 
waren. De parlementariërs hebben verder verscheidene initiatieven genomen om 
speciale aandacht te vestigen op het BOF als uniek instrument. De inhoud van het Fonds 
werd bijvoorbeeld voorgesteld tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU in 2010 of 
tijdens de vergadering van de voorzitters van de commissies buitenlandse zaken van de 
27 lidstaten.  

Wat de interne werking van de Coalitie tegen de Honger betreft, lijkt deze redelijk 
bevredigend voor zowel de ‘stuwende’ groep bestaande uit Vredeseilanden, SOS Faim, 
CNCD-11.11.11 (PFSA) en Oxfam Solidarité, als de overige leden-ngo’s die het verrichte 
werk en de manier waarop zij naar eigen believen betrokken kunnen zijn, lijken te 
appreciëren. 

De uiterst voluntaristische aanpak van de Coalitie wordt enerzijds erkend als een 
kwaliteit maar wordt anderzijds ook beschouwd als een rem op de betrokkenheid van 
bepaalde organisaties, zoals de boerenorganisaties in het Noorden. De vele erg 
belangrijke vergaderingen en het functioneren met ‘variabele geometrie’ (maar al te 
vaak zonder consensus) worden benadrukt door de kleinere structuren die het soms 
moeilijk hebben om hun eigen standpunten op permanente wijze over te brengen (BO’s, 
integratie van de genderdimensie).  

Wat het contact met de parlementariërs betreft, wordt de Coalitie tegen de Honger 
gezien als een actor die meer gesprekspartners aan die groep heeft geleverd: 
aanvankelijk werkten zij vooral nauw samen met de milieupartijen, maar tegenwoordig 
hebben zij tal van contacten. Daaromierdoor hebben de acties van de Coalitie de 
parlementariërs van nagenoeg alle politieke partijen gemotiveerd, zij het dan in 
uiteenlopende mate. 

3.4.4. Doelmatigheid 

Zoals men kan constateren, is het maximale financiële volume dat de wet aan 
sensibilisering had willen besteden (1 %), bij lange na niet bereikt. Alle uitgaven aan die 
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financieringslijn maken samen nog geen 0,54 % uit van het volume van het BOF en de 
enige uitgaven die door de CTH in het kader van zijn sensibiliseringsprogramma zijn 
gedaan, maken nauwelijks 0,42 % van het BOF uit. Die beperkte uitgaven in vergelijking 
met het aanvankelijk voorziene bedrag leiden tot een minder sterke sensibilisering, 
vooral wanneer men een breder publiek wil bereiken.  

Toch moet gewezen worden op het aanvullende effect van de sensibiliseringsactiviteit, 
door de mobilisering van extra tijd en extra materiële of financiële middelen door de 
leden van de Coalitie. Sommige campagnes werden bijvoorbeeld afgerond met een eigen 
inbreng van de ngo’s, omdat ze zich het streefdoel inmiddels eigen hadden gemaakt.  

Bij wijze van voorbeeld vergelijken we de kosten van de MDO-campagne 2005-2006, die 
de dienst D5 gedurende 1 jaar heeft gevoerd, met die van de campagne van de Coalitie 
tegen de Honger in 2007-2008.  

De vergelijking dient slechts ter informatie want dit type campagnes is bijzonder moeilijk 
te vergelijken en wij beschikken bovendien soms over weinig gedetailleerde gegevens.  

De totale communicatiekosten van D5 zijn op het eerste gezicht veel hoger dan die van 
de CTH voor een min of meer vergelijkbare campagne. De kosten in verband met de 
mediaruimte in de geschreven en audiovisuele pers maken echter een groot deel van het 
budget van D5 uit. De CTH hoefde zulke sommen niet uit te geven, om meerdere 
redenen (gratis aangeboden ruimten, minder grote katernen …). Als we de kosten van 
mediaruimte (€ 459.800) aftrekken van het totaal voor D5 (€ 700.732,78), komen we 
uit op de som van € 240.932,78 aan communicatiekosten van D5 in deze campagne. 
Hoewel die som nog altijd hoger is dan de uitgaven door de Coalitie aan haar 
communicatiecampagne (€ 225.794,68), gaat het in elk geval niet om een overdreven 
groot bedrag. 

Voor min of meer gelijkwaardige posten zijn de uitgaven van de dienst D5 en de CTH 
relatief van dezelfde orde. 

 

Posten  Budget D5 Budget CTH 

Mobiele expositie/animatie € 84.397,50  / 

Mediacampagne via de geschreven pers € 59.895,00  
 

€ 64.827  

Mediacampagne via de AV-pers  

€ 60.340,28  
(tv-spot van 30’’ in 2 
talen + radiospot) 

 

 
 
 
 

€ 50.474,67 
(tv-spot van 

51’’) 
Brochure   
Mediaruimte in de audiovisuele pers € 242.000,00 / 

Mediaruimte in de geschreven pers € 217.800,00 
 

€ 17.141,32 
 Overig / € 110.493,01 

 TOTAAL € 700.732,78 € 242.936 

 

Zoals eerder al werd gemeld, heeft de parlementaire werkgroep geen enkele oriëntatie 
verschaft in termen van sensibilisering van het publiek. Dat kan een verklaring vormen 
voor het feit dat de perceptie van de opgezette acties in sommige opzichten weinig 
coherent is. Noch de parlementariërs, noch de vertegenwoordigers van de multilaterale 
instanties of de ambtenaren van DGD (buiten de dienst D2.2 en met uitzondering van de 
werknemers van de BTC) hebben bijvoorbeeld een totaalbeeld van de gerealiseerde 
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activiteiten. Sommigen weten zelfs niet van het bestaan van het sensibiliseringsluik af. 
Men is het erover eens dat deze activiteiten interessant zijn maar dat het geheel niet 
coherent genoeg is. 

Volgens sommige actoren had het BOF op dit punt een meer bundelende rol kunnen 
spelen om de verschillende actoren op het niveau van dit Fonds nog meer aan elkaar te 
kunnen binden.  

De BO’s in het Zuiden hebben als uitgenodigde sprekers aan verscheidene rondetafels 
meegedaan, maar zonder per definitie deel te nemen aan de organisatie of voorbereiding 
van die activiteiten.  

Zoals gezegd17 is het werk met de BO’s in het Zuiden toch redelijk bevredigend en op 
een langere termijn gericht. Deze partners maken vanaf het begin deel uit van het 
sensibiliseringsluik. Hun deelname gebeurde in de eerste jaren op een meer 
participatieve manier, met de realisatie van een film en de uitwerking van een 
sensibiliseringsprogramma in het Zuiden (via ROPPA). Inmiddels zijn die activiteiten 
echter geëvolueerd naar een samenwerking die meer gericht is op pleitbezorging, 
waarmee onder andere de legitimiteit van de BO’s in het Zuiden en die van de ngo’s uit 
de Coalitie bij de parlementariërs kon worden versterkt. 

3.4.5. Deelname 

Het sensibiliseringsluik van het BOF wordt gekenmerkt door een hoge deelname van de 
verschillende doelpublieken van het programma. De pleitbezorgingsactiviteiten hebben 
onder andere geleid tot een daadwerkelijke wederzijdse versterking tussen de ngo’s, de 
beheerders van het BOF en de parlementariërs, in verband met de te verdedigen 
standpunten op het vlak van sensibilisering en pleitbezorging.  

3.5. Proces van ontwikkelingseducatie en SWOT-analyse 

In de vorm van een lijst volgt hieronder een sterkte/zwakteanalyse. De sterktes en de 
zwaktes die door de respondenten, zonder ze zo benoemd te hebben, naar voren 
gebracht werden, worden hieronder onderverdeeld in de 4 elementen van een 
traditionele SWOT-analyse: de sterktes, de zwaktes, de mogelijkheden en de 
bedreigingen. Voor elk punt werden de items samengevoegd in onderverdelingen die 
respectievelijk te maken hebben met (1) het inhoudelijke van de activiteiten, met (2) de 
samenwerkingsverbanden, met (3) de institutionele context en met (4) de methoden 
waarmee het programma vorm krijgt en het bereik. 

Een belangrijk aandachtspunt dat zeker onder de sterktes valt, is de gerealiseerde 
additionaliteit. Er worden middelen door de overheid in het programma gestoken, maar 
het BOF-programma in het Noorden bevat veel meer dan wat de financier er in steekt. 
De belangrijkste gerealiseerde meerwaarde is misschien wel het platform dat gecreëerd 
werd, waarin een verscheidenheid van actoren samen hun schouder zetten onder 
gemeenschappelijk bepaalde activiteiten. Het samenwerkingsverband is op zich in 
bepaalde kringen reeds een kwaliteitslabel geworden, waardoor ook andere actoren die 
niet bij de samenwerking betrokken zijn, wel aan bepaalde acties willen meewerken 
(zoals 11.11.11) en waardoor andere actoren - zonder te genieten van BOF-
projectgelden - eveneens bij de samenwerking willen betrokken zijn (zoals de 
Boerenbond). 

Een ander element is de gerealiseerde materiële additionaliteit. De betrokken NGO’s 
steken ook eigen middelen in de realisatie van de BOF-projecten, in de vorm van tijd of 
in de vorm van reële middelen, door bv. eigen fondsen te steken in campagnes die o.a. 
onder de BOF-vlag gerealiseerd worden. Indirect heeft de BOF-werking tot zelfs in de 

                                                      
17 Zie 3.3.5.4 De partners in het Zuiden. 
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administratie geleid tot een ambtenaar die verantwoordelijk is voor de landbouw-
thematiek.  

Een aantal van de huidige zwaktes van het programma zoals de gerapporteerde mindere 
kwaliteit van de programma’s, de onduidelijke regierol en de onduidelijkheid m.b.t. wie 
verantwoordelijk is voor de evaluatie, kunnen met elkaar verbonden zijn. Het is 
belangrijk de meerwaarden die bij een meer diepgaande bevraging aan bod komt – een 
bevraging die verder gaat dan alleen maar de output van de campagnes - mee onder de 
ogen te nemen en de zwakkere punten als een opgave ter verbetering te zien, waardoor 
ook de kwaliteit van de output kan verbeteren.  
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Sterktes 
1. Inhoudelijk 

- Positieve inhoudelijke evolutie met nu meer verdieping 
- Gevarieerd 
- Kaart systematisch een extreem belangrijk thema aan dat weinig 

op de agenda komt 
- Expertise, inhoudelijk sterk (verdieping) 
- Bijdrage aan de versterking van het institutionele geheugen van de 

betrokken actoren. Bij het wegvallen van een ‘specialist’ in een 
deelnemende organisatie wordt de opvolger opgenomen in een 
brede schare van inhoudelijke deskundigen 

 
2 Samenwerking 

- Samenbrengen van verschillende actoren die rond het thema 
werken. 

- Samenwerking op Belgisch niveau door verschillende actoren uit de 
verschillende taalgroepen. 

- Basis voor een politieke dialoog 
- Creëert de mogelijkheid om de banden tussen de verschillende 

actoren te versterken 
- Zet een dynamiek in gang en leidt tot samenwerking van NGO’s die 

anders naast elkaar of met betrekking tot de verdeling van de 
middelen tegen elkaar zouden werken 

- De samenwerking rond het fonds leidt tot een samenwerking van 
niet NGO-actoren zoals landbouworganisaties 

- Betrokkenheid parlementairen 
- Tevredenheid over de taakverdeling tussen de NGO’s 
-  

3 Institutioneel 

- Band met het parlement 
- Aanwezigheid van een ambtenaar die betrokken is bij de werking 

van het BOF 
 

 

 

 

 

 

 

Zwaktes 
1 Inhoudelijk 

- Beperkte benadering. Ideologisch te weinig verscheidenheid 
- Opgedrongen visie, te weinig discussie over gehanteerde 

concepten 
- Pleidooi voor familiale landbouw te zwakke en te weinig ingebedde 

oplossing 
- Kwaliteit van de parlementaire initiatieven verschilt en is sterk 

afhankelijk van de gevraagde deskundigen 
- Het thema moet nog prominenter op de agenda 
- Mindere kwaliteit van de bij de administratie ingediende projecten 

(programma) 
2 Samenwerking 

- Gezien de positieve evaluatie hiervan, nvt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Institutioneel 

- Onduidelijke positie van de administratie 
- Onduidelijke doelstellingen 
- Geen duidelijke regie 
- Geen duidelijke terugkoppeling noch evaluatiecriteria 
- Geen systematische en vergelijkbare opvolging; doorverwijzing van 

het dossier tussen verschillende diensten van DGD 
- Te beperkte middelen voor een grootschalige sensibilisering 
- Geen opvolging 
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4 Methodologisch / bereik 

- Divers publiek. Tijdens de parlementaire activiteiten worden 
mensen samengebracht die anders niet zouden samenzitten 

- Sensibilisering van het brede publiek 
- Sommige activiteiten zoals de landbouwbeurs verspreiden het 

thema naar een breder publiek (verruiming) 
- Bijdrage aan een meer systematische agendasetting van het thema 
- Methodologisch sterk: werken vanuit de basis 
- Wordt steeds opgehangen aan een gebeurtenis met nieuwswaarde 

 

4 Methodologisch / bereik 

- Altijd dezelfde mensen (usual suspects, inner circle) 
- Moeilijkheden om bepaalde actoren zoals parlementairen te 

mobiliseren 
- Te veel jargon van de ingewijden 

 

Uitdagingen, Opportuniteiten 
 

1 Inhoudelijk 

- Sterke programma’s uitwerken, kwaliteitscontrole van het dossier 
- Zorgen voor opvolging en continuïteit 
- Meer sluitende aanpak tussen activiteiten in het Zuiden en de 

(sensibiliserings)activiteiten in het Noorden 
 
2 Samenwerking 

Netwerkverbreding:  
- verdere samenwerking met landbouworganisaties in het Noorden 

en intensifiëring van de contacten 
- intensifiëren en verder uitbreiden van de samenwerking met 

partners uit de academische wereld 
- intensifiëren en verder uitbreiden van de samenwerking met NGO-

partners die nog niet bij de BOF-projecten en/of bij de 
samenwerking (Coalitie tegen de Honger) betrokken zijn 

 
3 Institutioneel 

- Duidelijkere regietaak van de administratie 
- Verduidelijking van de doelstellingen 
- Duidelijker plaatsen van de doelstellingen van de Noordwerking in 

de algemene doelstellingen 
- Verduidelijking van de taken die horen bij de doelstellingen. 

Sensibiliseringsacties die bij de Zuidwerking horen kunnen door de 
NGO’s gedaan worden. Zuivere communicatiedoelstellingen kunnen 
door specialisten gedaan worden (communicatiebureaus). 

- Zoeken naar complementariteit van de taken. De 
communicatiedoelstellingen en de sensibiliseringsacties kunnen 

Bedreigingen 
1 Inhoudelijk 

- Een belangrijke bedreiging is dat het programma afgeschaft zou 
worden. De mogelijke kostenbesparing door een eventuele afschaffing 
lijkt niet op te wegen tegen de gerealiseerde additionaliteiten. 

- De werking van het programma is nu sterk afhankelijk van de energie 
van enkele personen 

 
2 Samenwerking 

- De werking van het programma is afhankelijk van de energie van 
enkele personen. De samenwerking is organisch, dynamisch en 
structureel niet ingebed. Dit is een positief gegeven, maar kan in een 
situatie met een onduidelijke regie leiden tot verminderde activiteiten 
van het programma bij het wegvallen van de drijvende krachten. 

 
 

 

 

3 Institutioneel 

- Onduidelijkheid waar de BOF-projecten in de administratie thuishoren, 
onduidelijkheid welke evaluatiecriteria gevolgd moeten worden en de 
aparte status van het project zorgen voor een erg losse verankering en 
kunnen het voortbestaan van het programma bedreigen 
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naast elkaar bestaan en elkaar wederzijds positief beïnvloeden 
 

4 Methodologisch / bereik 

- Structureel zo ingebed dat tekortkomingen zoals het gebrek aan 
rapportering, opvolging, ... kunnen opgelost worden door de BOF-
activiteiten onder te brengen bij een parlementaire commissie of 
sub-commissie 

- Het is een gekend pijnpunt bij sensibiliseringsacties, maar er kan 
verder gezocht worden naar methoden om het bereik (verbreding) 
van die personen die nu niet bereikt worden, te verbeteren. 

- De geleidelijke weg naar meer specialisatie die door sommige 
respondenten werd aangehaald, kan voor het betrokken publiek 
verder bewandeld worden om zo te werken aan verdieping.  

 

 
 

4 Methodologisch / bereik 

- Versmelten van activiteiten met de rest van de reguliere werking 
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4. Conclusies en lessen die geleerd kunnen 
worden 

 

De uitvoering van het sensibiliseringsluik van het BOF wordt aan het begin gekenmerkt 
door een gebrek aan een coherente strategie. De visie van wat de prioriteiten van dit 
luik zouden moeten zijn en de verwachtingen van het luik zijn daardoor erg uiteenlopend 
of weinig precies, zowel binnen de administratie van de ontwikkelingssamenwerking als 
onder de parlementariërs of de ngo’s. Dat gebrek van bij de start heeft een negatief 
effect op de doeltreffendheid van het programma, maar anderzijds heeft ze wel tot een 
ware dialoog tussen de verschillende actoren geleid. 

De rol van de parlementaire werkgroep, die nochtans gedefinieerd werd in de 
strategienota van het BOF, werd niet duidelijk opgevat of toegeëigend door de 
parlementariërs: zij hebben nagenoeg nooit begrepen dat zij geacht werden 
verantwoordelijkheid te dragen voor de oriëntatie en verspreiding van de 
sensibiliseringsacties die in het kader van het BOF gerealiseerd zouden worden. 

De aanvankelijke aarzelingen met het beheer van dit luik van het Fonds en die 
gedurende de hele uitvoering hebben voortgeduurd, getuigen van een gebrek aan een 
regisseur in dit Fonds. Nooit werd een duidelijke centrale actor geïdentificeerd en door 
alle actoren erkend die de oriëntaties van het programma zou moeten opleggen. Lag die 
verantwoordelijkheid bij de parlementaire werkgroep, de diensten van DGD (D2 of D5), 
de federaties van de ngo’s, de uitvoerende ngo, de Coalitie …? De verantwoordelijkheid 
heeft gedurende de hele uitvoeringsperiode van het programma tussen die verschillende 
actoren gezweefd, zonder ooit duidelijk aan de één of de ander te zijn toegewezen. 

Het gebrek aan een baseline, het gebrek aan een onmiddellijke evaluatie na afloop van 
de belangrijkste activiteiten van het programma en de beperkte evaluatie tijdens het 
programma, maakt elke impactanalyse van deze sensibiliseringsactiviteit nagenoeg 
onmogelijk. Daarom kunnen we in deze conclusie slechts enkele veranderingsprocessen 
identificeren, waarvan het oorzakelijk verband met de realisatie van de 
sensibiliseringsactiviteiten slechts gedeeltelijk kan worden aangetoond. 

Hoewel voor dit sensibiliseringsprogramma oorspronkelijk twee doelpublieken waren 
voorzien (parlementariërs en het ‘brede publiek’), werd geleidelijk nog een derde 
publiek toegevoegd, bestaande uit afgevaardigden van ngo’s, verantwoordelijken van 
de landbouwprogramma’s van de BTC, ambtenaren van de administratie (hoofdzakelijk 
beheerders van het Fonds) en vertegenwoordigers van de burgerlijke maatschappij.  

Het belangrijkste indirecte resultaat van de sensibiliseringscampagne heeft vooral 
betrekking op dat derde publiek, waarbij de effecten beter identificeerbaar zijn dan bij de 
oorspronkelijke twee doelpublieken. De bedoeling van de sensibilisering aan het adres 
van die derde groep, die duidelijk gedeeld wordt door de eerste voorzitster van de 
parlementaire werkgroep en door de ngo’s van de Coalitie, was om, steunend op een 
belangengemeenschap, het vermogen tot pleitbezorging te versterken ten gunste 
van een samenwerkingsbeleid met meer aandacht voor de bevordering van landbouw die 
effectiever kan inspelen op de behoeften van de bevolking in het Zuiden (grotere 
voedselzekerheid en -soevereiniteit, bevordering van boerenlandbouw en familiale 
landbouw, enz.). Het ging erom de toekomstige politieke keuzes en oriëntaties van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking te beïnvloeden. Met zijn rondetafels, zijn 
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pleitbezorging, zijn bezoeken aan het terrein, zijn uitwisselingen met partners in het 
Zuiden, heeft het sensibiliseringsprogramma geleid of bijgedragen tot vooruitgang met:  

- de erkenning van de cruciale rol van boerenorganisaties in het verbeteren van de 
voedselzekerheid door de dossierbeheerders van DGD,  

- de versterking van een gemeenschappelijk standpunt van de ngo’s met betrekking 
tot de aspecten voedselzekerheid en -soevereiniteit, uitbreiding van het aantal ngo’s 
dat dit gemeenschappelijke standpunt deelt, grotere legitimiteit van de Coalitie en 
haar leden via dit standpunt, een coherenter en homogener discours van de ngo’s op 
dit niveau, 

- de bijdrage, naast tal van andere factoren, tot een hernieuwde belangstelling van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking voor de landbouwsector: vorming van een 
platform en een steunpunt voor landbouw binnen DGD, uitbreiding van het budget 
voor de landbouwsector, interpellatie van het parlement aan de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking ten gunste van meer aandacht voor voedselzekerheid, 
debat en resolutie van het parlement over de landbouwcrisis, enz. 

In aanvulling op dit grotere vermogen tot pleitbezorging dankzij de uitwisseling tussen 
ngo’s, parlementariërs en ambtenaren, kunnen nog andere aanvullende effecten van 
dit programma worden geïdentificeerd: investering in tijd en materiaal door bij het 
programma betrokken actoren, schepping van kansen voor gemeenschappelijke acties, 
zoals de campagne rond voedselsoevereiniteit in 2007-2008, enz. 

Bovendien kan de Coalitie tegenwoordig, dankzij het creëren en het versterken van een 
gemeenschappelijk discours, veel duidelijker de boodschap identificeren die zij wil 
overdragen en waarover zij wil informeren en sensibiliseren18. 

De effecten van de sensibiliseringscampagne bij de twee oorspronkelijke 
doelpublieken zijn ongetwijfeld meer verdeeld: 

- Bij de parlementariërs beperkte de sensibilisering zich vooral tot deze die lid waren 
van werkgroepen en/of de commissie buitenlandse betrekkingen; ze strekte zich 
nauwelijks uit tot de rest van het parlement. De gesensibiliseerde parlementariërs 
zijn gevoeliger voor de thema’s van de campagne maar de verworvenheden zijn vaak 
erg beperkt, gaan verloren in zorgen van uiteenlopende aard en maken nauwelijks 
deel uit van een complete strategie. De belangrijkste vooruitgang van de campagne 
is dat zij van de meeste gesensibiliseerde parlementariërs echte verdedigers en 
pleitbezorgers heeft gemaakt voor meer aandacht van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking voor de landbouwsector. 

- Een zekere bewustwording van het ‘brede publiek’ voor het belang van een landbouw 
die zich bekommert om de kleine producenten, voor een betere voedselzekerheid en 
voor het belang van de landbouwsector in de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 
zijn allemaal elementen die uit de evaluatie naar voren komen. Het is echter riskant 
om van een oorzakelijk verband te spreken tussen die bewustwording van het 
publiek en de campagne. Ongetwijfeld zullen de landbouwcrisis, de informatie in de 
media, de pleitbezorging door andere actoren van de ontwikkelingssamenwerking 
dan de Coalitie, eveneens een niet te verwaarlozen rol gespeeld hebben in die 
bewustwording. 

De diversiteit van de doelpublieken en hun zeer uiteenlopende profielen hebben de 
sensibiliseringscampagne gedwongen haar actiestrategie sterk te diversifiëren:  

- focus op buurtwerk, uitwisselingen en uitdieping voor het werk met de 
parlementariërs en het aanvullende doelpubliek (ngo’s en ambtenaren); 

                                                      
18 Zie punt 3.3.5.1.: De drie grote eisen van de Coalitie tegen de Honger 
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- focus op brede verspreiding (via de media of openbare evenementen) voor het werk 
met het ‘brede publiek’. 

Dat onderscheid heeft geleid tot een versnippering van energie en middelen. De Coalitie 
heeft dan wel aan beide zijden van de taalgrens dezelfde strategie gevolgd voor haar 
werk met de parlementariërs en het aanvullende doelpubliek, maar haar aanpak bij het 
‘brede publiek’ was totaal verschillend. 

Aan Nederlandstalige zijde ging de actie regelmatig gepaard met een breed 
voorlichtingswerk in de media (tv- en radiospotjes, katernen in de kranten): als gevolg 
daarvan kon het brede publiek zich het bestaan van de campagne beter herinneren. De 
door zulke brede communicatiecampagnes ondersteunde ‘Wereldvoedseldag’ is 
bijvoorbeeld beter bekend. Maar voorbij die onmiddellijke perceptie is de toe-eigening 
van de inhoud van het discours niet noodzakelijkerwijs groter. 

Aan Franstalige zijde waren de activiteiten onder het ‘brede publiek’ een stuk beperkter 
(actie in stations, deelname aan de beurs van Libramont, een paar media-acties), wat 
verklaart waarom het publiek hier minder duidelijk verwijst naar de concepten en zorgen 
die door de campagne worden uitgedragen. Het werk is hier meer verspreid. 

Over het algemeen worden de realisaties van deze campagne ten behoeve van het 
‘brede publiek’ gekenmerkt door een gebrek aan een langetermijnstrategie (zo werd de 
uitzending van het spotje stopgezet in het jaar dat de nationale campagne tot stand 
kwam). Bovendien lijken de meeste actoren in het programma weinig overtuigd van de 
doeltreffendheid van een dergelijke brede campagne voor het tot stand brengen van 
gedragsveranderingen, des te meer omdat de beschikbare middelen beperkt blijven in 
vergelijking met de omvang van zulke interventies. 

De gebrekkige visie aan het begin werd geïllustreerd door de twijfel over welke inhoud 
aan de sensibiliseringscampagne gegeven moest worden. Hoewel de keuze om zich te 
concentreren op de realisaties van het BOF in de zuidelijke landen door sommige 
ambtenaren wordt geprezen, is zij toch snel opgegeven ten gunste van een meer 
thematische aanpak van de ontwikkelingssamenwerking in de landbouwsector. De 
sensibiliseringscampagne heeft dus niet meer bekendheid gegeven aan het 
BOF, noch aan de Coalitie overigens, maar die had dan ook niet als roeping om 
zichtbaar te zijn maar slechts om een zo coherent mogelijke aanpak van haar 
verschillende leden te bevorderen en te stimuleren. Binnen de Coalitie zet iedere actor 
zich niet in voor institutionele maar voor kwalitatieve doelstellingen, één van de 
voorwaarden voor het succes van hun actie. 

Wat de financiering van het sensibiliseringsprogramma betreft, valt op dat 
hiervoor slechts heel weinig van het budget is gebruikt en dat ook hier de aanvankelijke 
aarzelingen doorschemeren. Hoewel de wet bepaalde dat 1 % van de totale begroting 
van het BOF naar sensibiliseringsacties zou moeten gaan, maakten de werkelijke 
uitgaven samen nog geen 0,54 % uit van de totale geaccumuleerde uitgaven van het 
BOF. In de gevoerde interviews getuigen de actoren van het Fonds (administratie, 
parlementaire groep, coalitie, leden-ngo’s, enz.) van geen enkel debat, geen enkele 
expliciete wens om het totale beschikbare fonds voor sensibilisering te gebruiken. Wel 
schijnen er in bepaalde jaren reacties te zijn geweest van een aantal ngo’s, toen het 
door hen verzochte budget werd beperkt terwijl de 1 % nog niet bereikt was. Los van de 
open dialoog rond de sensibiliseringsactiviteiten zelf, hebben de ngo’s altijd moeten 
werken binnen de budgettaire beperkingen die werden opgelegd door de beheerders van 
het BOF. Hoewel de uitvoering van het sensibiliseringsluik van het BOF toegekend is aan 
de Coalitie tegen de Honger, wordt een flink deel van de financiering (22 %) niet door 
haar beheerd, maar rechtstreeks aan specifieke actoren toegekend. En het bedrag dat 
niet is uitgegeven in het kader van het sensibiliseringsluik wordt elk jaar opnieuw 
toegewezen aan de financiering van de Zuidprojecten van het BOF. 



Evaluatie van het sensibiliseringsluik BOF.                                               Blz. 68/138 
 

 



Evaluatie van het sensibiliseringsluik BOF.                                               Blz. 69/138 
 

5. Aanbevelingen 

 

De wet van 19 januari, ter vervanging van de wet van 9 februari 1999 houdende 
oprichting van het Belgische Overlevingsfonds, waarin het nieuwe Belgische Fonds voor 
Voedselzekerheid (BFVZ) wordt gecreëerd, nam de idee over om 1 % van de kredieten 
van het BFVZ te reserveren voor informatie en sensibilisering van de publieke opinie 
rond de problematiek van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in zones met een 
groot risico op voedselonzekerheid.  

De hieronder geformuleerde aanbevelingen dienen om die sensibiliseringsactiviteit zo 
goed mogelijk uit te voeren, zodat ze kan worden voortgezet in het kader van dit nieuwe 
BFVZ 2010-2020. 

1. Een sensibiliseringsprogramma uitvoeren waarvan de impact meetbaar is, vereist 
allereerst de vaststelling van een precieze baseline en een eenvoudig maar 
regelmatig systeem voor de meting en evaluatie van de effecten van de 
hoofdactiviteiten van het programma. Die twee maatregelen, die onbestaand waren 
in het geëvalueerde programma, dienen beslist genomen te worden vóór de 
effectieve start van de nieuwe sensibiliseringsfase. 

2. De rol van de parlementaire werkgroep zou moeten worden opgehelderd, beter 
bekend moeten zijn bij alle betrokken actoren en toegepast moeten worden. 

3. Allereerst zouden de verschillende partijen bij het programma rond de te bereiken 
resultaten een strategie moeten opbouwen, bespreken en goedkeuren, met het oog 
op een betere toe-eigening. Zo kan bovendien het type baseline worden gepreciseerd 
dat volgens de te bereiken resultaten gebruikt moet worden. 

4. De doelstellingen van het Noordluik van het BFVZ zouden beter gedefinieerd moeten 
worden naargelang de einddoelstellingen van het Zuidluik van het Fonds. De acties 
op het vlak van informatie, sensibilisering en mobilisering van de basissteun zijn op 
zich immers slechts instrumenten om die doelstellingen te verwezenlijken.  

5. Hoewel het programma de hele publieke opinie wil bereiken, is het noodzakelijk om 
de mythe van het ‘brede publiek’ te vermijden. Een ‘breed publiek’ bestaat niet, en 
daarom is nodig om:  

a. zich specifiek te richten op de gewenste doelgroep: een jong publiek reageert 
bijvoorbeeld beter op een debat dat rond een film wordt georganiseerd  

b. voor elk publiek de doelstellingen vast te leggen: de kennis van een bepaalde 
problematiek onder een grote groep bevorderen via massacommunicatie of aan 
de bewustmaking van de opinie werken via terugkerende activiteiten die tot 
deelname aanzetten, enz. 

c. in tweede instantie het scheppen van banden tussen die doelpublieken te 
bevorderen: bijvoorbeeld via sensibilisering van de opinie en via interpellatie van 
de parlementariërs, zodat zij zich meer betrokken voelen bij de eisen van het 
publiek en ze in hun eigen strategieën kunnen verwerken. 
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6. Bovendien kan het, gezien het specifieke en originele karakter van de acties van het 
BOF die in het Zuiden worden gefinancierd, interessant zijn om de sensibilisering 
rond de thematiek (boerenlandbouw, voedselzekerheid), bij wijze van illustratie 
verificatie en bevestiging van deze thematiek, te binden aan de informatie over de 
acties van het BOF. Het gaat hier om de mogelijkheid om de informatie over de 
activiteiten van het BOF te gebruiken ter ondersteuning van sensibiliseringswerk over 
de thematiek. Door het in het licht zetten van het BOF en zijn acties zal het Fonds 
bovendien gedwongen worden zichzelf op grond van de interpellaties geregeld ter 
discussie te stellen, wat de kwaliteit ervan ten goede komt.  

7. Indien de doelstelling echter beperkt blijft tot het informeren over de realisaties van 
het BOF, hebben we te maken met een communicatiewerk dat geen taak is van de 
ngo’s, maar van instellingen of bedrijven die gespecialiseerd zijn in communicatie. 
Het toekomstige programma tot die communicatieve doelstelling beperken, zou geen 
recht doen aan de geest van de wet van 2010, die aan dit programma immers de 
zorg toevertrouwde om de publieke opinie te sensibiliseren. 

8. De middelen die aan de sensibilisering besteed zullen worden bepaald op grond van 
de te ontwikkelen strategieën en de te behalen resultaten, in plaats van de te 
realiseren activiteiten. Indien het doel een verbetering is van het inzicht in of de 
sensibilisering van de publieke opinie voor de problemen van bevolkingsgroepen die 
met voedselonzekerheid te kampen hebben, lijkt het gebruik van alle beschikbare 
middelen een prioriteit. 

9. Het zou nuttig zijn als de Coalitie jaarlijks haar activiteitenverslag aan de 
parlementaire werkgroep zou overhandigen, en erin zou aandringen op het 
sensibiliseringsluik. Bovendien zou het nuttig zijn om onder de parlementariërs meer 
aandacht op dit luik te vestigen om het debat op te voeren en binnen die groep een 
permanente evaluatie tot stand te brengen. Met een dergelijk mechanisme zouden de 
sensibiliseringsacties globaal gevisualiseerd kunnen worden en hun coherentie 
versterkt kunnen worden. 

10. Naast de sensibilisering van de publieke opinie, zoals specifiek werd vastgelegd in de 
wet van 2010, wordt tevens aanbevolen acties te kapitaliseren met effecten die in 
het geëvalueerde programma werden geïdentificeerd: 

a. Het werk onder de parlementariërs, wat een grotere betrokkenheid bij hen 
veroorzaakt en hun steun wekt voor een verschuiving van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking in de richting van een meer gerichte en relevante 
aanpak ten gunste van de bevolkingsgroepen die door 
voedselonzekerheid worden getroffen; 

b. Het gemeenschappelijke werk van ngo’s, parlementariërs, BTC en ambtenaren 
van de administratie (D2.2), voor een coherentere Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, een dialoog tussen de actoren en een sterkere 
participatieve benadering (getuigen uit het Zuiden). 
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6. Pistes en oriëntaties voor het volgende 
programma 

In aanvulling op de aanbevelingen hierboven heeft de evaluatie (vooral in de interviews 
van doelpubliek 4 en 5) verschillende pistes of oriëntaties geregistreerd die door de 
bevraagde personen werden aangestipt. Omdat die personen nauw betrokken zijn bij de 
uitvoering van dit programma, was het voor de evaluatie nuttig om specifiek de 
aandacht te vestigen op de meest relevante pistes. Uiteindelijk moeten de actoren van 
het Fonds wel zelf beslissen welke piste in het kader van het volgende programma 
gevolgd moet worden. Daarom wordt voorgesteld dat de parlementaire werkgroep die 
het BFVZ moet opvolgen, van die pistes kennis neemt, erover debatteert en de piste 
eigen maakt die volgens hem in de toekomst in de praktijk zouden moeten worden 
gebracht. 

1. Het is belangrijk om de politieke interpellatie en de sensibilisering voort te zetten die 
eigen is aan de ngo’s, die tenslotte over een reële expertise op dit vlak beschikken. 
Wat dat betreft, verdient de coalitie alle steun, want haar werk biedt een reële 
meerwaarde in vergelijking met het werk van elke ngo afzonderlijk. 

2. De Coalitie speelt een legitieme ondersteunende rol voor de reflectie binnen het BOF 
met het oog op een zekere coherentie van de opgezette projecten. Die rol moet 
worden voortgezet.  

3. Volgens sommigen zouden jongeren uit het hoger onderwijs een goed doelpubliek 
zijn. Uit de resultaten van deze evaluatie blijkt namelijk dat jongeren van 18 tot 24 
jaar het minste contact hebben met de opgezette acties, terwijl zij wel één van de 
beslissende doelgroepen zijn om een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Om 
de energie echter niet te veel te spreiden, zou het misschien een goede zaak zijn om 
mogelijke samenwerkingsvormen te verifiëren, om reeds bestaande acties van 
“Annoncer la Couleur” op dit punt te versterken. 

4. Als het de wens van het BOF is om voor een breed publiek een informatiecampagne 
op te zetten over zijn eigen activiteiten, zou dat tegelijk met de door de ngo’s 
gevoerde acties kunnen gebeuren. In dat geval zou het deel van de 1 % dat niet 
door de Coalitie is gebruikt, toegewezen kunnen worden aan een extern 
communicatiebedrijf of aan dienst D5 van DGD, zodat zij de promotiecampagnes van 
het BOF kunnen uitvoeren. 

5. Nog een optie zou zijn om de sensibilisering en pleitbezorging meer in verband te 
brengen met de informatie over de projecten van het BOF, zoals voorgesteld in punt 
6 van de aanbevelingen. 

6. Wat dat betreft zou het interessant zijn om de voorkeur te geven aan analyses van 
het niveau van voedselonzekerheid in de interventielanden zelf19, om zich zo meer te 
kunnen concentreren op de manier waarop de situatie in de verschillende landen 
evolueert, in het bijzonder via de bekendmaking van ‘goede praktijken’ (niet per 
definitie afkomstig van de Belgische ontwikkelingssamenwerking). Door het verband 
te leggen tussen veranderingen op het gebied van de voedselzekerheid en de manier 

                                                      
19 Door het voorbeeld te nemen van de evaluatie die door Frans Van Hoof in 2009 in Benin en in Niger wordt 
verwezenlijkt – Tabel bijlage 9 zien, blz.111 
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van werken in het project (bijvoorbeeld de rol van de boerenorganisaties), kan het 
BOF tot een scherpere reflectie komen over het bereik van die acties. 

7. Hoewel de BTC al van bij het begin sterk aanwezig is bij alle interpellatieactiviteiten 
van de Coalitie wordt zij door die laatste blijkbaar toch niet als volwaardige partner 
beschouwd. Daarom zou het nuttig kunnen zijn om de banden en de open dialoog 
met de BTC te versterken, zodat beide actoren elkaar versterken en de BTC ook in 
aanmerking wordt genomen. 

8. Erop toezien dat de verschillende diensten van DGD (vooral D5) systematisch worden 
uitgenodigd voor de pleitbezorgingsactiviteiten om ook een grotere betrokkenheid te 
bewerkstelligen van andere ambtenaren dan die van D2. 

9. Personen van buitenaf die aan rondetafels en andere pleitbezorgingsactiviteiten 
hebben deelgenomen, bekritiseren soms de gebrekkige opvolging van die 
activiteiten. In dat opzicht zou het nuttig kunnen zijn om de deelnemers een betere 
voorlichting te geven over de impact van de acties waaraan zij hebben deelgenomen, 
de behaalde overwinningen, de actualiteit van de parlementaire beslissingen, en de 
volgende geplande thema’s. Die opvolging zou de vorm kunnen krijgen van een 
regelmatig naar de deelnemers gestuurde nieuwsbrief. 

10. Om het partnerschap Noord-Zuid te versterken, zou de Coalitie voor de 
vertegenwoordigers van BO’s in het Zuiden meer opvolging kunnen bieden van de 
impact van hun deelname aan de parlementaire interpellaties in België. Op die 
manier kunnen de verschillende actoren van het BOF op de hoogte gehouden worden 
van de eventuele gevolgen voor de plaatselijke boerenorganisaties en -bewegingen. 

11. Om de kwaliteit van het programma te verbeteren, zou een strategie van 
permanente opvolging en evaluatie kunnen worden opgezet. Met dat continue proces 
zou enerzijds de evolutie van het algemene niveau van kennis, toe-eigening en 
betrokkenheid onder het Belgische publiek kunnen worden gevolgd. Anderzijds zou 
met de invoering van een systeem van constante evaluaties, die onmiddellijk na elke 
activiteit onder de deelnemers zouden worden gehouden, een exacter idee worden 
verkregen van de impact van elke activiteit in het bijzonder. Dit opvolgingssysteem 
zou kunnen worden opgezet in samenwerking met een externe dienst of een interne 
dienst van DGD. 
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7. Management response 

Antwoorden van de beherende diensten van de DG-D (D5 en D2.2) en van de uitvoerende organisatie 
(Coalitie tegen de Honger). 

Aanbevelingen Standpunt van de diensten van de DG D (D5 en 
D2.2) over de aanbevelingen 

Standpunt van de Coalitie tegen de Honger 
over de aanbevelingen  

1. Vaststelling van een precieze 
baseline en een eenvoudig 
systeem voor de meting en 
evaluatie van de effecten van de 
hoofdactiviteiten van het 
programma.  

Ja. De beoordelingsgroep doet opmerken dat de 
aanbevelingen niet in de juiste volgorde zijn 
gestructureerd: de eerste aanbeveling betreft de 
baseline. De eerste stap is eigenijk de strategiebepaling 
(aanbeveling 3), gevolgd door de bepaling van de 
doelstellingen en van de te bereiken resultaten 
(aanbeveling 4) ten aanzien van de doelgroepen 
(aanbeveling 5); pas daarna komt de vaststelling van 
een baseline aan de hand van de parameters voor 
ontwikkelingseducatie bij de aanvang van het 
programma en kunnen de resultaten worden gemeten 
die na afloop van het programma zijn bereikt. 

ja. Het is belangrijk dat een baseline wordt 
vastgesteld op grond van de toegepaste strategieën 
en de doelstlellingen. 

2. De rol van de parlementaire 
werkgroep zou moeten worden 
opgehelderd, beter bekend 
moeten zijn bij alle betrokken 
actoren en toegepast moeten 
worden. 
 
 

ja. Er is enige begripsverwarring tussen «de werkgroep 
» en «de parlementsleden ». De parlementsleden zijn 
een doelgroep van de informatie- en 
sensibiliseringsprogramma’s. De werkgroep moet een 
voortrekkersrol krijgen in: i) het beheer van het Zuidluik 
van de programma’s van het BFVZ; ii) de sensibilisering 
in het Zuiden opdat de beleidslijnen coherenter worden 
en iii) de sensibilisering in het Noorden (mobilisering en  

ja. Er moet opheldering komen over wie wat doet in 
het beheer van het “sensibiliserings”budget van het 
BFVZ, met name over de taken van de 
parlementaire werkgroep, het BFVZ, de DGD, de 
CTH. Het is aan de parlementaire werkgroep om de 
grote lijnen van de acties van het FBVZ uit te 
zetten.  
Er is behoefte aan meer systematische  
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 gedragsverandering van de doelgroep en acties van de 
parlementsleden en de partnerorganisaties die niet 
alleen op ngo’s zijn gericht) 

communicatie tussen de deelnemers aan het 
onderdeel « sensibilisering » 

3. Allereerst zouden de 
verschillende partijen bij het 
programma rond de te bereiken 
resultaten een strategie moeten 
opbouwen, bespreken en 
goedkeuren, met het oog op een 
betere toe-eigening. Zo kan 
bovendien het type baseline 
worden gepreciseerd dat volgens 
de te bereiken resultaten gebruikt 
moet worden. 

Ja om in onderling overleg een strategie te 
bepalen die de activiteiten en de te bereiken 
resultaten omvat. Het programma in het Zuiden sluit 
nauw aan bij het programma in het Noorden. Vanuit de 
projecten en/of programma’s worden concrete acties 
opgezet, waardoor het programma in het Zuiden tot een 
verbetering van de voedselzekerheid leidt. De 
sensibilisering in het Zuiden moet het lokale beleid ten 
gunste van een betere voedselzekerheid aansturen. De 
rapportering aan de werkgroep en de 
sensibiliseringscampagne in het Noorden zijn een uiting 
van het streven naar meer samenhang tussen de 
ontwikkelingsacties, met name, maar niet alleen, de 
acties van het BFVZ, van het streven de doelgroep te 
mobiliseren op het niveau van het grote publiek, en in te 
werken op de parlementaire actie die van invloed is op 
de besluitvorming. (Resultaatgericht beheer)  

ja.  
De CTH kan zich vinden in het streven naar een 
betere samenhang tussen het programma  in 
hetNoorden en het programma in het Zuiden 
De Coalitie vraagt wel een duurzame verankering 
om een strategie te kunnen uitwerken die loskomt 
van de context van noodhulp en die geleidelijk kan 
worden ontwikkeld. Een programmering over 3 x 3 
jaar lijkt hierbij aangewezen. 
 

4. De d4. De doelstellingen van het 
Noordluik van het BFVZ zouden 
beter gedefinieerd moeten 
worden naargelang de 
einddoelstellingen van het 
Zuidluik van het Fonds. De acties 
op het vlak van informatie, 
sensibilisering en mobilisering van 
de basissteun zijn op zich immers 
slechts instrumenten om die 
doelstellingen te verwezenlijken.  

Ja om een interventielogica uit te werken die 
vertrekt vanuit een resultaatgericht beheer (cfr. de 
resultatenketen in de bijlage op blz. 18). Voor informatie 
en sensibilisering wordt gekozen voor een aanpak per 
land omdat het BFVZ werkt met « landenprogramma’s » 
die de nationale strategie, de nationale instellingen en 
de lokale actoren onderbouwen. 
De voedselzekerheid wordt per land in kaart gebracht 
met aan de ene kant een analyse van de 
vooruitstrevende krachten en aan de andere kant de 
factoren die een verbetering van de voedselzekerheid 
belemmeren. De analyse strekt zich voorbij de actie van 
de ngo’s uit tot alle actoren (bilateraal, multilateraal, 
FBVZ, de Belgische samenwerking en daarbuiten. 
De informatie- en sensibiliseringsacties die in het kader 
van het BFVZ worden gefinancierd, moeten los staan  

Ja. De sensibiliseringsacties in het Noorden zijn van 
die aard dat zij, vanuit alle actoren van de Belgische 
samenwerking, een versterking van de 
voedselzekerheid die de Zuidacties beogen, helpen 
tot stand brengen  
 
Het is wenselijk dat een betere aansluiting tot stand 
komt tussen het programma in het Zuiden en het 
programma in het Noorden. Alleen moet verder 
worden gekeken dan een debat of informatie over 
de activiteiten van het Fonds. 
 
Acties voor meer voedselzekerheid hebben plaats in 
een globale context waarbij echter ook vraagtekens 
moeten worden geplaatst; daarbij kan worden 
gekeken naar initiatieven in landen die geen deel  
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 van de sensibiliseringsacties voor andere programma’s 
van de DG D. 

uitmaken van het werkgebied van het BFVZ. 
 
De doelstellingen en de verscheidenheid van de 
actoren kunnen een goede basis vormen om een 
onderscheid aan te brengen in de informatie- en 
sensibiliseringsacties die het BFVZ financiert. 

5. Hoewel het programma de hele 
publieke opinie wil bereiken, is 
het zaak om de mythe van het 
‘brede publiek’ te vermijden. Een 
‘breed publiek’ bestaat niet, en 
daarom is het zaak om:  
a) zich specifiek te richten op de 
gewenste doelgroep: een jong 
publiek reageert bijvoorbeeld 
beter op een debat dat rond een 
film wordt georganiseerd. 
b) voor elk publiek de 
doelstellingen vast te leggen: de 
kennis van een bepaalde 
problematiek onder een grote 
groep bevorderen via 
massacommunicatie of aan de 
bewustmaking van de opinie 
werken via terugkerende 
activiteiten die tot deelname 
aanzetten, enz. 
c) in tweede instantie het 
scheppen van banden tussen die 
doelpublieken te bevorderen: 
bijvoorbeeld via sensibiliseren 
van de opinie en via interpellatie 

Ja. 
Er is niet zoiets als de mythe van het grote publiek. 
Volgens de diensten van de DG D geeft een toespitsing 
op de leeftijdsgroep 15- 25 jaar het beste resultaat. Met 
sensibiliseringsacties kan bij dit publiek de spiraal kennis 
a mobiliseringa engagement op gang worden gebracht 
(er moeten dan wel meetbare indicatoren voorhanden 
zijn).Opmerking[1] 
 
Het tweede doelpubliek is te vinden op het niveau van 
de dynamiek van de werkgroep die moet worden 
versterkt (sensibiliseringsacties zijn gericht op de 
parlementsleden; het is van belang dat de werkgroep 
zich pro-actiever opstelt bij het beheer van het BFVZ ; in 
dit verband is het wat kort door de bocht om te zeggen 
dat de volledige dynamiek van de werkgroep een zaak is 
van de parlementsleden alleen. Alle organisaties zitten 
immers in de werkgroep ; het BFVZ is een programma 
voor partnercoalitie  
(werken met verschillende actoren versterkt de dialoog 
tussen categorieën en partnerorganisaties). Om meer 
elan te geven aan de pro-actieve rol van de werkgroep, 
moet werk worden gemaakt van synergieën tussen 
parlementsleden, de partnerorganisaties en de diensten 
van ontwikkelingssamenwerking. 
 

Ja 
De acties met het oog op de sensibilisering en de 
informatie van het publiek moeten gericht zijn op 
specifieke publieksgroepen die een plaats krijgen in 
de strategieën op middellange termijn. De 
beschikbare budgetten zijn van die aard dat slechts 
een gering aantal publieksgroepen kan worden 
aangesproken. Ofwel wordt voortgeborduurd op 
programma’s van andere actoren die zich niet tot 
gerichte acties hoeven te beperken. 
De CTH vindt het belangrijk de parlementaire 
werkgroep en de «actoren » van de Belgische 
samenwerking als doelpubliek te betrekken. Dit 
bevordert de variatie van de activiteiten die het 
BFVZ financiert. 
Het is wel zaak alle partners van het BFVZ tot de « 
actoren » van de samenwerking te rekenen.  

                                                      
[1] Opmerking: deze actie voor ontwikkelingseducatie in de leeftijdsgroep 15-25 jaar is in zekere zin een terugkeer naar soortgelijke acties rond voedselzekerheid, die D5 in 2002 -2003 
opzette voor leerlingen van het secundair onderwijs. Deze actie komt niet aan bod in dit evaluatierapport omdat ze niet georganiseerd of gefinancierd werd door het BOF, dat er wel zijn 
medewerking aan verleende. 
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van de parlementariërs, zodat zij 
zich meer betrokken voelen bij de 
eisen van het publiek en ze in 
hun eigen strategieën kunnen 
verwerken. 
6. Bovendien kan het, gezien het 
specifieke en originele karakter 
van de acties van het BOF die in 
het Zuiden worden gefinancierd, 
interessant zijn om de 
sensibilisering rond de thematiek 
(boerenlandbouw, 
voedselzekerheid) te verbinden 
aan de informatie over de acties 
van het BOF, bij wijze van 
illustratie, verificatie en 
bevestiging van de thematiek. 
Het gaat hier om de mogelijkheid 
om de informatie over de 
activiteiten van het BOF te 
gebruiken ter ondersteuning van 
sensibiliseringswerk over de 
thematiek. Bovendien zal het 
Fonds door het in het licht zetten 
van het BOF en zijn acties 
gedwongen worden zichzelf op 
grond van de interpellaties 
geregeld ter discussie te stellen, 
hetgeen de kwaliteit van dit werk 
ten goede komt.  

Ja. Deze aanbeveling wordt gevolgd. De CTH sluit zich aan bij deze aanbeveling, 
voor zover niet alleen de acties in de kijker 
worden geplaatst die het BFVZ financiert. 

7. Indien de doelstelling echter 
beperkt blijft tot het informeren 
over de realisaties van het BOF, 
hebben we te maken met een 
communicatiewerk dat geen taak 
is van de NGO’s, maar van  

NEEN. Toekomstige sensibiliseringscampagnes 
kunnen in geen geval alleen zijn toegespitst op 
informatie over de verwezenlijkingen van het BFVZ 
(cfr. uitlegging van aanbeveling 4).  
MAAR er zullen wel een beperkt aantal 
communicatie-initiatieven zijn die het BFVZ meer  

Communicatie-initiatieven over het BFVZ en zijn 
activeiten zijn volkomen terecht.  
Het begrip « kennisbeheer» waarnaar de DGD 
verwijst is vanuit een ander opzicht, ook heel 
interessant. 
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instellingen of bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in 
communicatie. Het toekomstige 
programma tot die 
communicatieve doelstelling 
beperken, zou geen recht doen 
aan de geest van de wet van 
2010, die aan dit programma 
immers de zorg toevertrouwde 
om de publieke opinie te 
sensibiliseren. 

visibiliteit geven. De voorzitter van de werkgroep 
heeft herhaaldelijk betreurd dat een bordje met uitleg 
over het BOF/BFVZ en hoe het programma werkt, 
onbrak. «Kennisbeheer» is een ander aspect van de « 
lessons learned » en van een dynamiek die zich moet 
ontwikkelen om te komen tot een veralgemeende 
toepassing van goede praktijken (in dit verband is er 
nog communicatiewerk aan de winkel). 

 

8. De middelen die aan de 
sensibilisering besteed zullen 
worden bepalen op grond van de 
te ontwikkelen strategieën en de 
te behalen resultaten, in plaats 
van de te realiseren activiteiten. 
Indien het doel een verbetering is 
van het inzicht in of de 
sensibilisering van de publieke 
opinie voor de problemen van 
bevolkingsgroepen die met 
voedselonzekerheid te kampen 
hebben, lijkt het gebruik van alle 
beschikbare middelen een 
prioriteit. 

Ja voor de vastlegging  van de middelen. Het BOF 
had ewel een punt toen het een « voorbehoud » maakte 
bij de financiering van sensibiliseringscampagnes 
waarvan de resultaten niet meetbaar zijn, en die niet 
specifiek kunnen worden toegeschreven aan de 
financiering door het BOF en zonder aantoonbare 
meerwaarde.  

Ja voor de vastlegging van de middelen in 
overeenstemming met de doelstellingen. 
De CTH wil toch onderstrepen dat het op het gebied 
van ontwikkelingseducatie moeilijk is om de 
doelstellingen en de activiteiten (en de middelen 
daarvoor) nauw te doen aansluiten. 
Bovendien zijn aanzienlijke middelen nodig om 
ontwikkelingseducatie bij een breed publiek te 
brengen, bijvoorbeeld de leeftijdsgroep 15-25 jaar.  

9. Het zou nuttig zijn als de 
Coalitie jaarlijks haar 
activiteitenverslag aan de 
parlementaire werkgroep zou 
overhandigen, en erin zou 
aandringen op het 
sensibiliseringsluik.  
 
Bovendien zou het nuttig zijn om 
onder de parlementariërs meer  

NEEN voor het eerste deel.  
De CTH was een loyale partner die een op consensus 
gebaseerde werkwijze hanteerde (tussen 2002 en 
2009). Voor de toekomst wordt gekozen voor een totaal 
andere invalshoek met het oog op een uitbreiding van 
het werkterrein. Het is momenteel dan ook  niet zeker of 
de CTH de uitvoeringspartner zal zijn. Voor de 
sensibiliseringscampagnes komt er een oproep tot 
kandidaatstelling. In onze optiek zal de taak van de 
toekomstige uitvoeringspartner niet louter beperkt  

De CTH is en blijft beschikbaar voor op de 
parlementsleden gerichte acties. 
De band met de parlementaire werkgroep moet 
worden versterkt. Dit staat los van de actoren die 
betrokken zijn bij de uitvoering van het programma 
in het Noorden.  
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aandacht op dit luik te vestigen 
om het debat op te voeren en 
binnen die groep een permanente 
evaluatie tot stand te brengen. 
Met zo’n mechanisme zouden de 
sensibiliseringsacties globaal 
gevisualiseerd kunnen worden en 
hun coherentie versterkt kunnen 
worden. 

blijven tot de uitvoering van een sensibiliseringsstrategie 
die het BFVZ heeft bepaald maar kan die partner een 
dynamische inbreng leveren. In de ontwikkeling van 
deze sensibiliseringsacties kan voor de CTH een rol zijn 
weggelegd; alleen is hiervoor geen plaats in aanbeveling 
9, zoals nu het geval is. 
Over de sensibiliseringscampagne moet jaarlijks aan de 
werkgroep worden gerapporteerd.  
JA voor het tweede deel van de aanbeveling, onder 
verwijzing naar de overwegingen in 3, 4 en 5. 

 

10. Naast de sensibilisering van 
de publieke opinie, zoals specifiek 
werd vastgelegd in de wet van 
2010, wordt tevens aanbevolen 
acties te kapitaliseren met 
effecten die in het geëvalueerde 
programma werden 
geïdentificeerd: 
a. Het werk onder de 
parlementariërs, dat een grotere 
betrokkenheid van die laatste 
mogelijk maakt en hun steun 
wekt voor een verschuiving van 
de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking in de 
richting van een meer gerichte en 
relevante aanpak ten gunste van 
de bevolkingsgroepen die door 
voedselonzekerheid worden 
getroffen; 
b. Het gemeenschappelijke werk 
van NGO’s, parlementariërs, BTC 
en ambtenaren van de 
administratie (D2.2), voor een 
meer coherente Belgische 
ontwikkelingssamenwerking, een 

JA. Deze aanbeveling wordt gevolgd. JA 
Voor de CTH maken deze acties integrerend deel uit 
van het sensibiliseringswerk in het kader van het 
BFVZ, dat het unieke karakter ervan uitmaakt. 
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dialoog tussen de actoren en een 
sterkere participatieve benadering 
(getuigen uit het Zuiden). 

 
 

Pistes en oriëntaties voor 
het volgende programma 

Standpunt van de diensten van de DGD in het kader 
van de beoordelingsgroep  

Standpunt van de Coalitie tegen de Honger 

1. Het is belangrijk om de 
politieke interpellatie en de 
sensibilisering voort te zetten 
die eigen is aan de NGO’s, die 
tenslotte over een reële 
expertise op dit vlak 
beschikken. Wat dat betreft, 
verdient de coalitie alle steun, 
want haar werk biedt een reële 
meerwaarde in vergelijking met 
het werk van elke NGO 
afzonderlijk. 
De Coalitie speelt een legitieme 
ondersteunende rol voor de 
reflectie binnen het BOF met 
het oog op een zekere 
coherentie van de opgezette 
projecten. Die rol moet worden 
voortgezet. 

Het BFVZ wil dit terrein verbreden. Het is de bedoeling dat 
het informatie- en sensibiliseringsprogramma in het 
Zuiden en in het Noorden sterk in elkaar haken. Het 
programma in het Zuiden zal concrete acties bevatten die 
gestoeld zijn op de projecten en/of programma’s  en aldus 
de voedselzekerheid verbeteren. Via de sensibilisering in 
het Zuiden moet van het lokale beleid meer kracht uitgaan 
ten gunste van een verbetering van de voedselzekerheid. 
De rapportering aan de werkgroep en de 
sensibiliseringscampagne in het Noorden zijn een uiting 
van het streven naar meer samenhang tussen de 
ontwikkelingsacties, met name, maar niet alleen, de acties 
van het BFVZ, van het streven de doelgroep te mobiliseren  
op het niveau van het grote publiek, en in te werken op de 
parlementaire actie die van invloed is op de 
besluitvorming.  
 
De CTH was een loyale partner die een op consensus 
gebaseerde werkwijze hanteerde (tussen 2002 en 2009). 
Voor de toekomst wordt gekozen voor een totaal andere 
invalshoek met het oog op een uitbreiding van het 
werkterrein. Voor de sensibiliseringscampagnes komt er 
een oproep tot kandidaatstelling maar vooralsnog zonder 
de optiek dat de taak van partner die de 
sensibiliseringsacties ontwikkelt, beperkt blijft tot de 
uitvoering van een door het BFVZ bepaalde strategie maar 
dan wel in de zin dat ook ruimte wordt gelaten voor een 
dynamische inbreng van de partner. In de ontwikkeling 
van deze sensibiliseringsacties zou de CTH kunnen  

De CTH sluit zich aan bij het voorstel om met het 
toekomstige programma een nieuwe richting in te 
slaan. 
De CTH kan zich ook vinden in een betere 
wisselwerking tussen de programma’s in het Zuiden 
en de activiteiten in het Noorden waarbij een en 
ander niet beperkt blijft tot de door het BFVZ 
gefinancierde activiteiten.  
Binnen het programma in het Noorden  kan nog 
plaats worden ingeruimd voor sensibilisering en 
debat (voor zover dit behoedzaam gebeurt om niet 
de indruk van inmenging te geven).  Dit is een kans 
om de bekommernissen en de standpunten van de 
lokale partners  zichtbaarder te maken in het 
Belgische beleid en de uitvoering ervan, enerzijds, 
en ook een kans om de lokale partners deelgenoot 
te maken van de benaderingswijzen van de 
Belgische actoren, anderzijds.  
De CTH zal deelnemen aan de offerte-aanvragen 
die volgens haar aansluiten bij de meerwaarde 
waarop zij zich kan beroepen, en naar gelang van 
de doelstellingen die in het programma in het 
Noorden worden ingepast. 
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 fungeren als partner; alleen past dit niet in de context van 
de evaluatieaanbevelingen, zoals nu het geval is. 

 

2. Volgens sommigen zouden 
jongeren uit het hoger 
onderwijs een goed doelpubliek 
zijn. Uit de resultaten van deze 
evaluatie blijkt namelijk dat 
jongeren van 18 tot 24 jaar het 
minste contact hebben met de 
opgezette acties, terwijl zij wel 
één van de beslissende 
doelgroepen zijn om een 
mentaliteitsverandering teweeg 
te brengen. Om de energie 
echter niet te veel te spreiden, 
zou het misschien een goede 
zaak zijn om mogelijke 
samenwerkingsvormen te 
verifiëren, om reeds bestaande 
acties van “Kleur bekennen” op 
dit punt te versterken. 

Het informatie- en sensibiliseringsprogramma moet op vier 
pijlers steunen die de Zuidacties en de Noordacties 
verbinden: 
- Jaarlijkse informatie over de voedselzekerheid in 2-
3 landen, bestaande uit een analyse van de 
vooruitstrevende krachten en van de remmende 
factoren; 

- een analyse van de acties die zijn gericht op een 
verbetering van de voedselzekerheid die op haar beurt 
het resultaat is van de uitvoering van de programma’s 
en/of projecten (zich n iet beperken tot de acties van 
het BFVZ maar er wel melding van maken); 

- sensibilisering in het Zuiden opdat in de landen 
binnen onze werkgebied een coherenter beleid tot 
stand komt; 

- sensibilisering in het Noorden met een pijler 
ontwikkelingseducatie voor een publiek van 15-25-
jarigen en een tweede pijler die is toegesneden op de 
werkgroep met de parlementsleden, de 
partnerorganisaties en de diensten 
ontwikkelingssamenwerking 

 
Een coördinatie met andere sensibiliseringsprogramma’s 
behoort tot de mogelijkheden. Het is wel van wezenlijk 
belang dat het sensibiliseringsprogramma van het BFVZ 
zijn eigenheid bewaart, met name werken vanuit een 
resultaatgericht beheer (een goede omschrijving van de te 
bereiken resultatenketen voor de 4 pijlers met een follow-
up als basis). 
 

 

3. Als het de wens van het 
BOF/BFVZ is om voor een 
breed publiek een 
informatiecampagne op te  

Het BOF/BFVZ wil informatie- en 
sensibiliseringscampagnes opzetten volgens de onder nr .2 
bedoelde krachtlijnen.  
Het BFVZ wil daarvoor de daarvoor bestemde 1%  

De meerwaarde van de CTH ligt niet in 
communicatie-acties over het BFVZ. Daarom is de 
CTH zo vrij niet in te gaan op offerte-aanvragen 
hierover. 
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zetten over zijn eigen 
activiteiten, zou dat tegelijk 
met de door de NGO’s 
gevoerde acties kunnen 
gebeuren. In dat geval zou het 
deel van de 1 % dat niet door 
de Coalitie is gebruikt, 
toegewezen kunnen worden 
aan een extern 
communicatiebedrijf of aan 
dienst D5 van DGD, zodat zij 
de promotiecampagnes van het 
BOF/BFVZ kunnen uitvoeren. 

gebruiken maar het informatie- en 
sensbiliseringsprogramma moet dan wel meetbare 
resultaten opleveren. 
Een beperkt deel van de middelen zal worden besteed 
aan : i) de aanmaak van bordjes die het BFVZ meer 
zichtbaarheid geven ; ii) de financiering van missies van 
de werkgroep in het interventieland ; ii) de ondersteuning 
van het kennisbeheer. 

 

4. Nog een optie zou zijn om de 
sensibilisering en pleitbezorging 
meer in verband te brengen 
met de informatie over de 
projecten van het BOF, zoals 
voorgesteld in punt 6 van de 
aanbevelingen. 
 
 

De krachtlijnen van de informatie- en sensbiliseringsacties 
worden vastgelegd in overleg met de partnerorganisaties. 
Het verslag van de beoordelingsgroep vermeldt voor de 10 
aanbevelingen of ze wel of niet in aanmerking kunnen 
komen. Wel worden in alle gevallen krachtlijnen vermeld 
(min of meer een stakeholder’s response). De CTH zal 
voortaan ook meewerken aan de « stakeholders’ response 
» die tot nu toe alleen een zaak was van de diensten van 
de DG D, wat een « stakeholder’s response » zal 
opleveren met een bijdrage van alle partijen. 
 

De CTH is het ermee eens dat vooral maar niet 
uitsluitend projecten van het BFVZ en zijn 
partnerorganisaties, een betere grondslag vormen 
voor het sensibiliserings- en pleitbezorgingswerk. 

5. Wat dat betreft zou het 
interessant zijn om de voorkeur 
te geven aan analyses van het 
niveau van voedselonzekerheid 
in de interventielanden zelf 
(naar het voorbeeld van de 
evaluaties van Frans Van Hoof), 
om zich zo meer te kunnen 
concentreren op de manier 
waarop de situatie in de 
verschillende landen evolueert, 
met name via de  

 
Zie 2, 3 en 4 

De CTH stelt voor dat voor bepaalde activiteiten in 
het kader van sensibilisering, debat en 
pleitbezorging wordt uitgegaan van ervaringen in 
de interventielanden van het BFVZ. 
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bekendmaking van ‘goede 
praktijken’ (niet per definitie 
afkomstig van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking). 
Door het verband te leggen 
tussen veranderingen inzake de 
voedselzekerheid en de manier 
van werken in het project 
(bijvoorbeeld de plaats van de 
boerenorganisaties), kan het 
BOF tot een scherpere reflectie 
komen over het bereik van die 
acties. 

  

6. Hoewel de BTC al van bij het 
begin sterk aanwezig is bij alle 
interpellatieactiviteiten van de 
Coalitie wordt zij door die 
laatste blijkbaar toch niet als 
volwaardige partner 
beschouwd. Daarom zou het 
nuttig kunnen zijn om de 
banden en de open dialoog met 
de BTC te versterken, zodat 
beide actoren elkaar versterken 
en de BTC ook in aanmerking 
wordt genomen. 
 

 
Niet alleen de BTC,  er is een bredere visie nodig 

De BTC speelt al een grote rol en daarom wil de 
CTH niet alleen de actoren in de programma’s in 
het Noorden betrekken maar ook de partners van 
het BFVZ (internationale agentschappen, …) 

7. Erop toezien dat de 
verschillende diensten van DGD 
(vooral D5) systematisch 
worden uitgenodigd voor de 
pleitbezorgingsactiviteiten om 
ook een grotere betrokkenheid 
te bewerkstelligen van andere 
ambtenaren dan die van D2. 
 

Akkoord  Akkoord  
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8. Personen van buitenaf die 
aan rondetafels en andere 
pleitbezorgingsactiviteiten 
hebben deelgenomen, 
bekritiseren soms de 
gebrekkige opvolging van die 
activiteiten. In dat opzicht zou 
het nuttig kunnen zijn om de 
deelnemers een betere 
voorlichting te geven over de 
impact van de acties waaraan 
zij hebben deelgenomen, de 
behaalde overwinningen, de 
actualiteit van de parlementaire 
beslissingen, en de volgende 
geplande thema’s. Die 
opvolging zou de vorm kunnen 
krijgen van een regelmatig 
naar de deelnemers gestuurde 
nieuwsbrief. 
 

De informatie- en sensibiliseringscampagnes zullen worden 
ingebed in een resultaatgericht beheersproces. De te 
bereiken resultaten behelzen niet alleen de organisatie van 
rondetafelgesprekken maar ook de daaropvolgende acties. 

De organisatie van de activiteiten zal zijn 
afgestemd op de vooropgestelde resultaten. Er 
kunnen alleen resultaten worden geboekt als werk 
wordt gemaakt van de duurzaamheid van de 
activiteiten en de follow-up van de banden met de 
deelnemers. 
Het is zaak te voorzien in een systematische follow-
up van de activiteiten. 

9. Om het partnerschap Noord-
Zuid te versterken, zou de 
Coalitie voor de 
vertegenwoordigers van BO’s in 
het Zuiden meer opvolging 
kunnen bieden van de impact 
van hun deelname aan de 
parlementaire interpellaties in 
België. Op die manier kunnen 
de verschillende actoren van 
het BOF op de hoogte 
gehouden worden van de 
eventuele gevolgen voor de 
plaatselijke boerenorganisaties 
en bewegingen. 

Deze invalshoek is te eng. In het Zuiden zullen 
rondetafelgesprekken plaatshebben die een gunstige 
invloed hebben op de samenhang van de beleidslijnen 
inzake voedselzekerheid; de uitkomst van deze 
gesprekken  dienen realistische aanbevelingen te zijn met 
een meetbaar resultaat (voor ogen houden dat het 
programma zich uiteindelijk ontwikkelt in de richting van  
een resultaatgericht beheer). 

Kennisdeling tussen de partners in het Noorden en 
de partners in het Zuiden van het BFVZ en van zijn 
partners zou een groot draagvlak kunnen vormen 
voor het programma. Wat de activiteiten in het 
Noorden betreft, kunnen ook in het Zuiden 
rondetafelgesprekken plaatshebben waaraan de 
partners van het BFVZ en, in ruimere zin, ook de 
ontwikkelingsactoren, deelnemen. 
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10. Om de kwaliteit van het 
programma te verbeteren, zou 
een strategie van permanente 
opvolging en evaluatie kunnen 
worden opgezet. Met dat 
continue proces zou enerzijds 
de evolutie van het algemene 
niveau van kennis, toe-eigening 
en betrokkenheid onder het 
Belgische publiek kunnen 
worden gevolgd. Anderzijds zou 
met de invoering van een 
systeem van constante 
evaluaties, die onmiddellijk na 
elke activiteit onder de 
deelnemers zouden worden 
gehouden, een exacter idee 
worden gekregen van de 
impact van elke activiteit in het 
bijzonder. Dit 
opvolgingssysteem zou kunnen 
worden opgezet in 
samenwerking met een externe 
dienst of een interne dienst van 
DGD. 
 

Akkoord  De CTH deelt dit gezichtspunt. 
Het programma in het Noorden van het BFVZ mag 
dan wel belangrijk zijn, toch moet worden 
opgemerkt dat er geen apart budget voorhanden is 
voor follow-up en evaluatie. Er moet een budget 
worden uitgetrokken in het kader van de allocatie 
en het programma moet hiermee in verhouding 
staan. 
De vaststelling van baselines voor de doelstellingen 
vereist een interventie die een grote financiële 
impact kan hebben ; een en ander hangt af van de 
verwachtingen van het BFVZ terzake.  

 

. 
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Over het gebruik van het evaluatierapport 

Mening van de diensten van de DG D over het evaluatierapport:  
 
Het evaluatierapport is een handig werkdocument om de fouten uit het verleden bij te sturen en: i) voor de activiteitsperiode van het BFVZ 
(2012-2020) een strategische visie vast te leggen; ii) de te bereiken resultaten ten aanzien van de doelpublieken te bepalen. 
 

 

Mening van de diensten van de DG D over de Coalitie tegen de Honger die de belangrijkste partner was voor de 
sensibiliseringscampagnes: 
 
De Coalitie tegen de Honger was een loyale partner die volgens een op consensus gebaseerde werkwijze het sensibiliseringswerk heeft verricht  
in de periode 2002- 2009. Dit werk had meer in overeenstemming kunnen zijn met de activiteiten van het BOF en dan niet zozeer om het BOF 
in de kijker te plaatsen maar om een beter beeld te geven van de vorderingen of het ontbreken daarvan op het gebied van een betere 
voedselzekerheid in de landen waar het BOF werkzaam is. 
 

 

Voorstellen van « stakeholders’ responses », om te beginnen van de diensten van de DG D, vervolgens van de Coalitie tegen de 
Honger en ten slotte op het niveau van de werkgroep: 
 
Op de bladzijden 10 tot 13 is het standpunt van de diensten van de DG D over de aanbevelingen toegelicht. 
Binnenkort heeft een overlegvergadering met de Coalitie tegen de honger plaats om na te gaan of de standpunten van de partijen over de 10 
aanbevelingen gelijklopen. De vertegenwoordigers van COPROGRAM en ACODEV die lid zijn van de werkgroep zullen worden uitgenodigd voor 
deze vergadering. Het overleg dient immers niet alleen om de standpunten over de 10 aanbevelingen te verduidelijken maar ook om de 
krachtlijnen voor de informatie- en sensibiliseringscampagnes voor de periode 2012- 2020 uit te zetten  (vergadering liefst voor eind 
september  / begin oktober 2011). 
Op de vergadering met de werkgroep zouden de voorstellen over de krachtlijnen voor de informatie- en sensibiliseringscampagnes voor de 
periode 2012- 2020 worden bepaald (vergadering in oktober of ten laatste in november 2011). 
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8. Bijlagen 

Bijlage 1. Referentietermen 

B1.1. Wettelijk en regelgevend kader van de 
sensibiliseringsprogramma’s van het BOF 

Artikel 13 van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch 
Overlevingsfonds bepaalt « Jaarlijks wordt 1 procent van de vastgelegde 
kredieten van het Fonds gereserveerd voor informatiecampagnes in België en 
de partnerlanden over de projecten en programma's. De informatiecampagnes 
beogen tevens de sensibilisering van de publieke opinie voor de problematiek 
van de armoede, de uitsluiting, de honger en de ondervoeding. » 

Noch het Koninklijk besluit van 25 april 2000 tot uitvoering van de wet van 9 februari 
1999, noch het koninklijk besluit van 19 januari 2004 dat het wijzigt maken uitdrukkelijk 
melding van de hierboven vermelde campagnes. 

De strategienota van het Belgisch Overlevingsfonds (2000-2010) vermeldt onder punt 
3.7 wel “Jaarlijkse informatie- en sensibiliseringscampagnes” : “Vanuit de ervaringen 
van de projecten en programma’s is het de bedoeling om op regelmatige basis 
informatie te verspreiden, het Belgische publiek bewust te maken van de 
problemen van armoede, uitsluiting, honger en ondervoeding, en zo het 
maatschappelijk draagvlak in België voor acties ten gunste van de arme en 
kwetsbare groepen in de landen van sub-Sahara Afrika te versterken. 

De (parlementaire) werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds”20 kan daarin een 
belangrijke rol spelen, niet alleen omdat ze de richting kan bepalen voor de 
jaarlijkse bewustmakingscampagnes, maar omdat de parlementsleden die er 
aan deelnemen, als democratische vertegenwoordigers van het volk, met gezag 
de boodschappen mee kunnen uitdragen.’‘ 

De wet van 19 januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting 
van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor 
Voedselzekerheid (BFVZ) bepaald in haar artikel 10, §3 dat “jaarlijks wordt 1% van 
de vastgestelde kredieten van het BFVZ gereserveerd voorinformatie en 
sensibiliseringscampagnes in België en in de partnerlanden over de projecten 
en programma’s. Die informatie en sensibiliseringscampagnes beogen tevens 
de sensibilisering van de publieke opinie voor de problematiek van de meest 

                                                      
20 Groep bestaande uit leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en, van het Algemeen Bestuur voor 
Ontwikkeling Samenwerking (ex ABOS), van vertegenwoordigers van de internationale en niet-
gouvernementele partnerorganisaties. Deze groep formuleert aanbevelingen wat betreft de strategische 
oriëntaties van het Fonds. 
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kwetsbare bevolkingsgroepen in de zones met een groot risico op 
voedselzekerheid.” 

B1.2. Overzicht21 

B1.2.1 In 2001 

De kredieten die in 2001 voor het BOF worden vastgelegd, bedragen 1,33 miljard BEF. 
Van dit bedrag staat 1% voor 13.300.000 BEF, oftewel ongeveer 330.000 euro. “Gezien 
de omvang van dit bedrag en omdat de DGOS terzake niet de nodige ervaring 
heeft, stelt ze voor de uitvoering van de campagne in handen te geven van de 
ngo-partners van het BOF, in coördinatie met de ngo-federaties (ACODEV en 
COPROGRAM)”22. 

Een ‘strategienota sensibilisering’, gemeenschappelijk uitgewerkt door Coprogram en 
Acodev wordt per 1 juni 2001 voorgelegd aan de BOF-werkgroep. De werkgroep 
verstrekt een gunstig advies voor zover het programma nader wordt uitgewerkt. De VZW 
VREDESEILANDEN wordt belast met het beheer en de coördinatie van de 
sensibiliseringscampagne.  

DGIS en de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking volgen het advies van de 
werkgroep en stellen voor de looptijd van de activiteiten tijdelijk te beperken tot 40 
maanden verdeeld in:  

een programmeringfase van 8 maanden (met een budget van 43.500 EUR), ter 
voorbereiding van een technisch en financieel dossier (TFD); en 

een uitvoeringsfase  van 32 maanden met een budget van 158.500 EUR. 

Het Ministerieel Besluit met betrekking tot de programmering fase wordt op 27 
september 2001 ondertekend. 

B1.2.2 In 2002  

Einde mei 2002 rondt de NGO Vredeseilanden een TFD af. Dit TFD gaat over de periode 
1 juni 2002 tot 31 december 2002 en omvat 5 delen:  Visie, missie, bevindingen en 
aanbevelingen van de programmeringfase, programma en bijlagen (actieplan voor de 
periode juni 2002 tot mei 2003, budget en chronogram voor het 1ste jaar; logisch kader, 
operationeel plan, begroting en financieel schema voor de hele campagne; offertes voor 
expertise).  

DGOS brengt een gunstig advies uit en stelt de Staatssecretaris voor “ Vredeseilanden 
toelating te geven om verder te gaan met de coördinatie van het sensibilisering 
campagnes tot januari 2005.”23 

De Staatssecretaris gaat akkoord met dit voorstel. Een budget van 187.175 EUR voor de 
activiteiten van de periode juni 2002 – mei 2003 wordt bij Ministerieel besluit van 6 
september 2002 toegestaan.  

De eerste activiteiten worden toegespitst op het sensibiliseren en het informeren van de 
parlementsleden over de voedsel- en landbouwproblemen van de landen die te kampen 
hebben met ondervoeding. Er wordt een seminarie over de campagne georganiseerd met 
een aantal Afrikaanse landbouworganisaties, ngo’s en de administratie. Er worden 
activiteiten opgezet rond de Wereldvoedseldag.  
                                                      
21 Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens die in het bezit zijn van de administratie. Het zal moeten 
vervolledigd worden door de consultanten. 
22 Nota van de Administratie aan de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. 
23 Nota van 28 mei 2002, van DGOS naar de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. 
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De acties worden geschraagd door de volgende Belgische NGO’s: Vredeseilanden (die 
zorgt voor de coördinatie), ACT,  Bevrijde Wereld,  Collectif Stratégies alimentaires CSA, 
Ieder voor Allen,  Iles de Paix,  Oxfam Solidariteit, SOS Faim en de twee federaties 
Coprogram en Acodev. Deze NGO’s zullen gestalte geven aan de Coalition contre la Faim 
/ coalitie tegen Honger.  

B1.2.3. In 2003 

Er worden activiteitenfiches en een “actieplan coalitie tegen de Honger” over de periode 
1 juni 2003 – 31december 2003 opgesteld door de coördinerende NGO (Vredeseilanden). 
Het plan bedraagt 3 specifieke doelstellingen gericht op (i) de Belgische civiele 
maatschappij, (ii) de Belgische overheid (of beleidsmakers) en (iii) de overheid en de 
civiele maatschappij in Sub-Sahara Afrika. 

Het budget voor het jaar is 179.600 EUR. Een bijkomend subsidie van 61.850 EUR wordt 
aan het saldo van de vorige dotatie toegevoegd om toe te laten dat de geplande 
activiteiten verder zouden kunnen lopen tot einde 2003. 

Er worden andermaal activiteiten opgezet onder meer rond de Wereldvoedseldag : 

In het Park van Brussel wordt een tweede picknick gehouden. 

Een brief met een getuigenis uit het Zuiden, is gericht is aan de parlementsleden.  

Daarnaast wordt eveneens een persdossier samengesteld. 

B1.2.4. In 2004 

Het eerste actieplan liep ten einde op 31 december 2003.   

Het activiteitenprogramma 2004 - 2006 bevat 3 krachtlijnen: (i) een luik 
gemeenschappelijke akties waarin de wereld voedseldag zich inschrijft; (ii) een luik 
“meerwaarden” via steun aan lokale initiatieven; (iii) een luik acties in het Zuiden. Er 
wordt een nieuwe interventielogica voorgesteld. Het volledig budget is 201.740 EUR. Een 
bijkomend subsidie in toegevoegd aan het resterende bedrag van de vorige campagnes 
wordt verhoogd met een extra subsidie van 77.968 EUR om toe te laten dat de geplande 
activiteiten verder zouden kunnen lopen tot einde 2003.  

Er wordt een informatievergadering gehouden in het parlement. 

Ook nu worden er weer activiteiten opgezet rond de Wereldvoedseldag in België en in 
West-Afrika, zoals een bezoek van de verkozenen aan Senegal. 

De persberichten hieromtrent zijn het voorwerp van een bondige analyse. 

B1.2.5. In 2005 

Er worden geen specifieke acties op touw gezet voor de parlementsleden, maar wel voor 
de media: (TV-spots, berichten in de dagbladen, site wereldvoedseldag.be). 

In februari heeft een tussentijdse evaluatie, intern door de coalitie tegen honger, 
plaats24.  

De vermelde positieve resultaten zijn onder andere de algemene herkenbaarheid en 
hefboomwerking van de jaarlijkse Wereldvoedseldag, de websites, de merkbare kennis 
ter zake en sensibilisering van de Belgische Parlementairen. 

                                                      
24 « Evaluation intermédiaire et vision de l’avenir COALITION CONTRE LA FAIM, Caroline Beyne, Conseillère de 
gestion, 23 février 2005 ». 
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De evaluatie leidt tot 4 doelstellingen voor de toekomst.  

B1.2.6. In 2006 

Vanaf 2006 wordt het bestaande samenwerkingsverband uitgebreid met de NGO-
coalities, “2015 de tijd loopt” (Vlaams) en het “Plateforme pour la Souveraineté 
alimentaire” (Waals), die gedurende twee jaar hun milleniumdoelstellingencampagne in 
het teken stellen van de eerste milleniumdoelstelling, de halvering van armoede en 
honger. De Coalitie tegen de Honger besluit om zich tijdens deze periode niet apart te 
profileren, maar haar acties in te schuiven in dit bredere campagneverband. 

Het campagneplan van 10 juli bevat alleen de geplande activiteiten: de parlementsleden 
en het grote publiek informeren. Er is geen logisch kader en geen interventielogica. Het 
was aanvankelijk de bedoeling de sensibilisering van het groot publiek naar een kritisch 
niveau te tillen zodat de kwestie van de honger en de landbouw zou uitnodigen tot een 
publiek debat zoals het het geval geweest was met de schuld van de Zuidelijke landen25. 
Een activiteitenverslag wordt teruggeblikt op het voorbije jaar. 

Een bedrag van 128.030 EUR wordt uitgetrokken.  

B1.2.7. In 2007 en 2008 

De sensibilisering van de parlementsleden behelst de versterking van de dialoog met de 
andere samenwerkingsactoren. Met het oog hierop worden in Brussel een aantal 
rondetafelgesprekken georganiseerd. Ook worden media-activiteiten opgezet. 

Voor de campagne 2007-2008 wordt om een subsidie van 327.500 EUR gevraagd.  

Eind 2007 wordt een tussentijdse balans opgemaakt en in januari 2009 wordt een 
activiteitenverslag opgesteld.  

B1.2.8. In 2009 

Op 12 mei wordt een aanvraag om financiering van 123000 EUR ingediend. Het 
financieringsvoorstel omvat opnieuw alleen activiteiten en een budget. Op verzoek van 
de administratie wordt aanvullende informatie verstrekt met een overzicht van de 
activiteiten sinds 2002.  

De Minister voor ontwikkelingssamenwerking vraagt dat de campagnes geëvalueerd 
worden26. 

Uiteindelijk wordt een eerste subsidie toegekend van 61000 euro en een extra subsidie 
van 11022 EUR voor bijkomende onkosten. 

In november 2009 wordt een activiteitenverslag opgemaakt. 

Op het einde van het jaar worden twee vergaderingen gehouden: 

- Een interne vergadering waarop wordt besloten 

o dat de campagnes sinds 2001 zullen worden geëvalueerd; en dat 

o op basis van de evaluatie gevraagd door de Minister, het FVZ  zal aan de 
parlementaire werkgroep vragen zich uit te spreken over de doelstellingen 
en de nieuwe oriëntaties en van de campagne.   

                                                      
25 Informatie vanuit een aanvulling op het sensibiliseringsdossier 2009. 
26 Nota van 10/09/2009 van Minister Charles Michel aan de heer Peter Moors, directeur generaal - DGD 
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- Een vergadering met de NGO’s waarop duidelijk wordt gesteld dat 2010 een 
overgangsjaar is en dat het voorstel 2010 een logisch kader moet bevatten.  

B1.3. Evaluatiedoelstelling 

De formulering van het aspect „sensibilisering“ in de wettelijke teksten heeft 
verschillende interpretaties veroorzaakt voor wat de doelstellingen en modaliteiten van 
de campagnes betreft. 

In zijn nota van 10/09/2009 ter attentie van de Heer Peter Moors, Directeur-generaal - 
DGD legt de Minister van de Ontwikkelingssamenwerking de doelstelling van deze 
evaluatie in de volgende termen vast:  

“Voorts, zal een evaluatie van de campagnes die sinds 2001 gevoerd werden, 
verwezenlijkt moeten worden teneinde de doelstellingen en modaliteiten van de 
campagnes voor het derde Fonds“ te kunnen omschakelen”. 

Men verwacht dus van de evaluatie, enerzijds, de stand van zaken tegenover het 
verleden bepaalt en lessen van de vorige campagnes trekt (bereikte resultaten, 
constateringen); anderzijds dat zij verschillende voorstellen formuleert met betrekking 
tot: 

- de definitie van doelstellingen van campagne aangegeven in “SMART” termen, 

- de strategieën die het mogelijk maken om deze doelstellingen  te verwezenlijken 
(interventielogica); en  

- de modaliteiten van toepassing voor de nieuwe campagnes;  

zijnd natuurlijk dat de ervaring van de BFVZ projecten en programma's als basis voor de 
activiteiten moet dienen. 

B1.4. Evaluatiedoel en evaluatiegebied 

De evaluatie heeft betrekking op de informatiecampagnes waarvan sprake in artikel 13 
van de Wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds (BOF), 
die tussen 2001 en 2009 werden georganiseerd. 

Het jaar 2010 wordt getoetst aan de onderstaande criteria 5.1, 5.2 en 5.3. 

De volgende punten worden bestudeerd: 

- het conceptueel beheer (waaraan uitvoering wordt gegeven door de ngo’s), het 
administratieve en financieel beheer van het programma door de DGOS, 

- de coördinatie van het programma (ACODEV / COPROGRAM – Vredeseilanden) en 
de uitvoering ervan door de deelnemende NGO’s; 

- de programmering, de jaarlijkse planning en de rapportage; 

- de strategieën, de visie, de opdracht en de activiteiten in België en in de 
partnerlanden van deze instanties met betrekking tot het programma; 

- de onmiddellijke resultaten (outputs), de resultaten op korte en middellange 
termijn (outcomes) en (in voorkomend geval) de impact van de programma’s. 
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B1.5. Evaluatievragen 

De evaluatie zal de volgende vragen antwoorden; deze lijst is niet uitputtend en zal door 
de consultant in zijn methodologische offerte vervolledigd worden: 

B1.5.1. Relevantie:  

In welke mate hebben de campagnes bijgedragen tot het bereiken van het Fonds 
doelstelling: “Het BOF financiert programma’s in landen die gebukt gaan onder een 
chronisch voedseldeficit, ter vrijwaring van de overlevingskansen van personen die 
bedreigd worden door honger, ondervoeding, armoede en uitsluiting.”27? In wat hebben 
de uitgevoerde activiteiten een toegevoegde waarde voor het BOF en/of in wat zijn die 
aanvullend ten opzichte van de Noordelijke sensibilisering acties medegefinancierd door 
de dienst D3.1?  

B1.5.2. Coherentie:  

Zijn de doelstellingen van de campagne, zoals bepaald in de strategische nota’s, 
programma's en opeenvolgende actieplannen coherent met de doelstellingen bepaald 
door de wetgever, de politieke instantie, het Bestuur? 

Komen de campagnedoelstellingen overeen met de beleidsmaatregelen en de prioriteiten 
in België en in de partnerlanden van het Fonds? Komt die overeen met de strategieën die 
door de verschillende Fonds partnerorganisaties zijn opgesteld? 

B1.5.3. Doeltreffendheid: 

Werden de voorziene activiteiten verwezenlijkt? Welke resultaten hebben de campagnes 
geproduceerd, op rechtstreekse, korte en middellange termijn? In welke mate is de 
graad van bewustmaking van de publieke opinie over het probleem van de armoede, van 
de uitsluiting, van honger en ondervoeding toegenomen? 

Banden tussen de uitgevoerde activiteiten en de zichtbaarheid van het BOF? 

Kwaliteit (noodzaak, doeltreffendheid en efficiëntie) van de coördinatie die aan NGO ` 
Vredeseilanden' en aan de CNCD werd toevertrouwd? Gevolg van het collectief van NGO 
(de coalitie tegen de honger) dat zich in het proces heeft ingezet 

B1.5.4. Efficiëntie 

Zijn de ingezette financiële, materiële en menselijke middelen op een zuinige manier 
omgezet naar resultaten? 

B1.6. Methodologie 

De toewijzende macht vestigt de aandacht van de inschrijvers op het belang om een 
aangewezen en specifieke methodologie te gebruiken voor de opvoeding aan 
ontwikkeling. Het lezen van de literatuur over het onderwerp heeft ons ertoe aangezet 
om de evaluatie in vier gedeeltelijk opstapelbare fases te structureren: een 
documentaire studie fase, een opinie peiling fase, een interviewfase en een 
rapportagefase. 

                                                      
27 Wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds, artikel 5. 
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De evaluatie zal eveneens onderscheiden tussen de vier volgende categorieën van 
mensen te ondervragen:  

1. De brede publiek in België, 

2. Het publiek in België dat voor ontwikkelingssamenwerking blijk van belangstelling 
geeft zonder zich noodzakelijkerwijs op de voedselveiligheid te concentreren. Deze 
categorie wordt, volgens ons, vrij goed vertegenwoordigd door de lezers van het 
periodiek Dimensie 3 (meer dan 10.000 personen). 

3. Het publiek (ander dan de Parlementariërs) dat specifiek voor de problematiek 
van de honger en de voedselveiligheid blijk van belangstelling geeft; dat wil zeggen de 
personen die persoonlijk werden uitgenodigd op de verschillende acties door 
deelnemende NGOs. 

4. De parlementariërs en ex-parlementariërs van de wetgevende machten 2007-
2010 en 2003-2007 die het onderwerp van specifieke gerichte acties zijn geweest. 

B1.6.1. Documentaire studiefase 

De documentaire studiefase bestaat erin de beschikbare schriftelijke documenten en 
eventuele andere communicatiemiddelen te bundelen en te analyseren. De administratie 
beschikt over de volgende documenten dat de consultant zal moeten raadplegen : 

- De dossiers met een aanvraag om financiering en de Ministeriele besluiten die als 
gevolg daarvan werden genomen; 

- Sommige strategieën, programma’s en actieplannen die in plaats gezet werden;  

- Sommige narratieve en financiële verslagen van de verschillende campagnes, 

- Het intern tussentijds evaluatieverslag;  

- Enkele andere documenten (persartikels, verslagen, PV’s…).  
 

De consultant zal een uitvoerige lijst van de verschillende mededelingen/acties die 
tijdens de periode 2002-2009 werden geproduceerd moeten opstellen met, in verband, 
hun kosten met de toegekende begrotingen. 

Voor elke mededeling/geproduceerde acties zal men moeten vermelden:  

- de soort mededeling (krantenartikel, verslag, PV van vergadering,…) of actie 
(ronde tafel conferentie, seminarie, animatie,…)  

- Het doelpubliek in verwijzing met de 4 categorieën die aan het begin van dit punt 
6 worden onderscheiden.  

- In geval van mededeling, als de geproduceerde mededeling werkelijk werd 
verspreid. 

- Een gemotiveerde beoordeling van de relevantie en de kwaliteit. 
 

Deze materialen worden niet gecentraliseerd en zijn dus bij de verschillende 
ontvangende partijen te collationeren. 
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B1.6.2. Interviewfase 

De interviewfase bestaat erin eventuele documentaire leemtes op te vullen en de 
meningen van de sommige actoren met betrekking tot de vorige campagnes in kaart te 
brengen met het oog op de evaluatiedoelstelling (de herijking mogelijk maken van 
voorstellen van nieuwe oriëntaties en modaliteiten voor de sensibilisering campagnes 
2011 en volgende betreffende het BFVZ).  

Te contacteren personen:  

- de beleidscel van de Minister van Samenwerking (Mara Coppens, Jacques 
Gourdin,…), 

- parlementsleden die aan het programma hebben deelgenomen (of erbij betrokken 
werden), 

- de dienst Bijzondere Evaluatie S4 (Andrée François, Karel Cools); 

- de dienst Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid D2.2 (Nicole Detemmerman, 
Jean-Yves Standaert, Roland Provot, Théo Baert); 

- de dienst Sensibilisering door derden D5.1 (Marc Buys, Manuela Ramis,…), 

- De dienst NGO cofinanciering (D3.1), 

- De NGO die de campagne coördineert: Vredeseilanden (Saartje Boutsen, Luuk 
Zonneveld), 

- De deelnemende NGO’s:  SOS Faim (Jean-Jacques Grodent), NCOS 11.11.11. (S. 
Desgain), Oxfam Solidariteit (Thierry Kesteloot), Collectif Stratégies alimentaires 
CSA (Marek Poznanski) Iles de Paix, TRIAS (Stefaan Bonte, Kristof Volckaert), 
Vredeseilanden, Bevrijde Wereld, 2015 de tijd loopt (Corine Van Kelecom), 
Fian,…, 

- Personen die in het verleden betrokken waren bij het sensibilisering programma 
(John Cornet d’Elzius, Jan Vannoppen, Jessica Devliegher, Dirk Teerlinck, Antoon 
Van Broeckhoven; 

- De verantwoordelijke personen van Noordelijke en Zuidelijke landbouw 
organisaties betrokken bij de activiteiten. 

B1.6.3. Onderzoeksfase 

Een fase van onderzoek is vereist om te bepalen of de acties resultaten op korte en 
middellange termijn (outcomes) en op lange termijn (impact) hebben gehad. Daartoe zal 
de consultant 4 onderzoeken moeten verwezenlijken, een bij elke categorie van 
doelpubliek die aan het begin van dit punt 6 wordt onderscheiden.   

 

De onderzoeken zullen ingesteld moeten worden teneinde de 6 volgende punten te 
bepalen: 

- Aandeel van het doelpubliek, per categorie, dat zich de berichten van de 
programma's herinnert. 

- Aandeel van het doelpubliek, per categorie, dat de berichten waaraan zij werden 
uiteengezet juist begrepen heeft. 
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- Aandeel van het doelpubliek, per categorie, dat een kennis, sterke houdingen en 
overtuigingen met de uitgesproken berichten uitspreekt. 

- Aandeel van het doelpubliek, per categorie, dat kennis van de aanvullende 
informatie heeft genomen, waaraan in de mededelingen wordt verwezen. 

- Aandeel van het doelpubliek, per categorie, dat over de inhoud van de berichten 
met andere personen heeft gediscussieerd 

- Aandeel van het publiek, per categorie, dat actief heeft meegedaan aan de 
bestrijding van, honger als gevolg van de uitgesproken berichten. 

Deze verschillende niveau's zijn uitvoerig in de module 3 van het document getiteld 
„Strategic Communication for Development Projects - A Toolkit For Task Team Leaders“, 
beschikbaar op internet  op het adres: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTDEVCOMMENG/Resources/toolkitwebjan2004.pdf 

De omvang van de vereiste steekproef voor elk van de 4 categorieën, zal bepaald 
moeten worden om een graad van vertrouwen hoger of gelijk aan 95% te bereiken en 
een foutenmarge lager of gelijk aan 5% toe te laten. Dat geeft28: 

- voor de categorie „het grote publiek (6.000.000 van volwassen Belgen)“ een 
aselecte steekproef van minimum 400 personen met wie schriftelijk, telefonisch 
of per Internet, dient contact opgenomen te worden.  

- voor de categorie 2 (10.000 abonnees in België aan Dimensie 3), een aselecte 
steekproef van minimum 370 personen met wie via de lijst van abonnees of via 
een bijlage in het tijdschrift dient contact opgenomen te worden, 

Voor de categorieën 3 en 4, gezien het beperkte aantal, wordt er gevraagd om met een 
maximum personen contact op te nemen en om een individueel onderhoud te 
verwezenlijken met minimum 50 geselecteerde personen. 

De onderzoeken (vooral bij de categorieën 1 en 2) kunnen eventueel onderbehandelt 
worden door een gespecialiseerde instantie. 

Geadviseerde lezing: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/icd-
guidelines.pdf 
http://www.gene.eu/images/documents/LW_and_EOL_on_evaluation.pdf 
http://www.oecd.org/dataoecd/39/43/41043910.pdf 
http://www.cncd.be/spip.php?rubrique149 
http://www.deeep.org  
http://www.deeep.org/fileadmin/user_upload/downloads/MSH_group/DE_Watch.pdf 
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/PUBLICATION_CONSENSUS_FR-
067-00-00.pdf  
http://www.euforic.org/awareness-
sensibilisation/detail_page.phtml?&username=guest@euforic.org&password=9999&grou
ps=AWARE&workgroup=&page=recommendations&lang=fr  
http://www.euforic.org/docs/200505131758518106.pdf?&username=guest@euforic.org
&password=9999&groups=AWARE&workgroup 
http://www.educasol.org/spip.php?article53  
http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/documents/de-ar_evaluation2008.pdf  
http://www.cncd.be/IMG/pdf/depliant-Ref-ED_b-def_.pdf  
http://www.hfrp.org/evaluation/publications-resources/public-communication-campaign-
evaluation-an-environmental-scan-of-challenges-criticisms-practice-and-opportunities 
 

                                                      
28 http://www.raosoft.com/samplesize.html 
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B1.6.4. Rapportagefase 

Het evaluatieverslag besteedt in grote lijnen aandacht aan de lessen, conclusies en 
aanbevelingen die kunnen worden afgeleid uit de toetsing aan de 5 voormelde 
evaluatiecriteria. 
 
De volgende thema’s moeten zeker aan bod komen in de aanbevelingen: 
 

- het cibleren van de objectieven van de campagne (de verwachte directe 
resultaat, de outcome en impact), 

- de coherentie van de campagnedoelstellingen met het doel van het BFVZ, 

- het cibleren van de doelgroepen (Noord en Zuid) (hoe kan nieuw publiek 
gesensibiliseerd worden?), 

- de best beschikte modaliteiten om informatie en sensibilisering in te schakelen; 

- de noodzakelijke criteria voor de keuze van het/de organisme(n) gelast met het 
uitvoeren van de informatie en sensibilisering campagnes, 

- de methodes van opvolging, rapportering aan het BFVZ en evaluatie van de 
programma’s. 

B1.7. Organisatie en beheer van de evaluatie 

Het team van geselecteerde consulenten telt twee personen.  

Onafhankelijk van de reële duur van de dienstverlening, bedraagt de totale looptijd van 
het contract maximum 4 kalendermaanden. Voor elk rapport vermeld in punt 9.1 
hieronder brengen de consulenten verslag uit over hun activiteiten aan een 
opvolgingscomité dat is samengesteld uit de verschillende betrokken diensten van de 
aanbestedende overheid en uit vertegenwoordigers van de verschillende NGO’s /NGO 
coalities by de acties betrokken.. De leden van het comité komen bijeen onder het 
voorzitterschap van de leidend ambtenaar of plegen met elkaar overleg teneinde: 

- de algemene richting van de evaluatie aan te geven 

- de voortgang van de evaluatie op te volgen 

- de toegang tot de contactpersonen en de bestaande documenten te 
vergemakkelijken 

- het voorbereidend verslag en het eindverslag te reviseren en goed te keuren  

- deel te nemen aan de feedbackvergaderingen die worden gehouden in het kader 
van de evaluatie. 

B1.8. Offertevoorwaarden 

De inschrijvers stellen een bondige offerte op. De algemene concepten van de 
evaluatietheorie hoeven niet te worden uitgelegd.  

De beschrijving van de opdracht hanteert de terminologie van de DAC van de OESO. Zo 
de terminologie en/of de definities in de offerte niet overeenstemmen met die van de 
DAC, moet duidelijk worden aangegeven welke terminologie wordt gehanteerd en/of hoe 
ze moet worden geduid. 
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Het maximum aantal punten dat per criterium wordt toegekend, staat vermeld in Deel A, 
punt 11.2.2. De kwotering van de offertes aan de hand van deze criteria wordt hieronder 
nader toegelicht: 

B1.8. 1. Methodologie en benadering 

In de beschrijving van de opdracht is een groot deel van de methodologie reeds 
vastgelegd. Ze hoeft in de offerte niet opnieuw te worden uitgelegd. Het is zaak dat de 
inschrijvers aantonen dat ze een goed inzicht hebben in het begrip evaluatie en dat ze 
aangeven op welke wijze ze de kwaliteit van de sensibiliseringsprestaties van het ngo-
consortium tijdens periode onder evaluatie in een synthese zullen vatten. 

De inschrijvers besteden bijzondere aandacht aan de evaluatievragen per criterium. In 
de eerste fase (offerte/startvergadering) kunnen deze vragen worden beperkt tot de 
algemene evaluatiebeginselen.  

De inschrijvers moeten ook aantonen hoe zijn denken de beantwoording te vinden op de 
evaluatievragen en de beoordelingscritera die ze zullen gebruiken om de antwoorden te 
formuleren vermelden. 

In het deel benadering, zetten de inschrijvers de praktische aspecten van de organisatie 
van deze evaluatie uiteen aan de hand van de beschrijving van de opdracht en van de 
methodologie die in de offerte wordt voorgesteld.  

Een aantal belangrijke aspecten: 

- de samenstelling van het team van 2 consulenten, de verdeling van de 
bevoegdheden, het gender, taalevenwicht ; 

- het aantal mandagen per consulent en per evaluatiefase;  

- de methodes die zullen worden gehanteerd om informatie te verzamelen 
(interview / focus group / gestructureerd/ semi-gestructureerd …) 

- Teneinde de methodologische waarde van het verschillende offertes te 
kunnen vergelijken, wordt uitdrukkelijk aan de inschrijvers gevraagd om 
de typelijst van de vragen te leveren die zullen gesteld worden aan groep 
3 vermeld in de inleiding van  punt 6 (het publiek (ander dan de 
Parlementariërs) dat specifiek voor de problematiek van de honger en de 
voedselveiligheid blijk van belangstelling geeft; dat wil zeggen mensen die 
persoonlijk werden uitgenodigd op de verschillende acties door de deelnemende 
NGOs.) 

B1.8.3. De consulenten 

De punten die gunstig worden beoordeeld zijn opgenomen in de 
beoordelingscriteria, met name: 

- expertise en ervaring inzake de problematiek van de voedselonzekerheid  

- expertise en ervaring inzake de evaluatie van sensibiliseringsprogramma’s,  

- bekendheid met het Belgisch Overlevingsfonds  

- beheersing van het Nederlands en het Frans  

- beschikbaarheid  
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B1.9. De evaluatie producten: 

B1.9.1 Aard van de verslagen: 

Volgens een tijdschema dat bij het begin van de evaluatie werd overeengekomen, 
verstrekken de consulenten een elektronische versie die kan worden gewijzigd (Word), 
een elektronische versie die niet kan worden gewijzigd (pdf) en een papieren versie: 

- Een volledig werkschema 

- Een leidraad van gesprekken en vragenlijsten per categorie respondenten 

- Een faseverslag na de documentaire fase (ofwel volledig in het Nederlands, ofwel 
volledig in het Frans, ofwel deels in het Nederlands en deels in het Frans)  (met 
inbegrepen een overzicht van de verschillende acties die tijdens de campagnes 
werden uitgevoerd en de overeenkomstige resultaten)  

- Een voorlopig eindverslag (ofwel volledig in het Nederlands, ofwel volledig in het 
Frans, ofwel deels in het Nederlands en deels in het Frans) 

- Een eindverslag in het Nederlands en het Frans 

- Een samenvatting  van maximum drie bladzijden (in het Nederlands en het Frans)  

B1.9.2 Opbouw van de voorlopige en definitieve versies van het 
eindverslag: 

De gedetailleerde opbouw van het eindverslag wordt tijdens de evaluatie 
overeengekomen. De algemene opzet van het verslag bevat echter de volgende delen: 

- de inhoudstafel, 

- de lijst met afkortingen en acroniemen, 

- de samenvatting, 

- de context van de evaluatie, 

- de gehanteerde methodologie en benadering, 

- de antwoorden op de evaluatievragen, 

- de bevindingen, 

- de lessen (in de zin van de omschrijving van het glossarium van de DAC), 

- de besluiten, 

- de aanbevelingen, 

- de bijlagen. 
 

Het eindverslag bevat maximum 50 bladzijden, de bijlagen niet meegerekend. 
Aanvullende informatie over de context, het programma of de alomvattende aspecten 
van de methodologie en de analyse worden vermeld in de bijlagen. 

De bijlagen omvatten: de lijst van personen met wie de consulenten een gesprek 
hadden; de lijst van de geraadpleegde documenten; de beschrijving van de opdracht; de 
toelichting bij het voorstel van eindverslag die door de consulenten niet werd 
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meegewogen en opgave van de redenen waarom ze niet werd meegewogen; alle 
gegevens die gebruikt werden voor de analyse of voor de tabellen.  

B1.9.3 Kwaliteit: 

De verslagen zullen beoordeeld worden op basis van een checklist vigerend binnen de 
beherende dienst van de evaluatie. De resultaten en de analyse zullen gedetailleerd zijn; 
de besluiten en de aanbevelingen zullen gemotiveerd zijn. Uit de verslagen moet blijken 
dat een methodische benadering werd gehanteerd waarbij de opeenvolgende stappen 
van de redenering duidelijk worden weergegeven. De realistische en operationele 
aanbevelingen worden naar rangorde van prioriteit (zo nodig, groepsgewijs) 
geformuleerd. De aanbevelingen gaan vergezeld van een uiteenzetting van de 
verschillende opties die kunnen worden overwogen en van de risico’s en de beperkingen 
van elke optie.  
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Bijlage 2: Gegevensverzameling  

Beschrijving van de bevraagde doelpublieken en de selectievoorwaarden 

De Dienst Bijzondere Evaluatie Ontwikkelingssamenwerking heeft de partners 
DRIS-HIVA-SONECOM belast met de evaluatie van de informatiecampagnes over de 
projecten en de programma’s van het Belgisch Overlevingsfonds voor de periode 2001-
2009 (en voor bepaalde aspecten ook 2010).  

De evaluatie heeft betrekking op meerdere doelpublieken:  
1. het brede publiek 
2. het publiek dat geïnteresseerd blijkt in ontwikkelingssamenwerking 
3. het publiek dat specifiek belangstelling laat blijken voor de problematiek van 

honger en voedselzekerheid  
4. personen die in de legislaturen 2003-2007 en 2007-2009 een parlementaire 

functie bekleedden  
Ook personen die bij de uitvoering van de acties van het BOF betrokken waren, werden 
bevraagd.  

Er werd een kwantitatieve enquête gehouden (telefonisch) onder het brede publiek en 
onder het publiek dat geïnteresseerd was in ontwikkelingssamenwerking (via een online 
vragenlijst).  

De overige twee doelpublieken en de actoren van het BOF verstrekten kwalitatieve 
gegevens in de vorm van interviews.  

 
Doelpubliek 1: het ‘brede publiek’ 
 
Hierbij ging het erom een willekeurig deel van de Belgische bevolking in het algemeen te 
bereiken. 

De vragenlijst werd samengesteld in nauwe samenwerking tussen DRIS en 

SONECOM. De lijst werd in een reële situatie aan een pretest onderworpen. De 
definitieve versie telt 4 pagina’s met hoofdzakelijk gesloten vragen. De verwerking 
duurt gemiddeld een tiental minuten. Vijf vragen waren aangepast aan het taalregime 
van de bevraagde persoon (Frans of Nederlands).  

Hij bestaat uit 7 delen: 
– Kennis 
– Belangstelling en positionering van het publiek 
– Betrokkenheid en context 
– Verspreiding van de boodschap door de media 
– Verspreiding van de acties van het BOF 
– Kennis van de actoren 
– Sociaal-demografische gegevens 
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De gegevensinzameling vond plaats van 27 maart tot 15 april 2011, ofwel in 18 
werkdagen. 18 enquêteurs werden door Sonecom opgeleid.  

In totaal werden er 408 enquêtes gehouden. Daartoe zijn 7030 pogingen tot 
telefonische oproepen29 gedaan bij 6556 verschillende personen. Van die 7030 
pogingen tot oproepen hebben 3065 oproepen tot een effectief contact geleid, dat wil 
zeggen dat iemand heeft opgenomen.  

Gemiddeld waren 17 contactpogingen nodig om een enquête te kunnen houden. Met 
andere woorden, om één vragenlijst in te vullen waren 7 effectieve contacten nodig. 
1794 personen weigerden hun medewerking.  

 
Doelpubliek 2: “Publiek dat geïnteresseerd blijkt in 
ontwikkelingssamenwerking” 

Volgens het bestek van de evaluatie zou “dit publiek dat geïnteresseerd blijkt in 
ontwikkelingssamenwerking zonder extra aandacht te geven aan het thema 
voedselzekerheid”, relatief goed vertegenwoordigd zijn door de abonnees van het 
algemene DGD-tijdschrift “Dimensie 3”.  

In de online vragenlijst voor dit gesensibiliseerde publiek staan dezelfde vragen als voor 
het brede publiek. Vijf vragen waren aangepast aan het taalregime van de bevraagde 
persoon (Frans of Nederlands). Aan het gesensibiliseerde publiek werden drie extra 
vragen gesteld, die betrekking hadden op hun kennis over het Belgisch 
Overlevingsfonds, de Wereldhandelsorganisatie en economische 
partnerschapsakkoorden.  

De vragenlijst werd samengesteld in nauwe samenwerking tussen DRIS en SONECOM. 
De definitieve versie telt 4 pagina’s met hoofdzakelijk gesloten vragen.  

Hij bestaat uit 7 delen: 
– Kennis 
– Belangstelling en positionering van het publiek 
– Betrokkenheid en context 
– Verspreiding van de boodschap door de media 
– Verspreiding van de acties van het BOF 
– Kennis van de actoren 
– Sociaal-demografische gegevens 

De vragenlijst was online beschikbaar. Eén van onze doelstellingen was dus om de 
abonnees van Dimensie 3 uit te nodigen naar de site te gaan om het formulier daar in 
te vullen. 

De vragenlijst werd op 6 april 2011 online gezet op de site 
www.enquetealimentationmondiale.be. Vooraf zijn tests verricht om eventueel 
bepaalde aspecten van de vragenlijst te kunnen aanpassen.  

                                                      
29 Het betreft hier telefonische oproepen (gevormd nummer) waarvoor een persoon al dan niet heeft 
opgenomen. Alle oproepen worden in aanmerking genomen, ongeacht het resultaat van de oproep (voltooid, 
afwezig, verkeerd nummer, enz.). 
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2500 (1250 Nederlandstalige en 1250 Franstalige) abonnees op het tijdschrift Dimensie 
3 zijn willekeurig gekozen uit de databank die vooraf aan Sonecom was verstrekt. Op 6 
april 2011 ontvingen zij per post een bericht waarin de context van het onderzoek, de 
aanpak voor het invullen van de vragenlijst, de gegevens van Sonecom en de 
verzekering van de anonimiteit van de gegevens werd beschreven. Bovendien werd een 
e-mail verzonden naar de abonnees waarvan het e-mailadres beschikbaar was 
(ongeveer duizend).  

Op de site werden twee vragenlijsten gezet (NL en FR). Op die manier kon elke 
respondent kiezen welke hij wilde invullen.  

Aan het begin van de vragenlijst werden de respondenten specifiek gevraagd om vooral 
eerlijk te antwoorden: “Gelieve deze vragen eerlijk te beantwoorden; als u het 

antwoord niet weet, stellen wij het op prijs als u ‘Weet niet’ zegt in plaats van een 

antwoord te gokken.” Op die manier kregen we een duidelijk beeld van hun percepties 
en hun kennis terzake.  

Om het aantal antwoorden op te voeren, hebben wij per e-mail nog verscheidene 
herinneringen verstuurd. Dat betekent dat de personen die hun e-mailadres hadden 
opgegeven vaker gevraagd werden te antwoorden dan degenen van wie we slechts een 
postadres hadden (werk of thuis). Om dat aantal nog verder op te voeren, hebben we 
na een zoektocht op internet de e-mailadressen van nog eens 200 nieuwe personen 
gevonden. 

De gegevens werden van 6 april tot 9 mei 2011 ingezameld. In totaal werden 377 
enquêtes gehouden.  

Gezien de beperkte informatie over de referentiepopulatie (abonnement op Dimensie 3) 
waarover wij beschikten, is het een riskante zaak om de resultaten van de enquête te 
veralgemenen voor alle personen die gesensibiliseerd zijn voor de problematiek. We 
moeten dus voorzichtig zijn met het lezen en interpreteren van de resultaten, en 
benadrukken dat de statistisch representatieve relaties tussen sommige variabelen 
slechts van toepassing zijn op de bevraagde populatie, en niet op de 
referentiepopulatie.  

Verder onderstrepen we nog dat het ongetwijfeld vooral de meest betrokken en meest 
gesensibiliseerde personen zijn die de tijd hebben genomen om de vragenlijst te 
beantwoorden. Dat zou eveneens een (positieve) impact kunnen hebben op de 
resultaten.  

 
Doelpubliek 3: “Publiek dat specifiek belangstelling laat blijken voor de thema’s 
honger en voedselzekerheid” 
 
De groep bevraagde personen voor dit publiek werd geselecteerd uit de lijsten met 
personen die aanwezig waren bij openbare sensibiliseringsacties van de Coalitie: 
rondetafels, duurzame brunches of colloquia. 
 
Er werd een Franstalige lijst samengesteld met 33 namen, waarvan er 20 zijn 
gecontacteerd. 
De Nederlandstalige lijst telde 40 namen, waarvan er eveneens 20 zijn gecontacteerd. 
 



Evaluatie van het sensibiliseringsluik BOF.                                               Blz. 104/138 
 

De vragenlijst die hen werd voorgelegd bevatte zowel open als gesloten vragen. De 
gesloten vragen maakten deel uit van de vragenlijsten die waren voorgelegd aan het 
brede publiek en aan de lezers van Dimensie 3. 
 
Deze personen werden telefonisch gecontacteerd. Enkele personen die niet op de 
telefonische oproepen reageerden, werden per e-mail gecontacteerd. 

 

Naam Organisatie Datum 
BAKALA Antoine  Peuples solidaires 27 april 2011 

BEERLANDT Hannelore 
International Development Innovation 
Services 

26 mei 2011 

BODSON Françoise  Union des agricultures wallones 27 april 2011 
BOMMEREZ Wim ex-Bioforum 12 mei 2011 
BONTE  Stefaan Trias 17 mei 2011 
BURETTE Florence  Vétérinaires sans frontières 27 april 2011 

CALCOEN Simon 
Vlaamse overheid-Departement 
Internationaal Vlaanderen 

17 mei 2011 

CARRACILLO Carmelina  Entraide et Fraternité 29 april 2011 
DAVE Benoit  ULB 27 april 2011 
DE LEENER Jean-Pierre Vlaams Agrarisch Centrum 17 mei 2011 
DEMEYER Rudy 11.11.11 12 mei 2011 
DETAVERNIER Koen 11.11.11 27 mei 2011 
DEWALSCHE Alma MO* 12 mei 2011 
DUTRON Gaëlle  SOS Faim 28 april 2011 
GEERTS   Sam KULeuven 12 mei 2011 
GOETHALS Maarten Trias 16 mei 2011 
GOREZ Beatrice  Coalition pour des Accords de pêche 

équitables 
28 april 2011 

GORIS Ria Journalist-verslaggever 10 mei 2011 
HENIN Vincent  Louvain Développement 29 april 2011 
HOFMAN An ex-Belga 27 mei 2011 
KALIMBIRIRO Laetitia  Sima-Kivu 28 april 2011 
KEYTSMAN Els Oxfam Wereldwinkels 27 mei 2011 
KROFF Florence FIAN 27 april 2011 
LADOUCE René FWA 28 april 2011 
MACKIE James  ECDPM 27 april 2011 
MARAITE Henri  UCL 2 mei 2011 
PLUNUS Olivier  Fédération des jeunes agriculteurs 27 april 2011 
RAES Dirk KULeuven 16 mei 2011 
ROUSSOT Anne-Laure  Greenpeace 13 mei 2011 
SOMERS Marc  Caritas 27 april 2011 
STUYCK Koen 11.11.11 18 mei 2011 
TELLER-PÉRON Marie  Caritas 27 april 2011 
THEUNEN Patrick  Atelier Graphoui 28 april 2011 
THYS Eric  Institut de Médecine Tropicale 27 april 2011 
VANCOILLIE Sybile  ex-Vredeseilanden 25 mei 2011 
VANDERMOSTEN Gert VODO 27 mei 2011 
VANDEVOORT Pol 11.11.11 27 mei 2011 
VANHAUWERMEIREN Saar  Oxfam Wereldwinkels 25 mei 2011 
VERMEYLEN Bruno  Caritas 25 mei 2011 
ZAOUGUI Soumaya ex-11.11.11 27 mei 2011 
 
 
Doelpubliek 4: de parlementariërs 
 
De gekozen parlementariërs behoorden op het moment van de enquête of eerder tot de 
parlementaire werkgroep van het BOF. Die personen werden gekozen om hun  
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betrokkenheid, hun belangstelling en hun lidmaatschap van verschillende politieke 
partijen. Met een twintigtal parlementariërs is contact opgenomen maar uiteindelijk 
waren er nog geen tien bereid om de vragen te beantwoorden. De belangrijkste redenen 
voor weigering waren tijdgebrek, het feit dat men niet meer tot de werkgroep behoort, 
een te vaag idee van het onderwerp. 
De semigestructureerde vragenlijst was te vergelijken met de lijst die aan publiek 3 was 
voorgelegd; met enkele extra vragen over de rol en de werking van de parlementaire 
groep.  
De interviews vonden voornamelijk persoonlijk plaats.  
 

Naam Functie Datum 
DALLEMAGNE Georges  Parlementariër CDH 28 maart 2011 
DE DONNEA François-Xavier  Parlementariër MR 6 mei 2011 
DESEIJN Roel  Ex-parlementariër CD&V 17 mei 2011 
DRION Claudine Ex-parlementariër Ecolo 20 april 2011 
FERNANDES Joffrey  Assistent van Patrick 

Moriau 
2 maart 2011 

GEERTS David  Parlementariër SP.a 28 april 2011 
GERKENS Muriel  Parlementariër Ecolo 28 maart 2011 
MORIAU Patrick Parlementariër PS 8 april 2011 

 
Doelpubliek 5: personen die betrokken zijn bij de uitvoering van het BOF 
 
De personen die voor doelpubliek 5 werden gecontacteerd, waren gekozen uit de 
personen die in het bestek werden voorgesteld. 
De vragenlijst had voornamelijk betrekking op de appreciëring van de werking en de 
realisaties van het sensibiliseringsluik van het BOF en op de modaliteiten van de 
uitvoering ervan. 
De interviews vonden voor het merendeel persoonlijk plaats, en bij wijze van 
uitzondering per e-mail of per telefoon (partners in het Zuiden of multilaterale 
organisaties). 
 

Naam Organizatie Datum 
AERTSEN Jan  
BOUTSEN SAARTJE 

Vredeseilanden 21 maart 2011 

CHARLIER Sophie  Le Monde Selon les 
Femmes 

14 april 2011 

COOLS Karel  
FRANÇOIS Andrée  

SPF AE - S4 29 maart 2011 

COPPENS Mara  Strategische cel van de 
Minister van 
Ontwikkelingsamenwerking 

12 mei 2011 

CORNET D’ELZIUS John  Vroegere kabinetchef van 
ontwikkelingssamenwerking 

12 april 2011 

DAELEMANS JO Broederlijk Delen 22 maart 2011 
DENIS Isabelle  FAO 16 maart 2011 
DESGAIN Stéphane  CNCD – 11.11.11 22 maart 2011 
DESPIEGELAERE Marc PROTOS 4  april 2011 
DE TEMMERMAN Nicole  DGD – D2.2 28 maart 2011 
GOURDIN Jacques  Strategische cel van de 

Minister van 
Ontwikkelingsamenwerking 

29 maart 2011 

GRODENT Jean-Jacques  SOS Faim 17 maart 2011 
HASSANNE Mamoudou  Mooriben, Niger 29 april 2011 
KESTELOOT Thierry  Oxfam Solidariteit 25 maart 2011 
LODA Dario  UNICEF 12 april 2011 
LONCKE Thérèse DGD - D5  25 maart 2011 
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RAMIS Manuela  
MATTON André  FAO 7 april 2011 
NZUZI Esperance  Aprofel, Congo 2 mei 2011 
POZNANSKI Marek  Collectif Stratégie 

Alimentaire 
26 april 2011 

SALL Nadjirou  FONGS, Sénégal 29 april 2011 
STANDAERT Jean-Yves  DGD - D2.2 29 maart 2011 
TEERLINCK Dirk  DGD Vroegere afdelingschef 

D2.2 - FBS 
13 mei 2011 

TIMMERMANS Luc  DGD - D1  6 mei 2011 
VAN KELECOM Corine 2015 De Tijd Loopt 22 maart 2011 
VAN WAEYENBERGE Sofie  BTC, coordinator Desk 

landbouw en 
plattelandsontwikkeling  

23 maart 2011 

VOLCKAERT Kristof Boerenbond 18 maart 2011 
. 
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Bijlage 3: Kwantitatieve vragenlijst voor het 
brede publiek 

1. Kennis 

• Produceren we voldoende voedsel voor de hele wereldbevolking?                            
Ja / Neen/ Weet ik niet 

• Het aantal ondervoede mensen wordt wereldwijd geschat op: 
- 950 miljoen,  
- 95 miljoen 
- 1,95 miljard 
- Weet ik niet 

• 1. Hoe groot is het aandeel van de boeren onder diegenen die in de wereld lijden aan 
ondervoeding? 
- Een kwart 
- Half 
- Twee derde 
- Weet ik niet 

• Wat is duurzame handel (Fair Trade)? 
- Een systeem waar iedereen aan dezelfde prijs zijn producten verkoopt op de 
internationale markt. 

- Een zakelijk partnerschap dat streeft naar meer gelijkheid in de internationale 
handel door te zorgen voor een eerlijker inkomen voor de producenten. 

- Een label dat garant staat voor de herkomst en de kwaliteit van biologische 
producten 

- Weet ik niet 

2. Interesse / houding van het publiek 

Wat is uw houding ten aanzien van de volgende uitspraken? 

(Positionering antwoord:Absoluut niet eens / oneens / mee eens 
/helemaal mee eens /Geen mening) 

• Tegenwoordig wordt wereldwijd de landbouw steeds meer gebruikt om 
biobrandstoffen te produceren (brandstoffen geproduceerd uit plantaardige 
materialen op basis van maïs, suikerriet, koolzaad, zonnebloem...).                 
Binnenkort zal iedereen moeten kiezen tussen eten of de productie van 
biobrandstoffen. 

• Vandaag wordt ongeveer 40% van de wereld landbouwproductie geproduceerd door 
familieboerderijen, met als eerste doel de eigen gemeenschap te voeden…             
Als die familiebedrijven verdwijnen, kunnen we de wereldbevolking niet langer 
voeden. 

• Grote bedrijven uit de agro-business (zoals Kraft, Nestle, Unilever) moeten 
ondersteund worden om de honger uit de wereld te bannen. 
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• Omdat in Europa geproduceerde levensmiddelen uitgevoerd worden naar 
ontwikkelingslanden (bv. Nederland exporteert uien naar Senegal), kunnen de kleine 
producenten in deze landen niet meer leven van hun werk. 

• Dankzij de teelt van één enkel producten (monocultuur van koffie, cacao, katoen), 
kunnen de landen in het Zuiden zelf beslissen over de prijs van hun producten op de 
internationale markt. 

• De Wereld Handels Organisatie (WHO) speelt wereldwijd een sleutelrol in de 
verbetering van de levensomstandigheden van de kleine boeren. 

• Het feit dat ondanks de vooruitgang van onze samenleving, niet iedereen in de 
wereld genoeg te eten heeft, raakt me in het bijzonder. 

• Ik voel me betrokken bij het probleem van de landbouw in de wereld en ik uit me 
daarover in mijn omgeving. 

• Dankzij de acties van NGO's, ben ik op de hoogte van de wereldwijde problemen met 
betrekking tot de landbouw. 

• Dankzij het Belgische Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, ben ik op de 
hoogte van de wereldwijde problemen met betrekking tot de landbouw. 

 

3. Betrokkenheid - achtergrond 

• Bent u een vrijwilliger of activist in een vereniging of NGO (niet-gouvernementele 
organisatie) die werkt in het Zuiden)?  

(Antwoord: Ja / Neen. Zo ja: welke?) 

• Kunt u de naam citeren van één of meer NGO's die werken aan de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden in de landbouw wereldwijd? 

(Antwoord: Ja / Neen Zo ja: welke?) 

• Heb je In de afgelopen twee jaar een gift gedaan voor een goed doel of aan NGO die 
specifiek werkt aan kwesties in verband met de landbouw en de toestand van de 
boeren in de wereld? ?  

(Antwoord: Ja / Neen Zo ja: welke? 

• Koopt U fairtrade-producten?  

(Antwoord: Ja / Neen  Zo ja: Waarom?)  

• Geef Uw mening over de volgende stellingen: 

(Positionering antwoord: Helemaal niet eens / oneens / meeeens 
/helemaal mee eens / Geen mening) 

- Omdat ik denk dat het beter is voor de gezondheid. 
- Omdat ik van de smaak van deze producten hou. 
- Omdat het me in staat stelt een goede daad te doen. 
- Omdat ik zo deelneem aan de verbetering van de levensomstandigheden van kleine 
producenten in het Zuiden 

• Hebt U aandacht voor de oorsprong van de producten die u gebruikt?  

(Antwoord: Ja / Neen Zo ja: Waarom?) 
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• Geef Uw mening over de volgende stellingen: 

(Positionering antwoord :  Helemaal niet eens / oneens / mee 

eens /helemaal mee eens / Geen mening) 
- Omdat ik de lokale landbouw in België steun 
- Omdat ik aan het leefmilieu denk 
- Omdat ik alleen merkproducten koop 
- Omdat ik van bepaalde bedrijven geen producten wil kopen 
- Omdat ik de producenten van het zuiden wil ondersteunen 

 

4. Verspreiden van de boodschap via de media 

• Wat is volgens U het specifieke onderwerp is dat het vaakst naar voren gebracht 
wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking? 

• Heb je ooit gehoord van "voedselzekerheid"?  

(Antwoord: Ja / Neen) 

• Heb je ooit gehoord van "voedselsoevereiniteit"?  

(Antwoord: Ja / Neen) 

• Indien "Ja" het antwoord op beide vragen is: Denkt u dat deze woorden werden 
uitgezonden in de media vóór.. 

 (Antwoord: 10 jaar / 5 jaar / 2 jaar geleden?) 

• Is er een verschil tussen voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit?  

(Antwoord: Ja / Neen / Weet ik niet ) 

• Indien "Ja" op vraag: Heb je ooit gehoord van "voedselzekerheid"?: Voedselzekerheid 
is: 
- Zorgen voor het recht op voedsel voor mensen die leven in een land in oorlog 
- Het recht van ondervoede mensen op gratis voedselvoorziening om uitzicht te 
krijgen op een gezonder leven 

- Iedereen toegang verzekeren tot voldoende voedsel om aan de voedingsbehoeften 
te voldoen en om een gezond leven te kunnen leiden. 

- Weet ik niet 

• Voedselsoevereiniteit is: 
- Het feit dat in een land, iedereen genoeg te eten heeft. 
- Het recht van volkeren en landen om zelf hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te 
kunnen definiëren. 

- Het recht van machthebbers in een land om te beslissen over de invoer en uitvoer 
van voedingsmiddelen. 

- Weet ik niet 
 

5. Verspreiding van de acties van het BOF 

• Kent U de website? (Antwoord: Ja / Neen) Zo ja: bezoek je de website ... 

(Antwoord: Nooit / Soms / Regelmatig) 
- Consortium 2015, De Tijd Loopt: www.detijdloopt.be 
- Wereldvoedseldag: www.wereldvoedseldag.be 
- Vredeseilanden: www.vredeseilanden.be 
- Oxfam Solidariteit: www.oxfamsol.be 
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- VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling): www.vodo.be 

- Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking: www.dgos.be 

• Hier zijn een aantal activiteiten en informatie die werd verspreid. Wat zegt dit U? 

(Positionering antwoord: Niets / Ik heb er van gehoord / ik heb er 
aan deelgenomen / ik heb deelgenomen aan de organisatie) 

- Wereldvoedseldag – Elke jaar, op 16 oktober 
- Radiospot voor de Wereldvoedseldag 2009 – Einde van 2009 
- Klickspot radio en TV met Vlaamse persoonlijkheden, voor de Werledvoedseldag 
2007 en 2008: “ Elke drie seconden sterft een kind van honger” (Laatste 
boodschap: “Het is tijd voor een ander landbouwbeleid. Want honger moet de 
wereld uit”). 

- Naar aanleiding van Wereldvoedseldag, in oktober 2007, een gedrukt katern als de 
bijlage bij De Morgen, De Standaard en Het Belang van Limburg: « Elke drie 
seconden …sterft een kind van honger » 

6. Kennis van de actoren 

• Vóór dit interview, kende U de volgende organisaties dan al, al was het maar in 
naam?  

(Antwoord: Ja / Neen) 

- Consortium 2015, De tijd loopt 
- Coalitie tegen de honger 
- Belgisch Overlevingsfonds 
- FAO (Food and Agriculture Organisation) 
- DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking) 

7. Socio-demografische kenmerken 

• Hoe oud bent U?  

• Wat is uw geslacht?  

• Wat is uw postcode? 

• Wat is het hoogste diploma dat U hebt behaald? 

 (Antwoord tussen: Geen / lager /lager secundair / Hogere 
Middelbare / Hoger onderwijs korte type / hoger onderwijs lange 

type of universitair) 
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Bijlage 4: Kwantitatieve vragenlijst voor het 
publiek dat geïnteresseerd blijkt in 
ontwikkelingssamenwerking 

1. Kennis 

• Produceren we voldoende voedsel voor de hele wereldbevolking?                            
Ja / Neen/ Weet ik niet 

• Het aantal ondervoede mensen wordt wereldwijd geschat op: 
- 950 miljoen,  
- 95 miljoen 
- 1,95 miljard 
- Weet ik niet 

• 1. Hoe groot is het aandeel van de boeren onder diegenen die in de wereld lijden aan 
ondervoeding? 
- Een kwart 
- Half 
- Twee derde 
- Weet ik niet 

• Wat is duurzame handel (Fair Trade)? 
- Een systeem waar iedereen aan dezelfde prijs zijn producten verkoopt op de 
internationale markt. 

- Een zakelijk partnerschap dat streeft naar meer gelijkheid in de internationale 
handel door te zorgen voor een eerlijker inkomen voor de producenten. 

- Een label dat garant staat voor de herkomst en de kwaliteit van biologische 
producten 

- Weet ik niet 

• Wat is het Belgisch Overlevingsfonds? 
- Een Belgisch Fonds voor de distributie van noodvoedselhulp in landen in Afrika 
bezuiden de Sahara 

- Een Fonds van het Belgische Parlement om de voedselveiligheid in Afrika, in de 
landen ten zuiden van de Sahara, te verzekeren. 

- Een Belgische Fonds voor hulp aan derde wereldlanden die geconfronteerd worden 
met hongersnood. 

- Weet ik niet 

• In welke context opereert dit Fonds? 
- In landen die zijn getroffen door natuurrampen 
- In landen die lijden aan extreme honger 
- In landen die lijden aan aanhoudende voedselonzekerheid 
- Weet ik niet 

• In het kader van de economische betrekkingen tussen Noord en Zuid, wat betekenen 
de volgende afkortingen 
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OMC WHO 
- Wereld Hulp Organisatie 
- Westerse Hulp en Ontwikkeling 
- Wereld Handels Organisatie 
- Weet ik niet 
APE EPO 
- Economische partnerschapsovereenkomsten 
- Europese planningsorganisatie 
- Economische protectoraatovereenkomsten 
- Weet ik niet 

 

2 Interesse / houding van het publiek 

Wat is uw houding ten aanzien van de volgende uitspraken? 

(Positionering antwoord:Absoluut niet eens / oneens / mee eens 
/helemaal mee eens /Geen mening) 

• Tegenwoordig wordt wereldwijd de landbouw steeds meer gebruikt om 
biobrandstoffen te produceren (brandstoffen geproduceerd uit plantaardige 
materialen op basis van maïs, suikerriet, koolzaad, zonnebloem...).                 
Binnenkort zal iedereen moeten kiezen tussen eten of de productie van 
biobrandstoffen. 

• Vandaag wordt ongeveer 40% van de wereld landbouwproductie geproduceerd door 
familieboerderijen, met als eerste doel de eigen gemeenschap te voeden…             
Als die familiebedrijven verdwijnen, kunnen we de wereldbevolking niet langer 
voeden. 

• Grote bedrijven uit de agro-business (zoals Kraft, Nestle, Unilever) moeten 
ondersteund worden om de honger uit de wereld te bannen. 

• Omdat in Europa geproduceerde levensmiddelen uitgevoerd worden naar 
ontwikkelingslanden (bv. Nederland exporteert uien naar Senegal), kunnen de kleine 
producenten in deze landen niet meer leven van hun werk. 

• Dankzij de teelt van één enkel producten (monocultuur van koffie, cacao, katoen), 
kunnen de landen in het Zuiden zelf beslissen over de prijs van hun producten op de 
internationale markt. 

• De Wereld Handels Organisatie (WHO) speelt wereldwijd een sleutelrol in de 
verbetering van de levensomstandigheden van de kleine boeren. 

• Het feit dat ondanks de vooruitgang van onze samenleving, niet iedereen in de 
wereld genoeg te eten heeft, raakt me in het bijzonder. 

• Ik voel me betrokken bij het probleem van de landbouw in de wereld en ik uit me 
daarover in mijn omgeving. 

• Dankzij de acties van NGO's, ben ik op de hoogte van de wereldwijde problemen met 
betrekking tot de landbouw. 

• Dankzij het Belgische Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, ben ik op de 
hoogte van de wereldwijde problemen met betrekking tot de landbouw. 

 

3. Betrokkenheid - achtergrond 

• Bent u een vrijwilliger of activist in een vereniging of NGO (niet-gouvernementele 
organisatie) die werkt in het Zuiden)?  
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(Antwoord: Ja / Neen. Zo ja: welke?) 

• Kunt u de naam citeren van één of meer NGO's die werken aan de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden in de landbouw wereldwijd? 

(Antwoord: Ja / Neen Zo ja: welke?) 

• Heb je In de afgelopen twee jaar een gift gedaan voor een goed doel of aan NGO die 
specifiek werkt aan kwesties in verband met de landbouw en de toestand van de 
boeren in de wereld? ?  

(Antwoord: Ja / Neen Zo ja: welke? 

• Koopt U fairtrade-producten?  

(Antwoord: Ja / Neen) 

 

• Zo ja: Geef Uw mening over de volgende stellingen: 

(Positionering antwoord: Helemaal niet eens / oneens / mee eens 
/helemaal mee eens / Geen mening) 

- Omdat ik denk dat het beter is voor de gezondheid. 
- Omdat ik van de smaak van deze producten hou. 
- Omdat het me in staat stelt een goede daad te doen. 
- Omdat ik zo deelneem aan de verbetering van de levensomstandigheden van kleine 
producenten in het Zuiden 

• Hebt U aandacht voor de oorsprong van de producten die u gebruikt?  

(Antwoord: Ja / Neen) 

• Zo ja: Waarom? Geef Uw mening over de volgende stellingen: 

(Positionering antwoord: Helemaal niet eens / oneens / mee eens 
/helemaal mee eens / Geen mening) 

− Omdat ik de lokale landbouw in België steun 
- Omdat ik aan het leefmilieu denk 
- Omdat ik alleen merkproducten koop 
- Omdat ik van bepaalde bedrijven geen producten wil kopen 
- Omdat ik de producenten van het zuiden wil ondersteunen 

4. Verspreiden van de boodschap via de media 

• Wat is volgens U het specifieke onderwerp is dat het vaakst naar voren gebracht 
wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking? 

• Heb je ooit gehoord van "voedselzekerheid"? 

 (Antwoord: Ja / Neen) 

• Heb je ooit gehoord van "voedselsoevereiniteit"? 

 (Antwoord: Ja / Neen) 

•  Indien "Ja" het antwoord op beide vragen is: Denkt u dat deze woorden werden 
uitgezonden in de media vóór.. 

 (Antwoord: 10 jaar / 5 jaar / 2 jaar geleden?) 

• Is er een verschil tussen voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit?  
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(Antwoord: Ja / Neen / Weet ik niet ) 

• Indien "Ja" op vraag: 
Voedselzekerheid is: 
- Zorgen voor het recht op voedsel voor mensen die leven in een land in oorlog 
- Het recht van ondervoede mensen op gratis voedselvoorziening om uitzicht te 
krijgen op een gezonder leven 

- Iedereen toegang verzekeren tot voldoende voedsel om aan de voedingsbehoeften 
te voldoen en om een gezond leven te kunnen leiden. 

- Weet ik niet. 
 
Voedselsoevereiniteit is: 
- Het feit dat in een land, iedereen genoeg te eten heeft. 
- Het recht van volkeren en landen om zelf hun eigen voedsel- en landbouwbeleid te 
kunnen definiëren. 

- Het recht van machthebbers in een land om te beslissen over de invoer en uitvoer 
van voedingsmiddelen. 

- Weet ik niet 

5. Verspreiding van de acties van het BOF 

• Kent U de website? (Antwoord: Ja / Neen) Zo ja: bezoek je de website ... 

 (Antwoord: Nooit / Soms / Regelmatig) 

- Consortium 2015, De Tijd Loopt: www.detijdloopt.be 

- Wereldvoedseldag: www.wereldvoedseldag.be 

- Vredeseilanden: www.vredeseilanden.be 

- Oxfam Solidariteit: www.oxfamsol.be 

- VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling): www.vodo.be 

- Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking: www.dgos.be 

 

• Hier zijn een aantal activiteiten en informatie die werd verspreid. Wat zegt dit U? 

 (Positionering antwoord: Niets / Ik heb er van gehoord / ik heb 
er aan deelgenomen / ik heb deelgenomen aan de organisatie) 

- Wereldvoedseldag – Elke jaar, op 16 oktober 
- Radiospot voor de Wereldvoedseldag 2009 – Einde van 2009 
- Klickspot radio en TV met Vlaamse persoonlijkheden, voor de Werledvoedseldag 
2007 en 2008: “ Elke drie seconden sterft een kind van honger” (Laatste 
boodschap: “Het is tijd voor een ander landbouwbeleid. Want honger moet de 
wereld uit”). 

- Naar aanleiding van Wereldvoedseldag, in oktober 2007, een gedrukt katern als 
bijlage bij De Morgen, De Standaard en Het Belang van Limburg: « Elke drie 
seconden …sterft een kind van honger » 

6. Kennis van de actoren 
• Vóór dit interview, kende U de volgende organisaties dan al, al was het maar in 

naam?  

(Antwoord: Ja / Neen) 

- Consortium 2015, De tijd loopt 
- Coalitie tegen de honger 
- Belgisch OverlevingsFonds 
- FAO (Food and Agriculture Organisation) 
- DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking) 
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7. Socio-demografische kenmerken 
• Hoe oud bent U?  
• Wat is uw geslacht?  
• Wat is uw postcode? 
• Wat is het hoogste diploma dat U hebt behaald? 

 (Antwoord tussen: Geen / lager /lager secundair / Hogere 
Middelbare / Hoger onderwijs korte type / hoger onderwijslange 

type of universitair) 
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Bijlage 5: Semi-gestructureerde kwalitatieve 
vragenlijst voor het publiek dat specifiek 
belangstelling laat blijken voor de thema’s 
honger en voedselzekerheid 

Kwalitatieve vragen 
1. - Volgens u, wat is het Belgisch Overlevingsfonds? 

- Wat zijn volgens u de doelstellingen van het BOF? 
- In welke context opereert dit Fonds? 

2. Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit Fonds, in het Noorden en in het 
Zuiden? 

3. Weet u de Coalitie tegen honger? Wat zijn de activiteiten van deze Coalitie? 
4. Kunt u ons het verschil uitleggen tussen voedselsoevereiniteit en 

voedselzekerheid? 
5. Apart de activiteit X, aan welke sensibiliseringsactiviteit(en), organiseerd door de 

Coalitie tegen honger, hebt u deelgenomen? Welke? Zijn volgens u deze 
activiteiten relevant? Waarom ? 

6. Wat is volgens u de belangrijkste boodschap die tijdens de sensibiliseringsacties 
werd verspreid? 

7. Wat zijn volgens u de sterke en de zwakke punten van de 
sensibiliseringscampagne? 

Quizz 
8. Produceren we voldoende voedsel voor de hele wereldbevolking? Ja / Neen/ Weet 

ik niet 
9. Het aantal ondervoede mensen wordt wereldwijd geschat op: 

- 950 miljoen 
- 95 miljoen 
- 1,95 miljard 
- Weet ik niet 

10. Hoe groot is het aandeel van de boeren onder diegenen die in de wereld lijden 
aan ondervoeding? 
- Een kwart 
- Half 
- Twee derde 
- Weet ik niet 

11. Koopt U fairtrade-producten? Ja/Neen 
ja : Waarom ? 

neen : waarom ? 
12. Wanneer u informatie zoekt, raadpleegt u dan wel eens de volgende websites? 
- Consortium 2015 - De tijd loopt: www.detijdloopt.be 

- Wereldvoedseldag: www.wereldvoedseldag.be 

- Vredeseilanden: www.vredeseilanden.be 

- VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling): www.vodo.be 

- Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking: www.dgos.be 
13. U bent al een permanent in de NGO X, 
- Bent u oog een vrijwilliger of activist in een andere vereniging of NGO? Ja/Neen 

- Zo ja : Welke? 
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Bijlage 6: Semi-gestructureerde kwalitatieve 
vragenlijst voor de parlementariërs: 

1. Wat zijn volgens u de doelstellingen van het BOF? 
2. Wat zijn de belangrijkste activiteiten van dit Fonds, in het Noorden en in het Zuiden? 
3. Kunt u ons het verschil uitleggen tussen voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid? 
4. Wat is volgens u de belangrijkste boodschap die tijdens de sensibiliseringsacties werd 
verspreid? 
5. Aan welke sensibiliseringsactiviteit(en) hebt u deelgenomen? Welke zijn volgens u het 
meest relevant? Waarom? 
6. Wat zijn volgens u de sterke en de zwakke punten van de sensibiliseringscampagne? 
7. Welke dimensie spreekt u het meest aan in de wereldwijde landbouwproblematiek? 
8. Hebt u deze thematiek ook buiten de vergaderingen, activiteiten of specifieke missies 
van het BOF besproken? Zo ja, bij welke gelegenheid en in welke context? 
9. Hebt u persoonlijk lokale initiatieven opgezet met het oog op een sensibilisering voor 
de landbouwproblematiek? 
10. Wanneer u informatie zoekt, raadpleegt u dan wel eens de volgende websites? 

– Plate-forme Souveraineté Alimentaire: www.pfsa.be 

– CNCD-11.11.11: www.cncd.be 

– SOS Faim: www.sosfaim.be 

– Entraide et Fraternité: www.entraide.be 

– Consortium 2015 - De tijd loopt: www.detijdloopt.be 

– Wereldvoedseldag: www.wereldvoedseldag.be 

– Vredeseilanden: www.vredeseilanden.be 

– VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling): www.vodo.be 

11. Zijn de boodschappen van het sensibiliseringsprogramma van het BOF van invloed 
geweest op bepaalde 
politieke beslissingen die u hebt moeten nemen? Zo ja, welke? 
12. Wat zou volgens u de komende jaren herhaald/geschrapt moeten worden in het 
sensibiliseringsprogramma van het BOF? 
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Bijlage 7: Semigestructureerde kwalitatieve 
vragenlijst voor personen die betrokken zijn bij 
de uitvoering van het BOF: 

1. - In hoeverre hebben de sensibiliseringscampagnes bijgedragen tot het 
verwezenlijken van de algemene doelstelling van het Fonds, te weten: “in landen 
die gebukt gaan onder een chronisch voedseltekort, de overlevingskansen 
vrijwaren van personen die bedreigd worden door honger, ondervoeding, armoede 
en uitsluiting”? 

- In hoeverre versterken zij de realisatie van het globale programma van het BOF? 
 
2. In hoeverre hebben de verrichte activiteiten een meerwaarde voor het BOF (en zijn ze 

complementair) met betrekking tot: 
- de sensibiliseringsactiviteiten voor het ‘Noorden’ die gecofinancierd worden door 
dienst D3.1. van DGD? 

- de sensibiliserings- en informatieactiviteiten van de DGD-diensten (D5.1, Dimensie 
3, enz.)? 

- de sensibiliserings- en informatieactiviteiten van andere fondsbeheerders dan ngo’s 
(multilaterale organisaties, BTC)? 

 
3. - Wat zijn volgens u de doelgroepen van het sensibiliseringsluik van het BOF? 

- Wat is de validiteit van die doelgroepen, die geïdentificeerd worden als factoren van 
verandering? 

- Welke bijzondere eigenschappen worden aan die doelgroepen toegeschreven? 
 
4. In hoeverre is het relevant dat dit doelpubliek gelijk of verschillend is van de 

doelgroepen van de overige bovengenoemde sensibiliseringsactiviteiten 
(cofinanciering D3.1., actoren van het BOF, DGD)? 

 
5. Wat zijn volgens u de sterke en zwakke punten van de communicatie van het Belgisch 

Overlevingsfonds rond zijn informatiecampagnes 
- op het gebied van de projecten en programma’s 
- op het gebied van de sensibiliseringsboodschap 
 

6. In hoeverre waren de boodschappen aangepast aan het doelpubliek? 
 
7. Hoe hebben de doelstellingen van de campagne rekening gehouden met de oriëntaties 

van de parlementaire werkgroep? Hoe is de parlementaire werkgroep bij de 
campagne betrokken? Hebben de activiteiten de bekwaamheden van die werkgroep 
in aanmerking genomen?  

 
8. Hoe versterken de sensibiliseringscampagnes de strategieën die ontwikkeld zijn door 

het Belgisch parlement, initiatiefnemer van het BOF? De verbintenissen van België, 
in het bijzonder op landbouwgebied? Geef voorbeelden. 

 
9. - Welke korte- en langetermijnresultaten hebben de campagnes opgeleverd? 

- In hoeverre is het specifieke doel om 1 % van het fonds aan sensibilisering te 
besteden bereikt via een verbetering van het niveau van sensibilisering van de 
publieke opinie voor het probleem van armoede, uitsluiting, honger en 
ondervoeding? 
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- Met welke indicatoren kan de verwezenlijking van die doelstellingen worden 
gemeten?  

 
10. In hoeverre zijn de zichtbaarheid van het BOF en de perceptie van zijn acties 

verbeterd onder de Belgische parlementariërs, en in de publieke opinie in het 
algemeen? 

 
11. In hoeverre heeft deze sensibiliseringscampagne bijgedragen tot een beter begrip 

van de concepten voedselzekerheid/voedselsoevereiniteit onder de Belgische 
parlementariërs, en in de publieke opinie in het algemeen? 

 
12. - In hoeverre heeft het toevertrouwen van de coördinatie van de 

informatieactiviteiten van het BOF aan twee ngo’s (Vredeseilanden en CNCD/SOS 
Faim) de ontwikkeling van de sensibiliseringsacties verstevigd? 

- In hoeverre heeft dat in dit sensibiliseringsprogramma tot een grotere 
betrokkenheid van de ngo’s en ngo-coalities geleid (Coalitie tegen de Honger)? 

- In hoeverre heeft die coördinatie ervoor gezorgd dat andere fondsbeheerders zijn 
toegevoegd om de doeltreffendheid van de campagne te versterken? 

 
13. Welke typen samenwerking zijn er opgezet tussen de ambtenaren van het BOF, de 

Coalitie tegen de Honger en de overige beheerders van het Fonds? 
 
14. Hoe is de representativiteit van de ngo’s en de boerenorganisaties geregeld binnen 

de Coalitie tegen de Honger? 
 
15. Hoe zijn de partners in het Zuiden betrokken bij de voorbereiding, conceptie en 

realisatie van de sensibiliseringscampagnes? Wat was hun bijdrage? 
 
16. Wat is de geloofwaardigheid van de Coalitie tegen de Honger bij het Belgisch 

parlement? En bij de overige ngo’s? 
 
17. Wat was de rol van Acodev en Coprogram in het programma van het Belgisch 

Overlevingsfonds? 
 
18. Zijn volgens u de financiële, materiële en menselijke middelen optimaal benut? 
 
19. Zijn er samenwerkingsverbanden gezocht of zijn zij mogelijk met het 

sensibiliseringswerk van DGD, of met andere fondsbeheerders dan ngo’s? 
 
20. Hoe zijn de informatie- en sensibiliseringsmiddelen (kwalitatief en kwantitatief) 

gebruikt? 
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Bijlage 8: Semigestructureerde kwalitatieve 
vragenlijst voor de partners in het Zuiden die zijn 
uitgenodigd voor deelname aan de acties van het 
BOF:  

 

1. Weet u wat het Belgisch Overlevingsfonds is?  
Waaruit bestaat het? Wat vindt u ervan? 

 
2. Kent u de Coalitie tegen de Honger? 

Wat is de hoofddoelstelling van de organisatie? Wat vindt u ervan? 
 
3. Wat was uw betrokkenheid bij de sensibilisering en/of politieke pleitbezorging van de 

Coalitie tegen de Honger in België?  
Aan welke activiteiten hebt u deelgenomen? (zowel op het niveau van de 
voorbereiding als de uitvoering) 

 
4. Wat denkt u van die activiteiten? 
 
5. Wat hebt u zelf aan de deelname aan dergelijke activiteiten voor sensibilisering of 

pleitbezorging? 
Weet u wat de impact is van de activiteit waaraan u hebt deelgenomen? 

 
6. Wat zijn volgens u de sterke en zwakke punten van de sensibiliseringsactiviteiten van 

het Belgisch Overlevingsfonds, die door de Coalitie tegen de Honger zijn uitgevoerd? 
 

7. Welke aanbevelingen zou u de Coalitie tegen de Honger kunnen geven om het 
partnerschapswerk met de boerenorganisaties in het Zuiden te verbeteren, in het 
kader van de sensibilisering en de politieke pleitbezorging in België? 
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Bijlage 9: Gedetailleerd overzicht van de gerealiseerde activiteiten 

 
TABEL VAN DE ACTIVITEITEN DIE DOOR HET bof GEFINANCIERD WERDEN VAN 2001 TOT 2009 

Jaar Activiteiten Datum Taal Categorieën 

Typen 

van 

publiek Beoogd publiek 

Beïnvloed 

publiek Bron 

2001 

Reportage Dirk Barrez – Voedselzekerheid in Senegal 

(productie)   FR Film 

Publiek 

1       

2002 

2002 

Seminarie voor de lancering van de sensibiliserinscampagne 

over voedselzekerheid (Afrikaanse boerenorganisaties, NGO, 

parlementsleden)  

17-18-

19/10/02 FR-NL Advocacy 

Publiek 

4  

60 deelnemers 

50 Noord - 10 

Zuid   

2002 

Sensibilisering picknick in het Park met parlementsleden en 

Afrikaanse boerenorganisatie  

(Brief schrijven aan parlementsleden met getuigenissen van 

het Zuiden)  16/10/02 FR-NL Advocacy 

Publiek 

4       

2002 

Studiedag in het Parlement: parlementairen, NGO en 

administratie.  22/10/02 FR-NL Advocacy 

Publiek 

4       

2002 

4 Krantenartikelen over de picknick:  

- Het Nieuwsblad: "Sober maal tegen honger in de wereld"    

- De Standaard: "Vlaamse armen krijgen vakbonden"  

 - De Standaard: "Wereldvoedseldag" (21/10/2002)   

- Het Volk: "Eten tegen honger"                                                            17/10/02 NL Krantartikel 

Publiek 

1 

De standaard: Betaalde 

verspreiding: 71.816; 

Lezersbereik: 292.000,  

Het Nieuwsblad: Betaalde 

verspreiding: 199.598, 

Lezersbereik: 734.000;  

Het Volk: Betaalde 

verspreiding op 

17/10/2002: 87.200, 

Lezersbereik (volledig jaar): 

375.000     

2002 

2 krantenartikelen: 

- Le Soir "Pique-Nique au Parc pour lutter contre la faim"  

- La DH: "Un pique-nique pour l'Afrique"  17/10/02 FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Le Soir: Betaalde 

verspreiding: 103.816; 

Lezersbereik: 486.000      
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2002 

Krantenartikel over de sensibiliserinscampagne:  - La Libre: 

« Un belge sur cent a recours aux Banques Alimentaires » 16/10/02 FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

48734, Lezersbereik: 

197800     

2002 Missie naar Tanzania met parlementsleden   FR-NL Parlementair reis 

Publiek 

4       

2002 Uitzending van de reportage van D. Barrez - RTBF juni-02 FR 

TV 

uitzending/reportag

e 

Publiek 

1   

51715 kijkers 

(eerste 

uitzending), 

48.722 

(heruitzending)   

2003 

2003 

Colloquium in het kader van Wereldvoedseldag (Twintigste 

verjaardag van BOF) 16/10/03 FR-NL Advocacy 

Publiek 

3-4       

2003 

Valorisatie van de film van Dirk Barrez: 

-Zending van de reportage naar de leden van de stuurgroep  

- NGO (VE, 11.11.11) integreren de film in zijn educatie werk  

- MSF Luxemburg stuurt de reportage naar de aanhangen 

(1500 personen) 

- Zending naar Nederlandse journalisten om een verspreiding 

te organiseren 

Januari-

maart 2003 FR Film 

Publiek 

1-2-3       

2003 

12 Artikelen over  Werevoedseldag en rond het thema 

voedselzekerheid na het persbericht 

- "P'tit dej géant", Le Soir (18/10/03);  

- "Une personne meurt de faim toutes les quatre secondes", 

Metro Fr (17/10/03);   

- "24.000 morts de faim par jour", Le Quotidien (17/10/03);   

- "Faim dans le monde: Un gong pour éveiller et réveiller", 

Belga (16/10/03);   

- "Plus de Bruxellois consomment autrement", La Capitale 

(17/10/03);   

- "Toutes les sept secondes un enfant meurt de faim dans le 

monde", Tageblatt (Luxembourg)(16/10/03); 

- "Une journée pour dire "non" à la faim", Le Soir (16/10/03);  

- "Un enfant meurt de faim toutes les sept secondes", Vers 

l'Avenir (16/10/03);  

- "Les pubs pour les aliments bientôt sous contrôle?", La 

Capitale (16/10/03);  

- "Alimentation saine au menu d'Ecaussines", La DH 

(14/10/03) et dans l'Ecu (13/10/03);  

- "Conférences", Zones 02 (10/10/03) 10-17/10/03 FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Le Soir: Betaalde 

verspreiding: 101221, 

Lezersbereik: 486.000, 

SUDPresse: Betaalde 

verspreiding: 136.154, 

Lezersbereik: 608.000      
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2003 

16 Artikelen over de Werevoedseldag en rond het thema 

voedselzekerheid na het persbericht 

.- " 16 oktober wereldvoedseldag", Caritas Catholica tlaand 

(18/10/03); - "Congolese boerin en Filippijnse boer leren uit 

de praktijk", Het Nieuwsblad et Het volk (14/10/03); 

 - "Honger zonder grenzen", de Knack (15/10/03); 

 - "eerst lol, dan verveling", Het Laatste Nieuws (15/10/03);  

- "Coalitie tegen honger vraagt Kamer aandacht voor 

ondervoeding wereld", Belga (16/10/03); 

 - "Geef niet zomaar voedsel", De Standaard online 

(16/10/03), 

 - "Coalitie tegen de honger rammelt politiek wakker", De 

Standaard (16/10/03); 

 - "om de 7 seconden sterft een kind van de honger" Het 

Belang van Limburg (16/10/03); 

 - "Investeer in Afrikaanse vrouw om honger te bestrijden", 

De Morgen (16/10/03), 

 - "Onze hulp is een pleister op de wonde die de 

wereldhandel aanricht", De Morgen (17/10/03); 

- "Verenigde Naties", De Standaard (17/10/03);  

- "Parlement kiest even voor gierst met pindasaus", Gazet 

van Antwerpen (17/10/03);  

- "Zum Welternährungstag aben Minister und abgeornete im 

zelt", Grenz echo (17/10/03);  

- "Honger neemt toe", de Knack (22/10/03);  

- "De kamer werkt heel hard", Het Belang van Limburg 

(29/10/03)  14-29/10/03 NL Krantartikel 

Publiek 

1 

De standaard: Betaalde 

verspreiding: 78.279; 

Lezers: 270.800, Het 

Nieuwsblad: Betaalde 

verspreiding op 14/10/03: 

205.275; lezers voor het 

jaar: 771.500, Het Volk, 

Betaalde verspreiding op 

14/10/03: 83.700, 

Lezersbereik: 322.500De 

Morgen: Betaalde 

verspreiding:69.146, 

Lezersbereik: 226.000     

2003 Realisatie van een logo voor de Coalitie tegen de honger   FR-NL Logo 

Publiek 

1       

2003 Afrikaanse markt aan de Beurs van Libramont 25-28/07/03 FR Sensibiliseringsactie 

Publiek 

1 158.272 bezoekers      

2003 

Realisatie van een reportage voor Ter Zake - Canvas – over 

de boermobilisatie in Senegal.  26/01/03 FR 

TV uitzending / 

reportage 

Publiek 

1   Kijkers: 142.502   

2003 Realisatie van een drietalige website 

Oktober 

2003 

FR-NL-

ENG Website 

Publiek 

1-2-3-4-

5     

www.coalitietegenhonger.be, het internet site is niet 

meer beschikbaar. De informaties zijn op de PFSA 

site voor de Franstalige kant en op de 2015-de tijd 

loopt site voor de Nederlandstalige kant  

2004 

2004 

2 rondetafels met experts en journalisten rond het thema 

“Voedselzekerheid”  

 juil-04 NL Advocacy 

Publiek 

4       

2004 RTBF Film (productie)   FR Film Publ.  1       
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2004 

2 artikelen naar aanleiding van de ronde tafel: 

- De Morgen 

- Mo magazine juil-04 NL Krantartikel 

Publiek 

1 

MO Magazine: Op juli: 

120.422 abonnees (eigen 

abonnees + Knak 

abonnees) en ongeveer 

230.000 lezers,  

De Morgen: Betaalde 

verspreiding: 70.807, 

Lezersbereik: 243.000     

2004 

5 artikelen in Vers l'Avenir: interview over de missie naar 

Senegal   FR Krantartikel 

Publiek 

1     

Informatie over lezersbereik en betaald verspreiding 

is onbeschikbaar  

2004 Artikel over de missie naar Senegal in La libre Belgique 22/10/04 FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

47640, Lezersbereik: 

197300     

2004 Artikel De Standaard " Alles begint bij een volle maag"    NL Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

79.646, Lezersbereik: 

298.000     

2004 

Artikels La Libre Belgique:  

 - "Le riz, fausse arme de développement" - Olivier Mouton 

 - "Le Darfour meurt de faim. Et les autres?" - James T. 

Morris 

 - "Vous mangerez à votre faim en… 2147" - Freddy Destrait   FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

47640, Lezersbereik: 

197300     

2004 

Artikel Het Nieuwsblad: "De akkers zijn hier reusachtig" - 

Rudi Smeets   NL Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

210.976; Lezersbereik: 

750.000     

2004 

Artikel Gazet van A'pen: "Suikerboering bezoekt Arendonk" - 

Dirk Sterkcx   NL Krantartikel 

Publiek 

1       

2004 Missie naar Senegal met journalisten en parlementsleden sept-04 FR 

Parlementair en 

pres reis 

Publiek 

4       

2004 

Radio uitzendingen: live reportage actie Muntplein 

- De Nieuwe wereld 

- FM Brussel 

- RTBF - JT 13u 15/10/04 NL-FR Radio uitzending 

Publiek 

1   

RTBF: 63533 

luisteraars 

FM Brussel en de Nieuwe wereld: geen informatie 

over het niveau van luisteraars  

2004 

Live reportage actie Muntplein in het kader van 

Wereldvoedseldag 15/10/04 NL-FR 

Sensibilisering 

sactie 

Publiek 

1       
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2004 

TV reportage: actie Muntplein 

- VTM: 13u – 19u 

- VRT: 13u – 19u – 20u (+ reportage Senegal 19u - 16/10/04) 

- RTL-TVI: 13u – 19u 15/10/04 NL-FR TV uitzending 

Publiek 

1   

VRT: JT 13h: 

319.554 kijkers, 

JT19h: 921.652 

kijkers, Ter Zak 

20h: 277.711 

kijkers; RTL-TVI: 

JT 13h: 291.088 

kijkers, JT 19h: 

614.791 kijkers   

2005 

2005 Evaluatie en toekomstvisie van Caroline Beyne 23/02/2005             

2005 2 katernen in De Standaard en De morgen   NL Krantkatern 

Publiek 

1 

De Standaard: Betaalde 

verspreiding: 81.480, 

Lezersbereik: 318.000 

De Morgen: Betaalde 

verspreiding: 69.351, 

Lezersbereik: 254.000     

2005 2 katernen in Le Soir en La libre Belgique   FR Krantkatern 

Publiek 

1 

Le soir: Betaalde 

verspreiding: 96.511, 

Lezersbereik: 501.000;  

La Libre: Betaalde 

verspreiding: 47950, 

Lezersbereik: 190500     

2005 Parlementeerreis naar Niger   FR-NL Parlementeerreis 

Publiek 

4       

2005 Perscommuniqué   NL-FR Perscommuniqué 

Publiek 

1       

2005 25 radiospots NL op VRT radio    NL Radiospot 

Publiek 

1 

Voor de radio’s: 

gemiddelde voor een dag: 

Radio 1: 753.033; Radio 2: 

1.410.906; Klara: 182.945; 

Donna: 921.425; Stu Bru: 

443.530     

2005 74 radiospots FR    FR Radiospot 

Publiek 

1       

2005 5 spots TV "De tijd loopt" gratuits sur TV1 en NL  3-7/10/05 NL Tv-spot Publiek1       

2005 Website www.wereldvoedseldag.be   NL Website 

Publiek 

1     

www.wereldvoedseldag.be, is nu 

www.detijdloopt.be 

2006 
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2006 

Colloquium aan het Federaal Parlement  

"Voedselzekerheid en duurzame landbouw in de Belgische 

ontwikkelingsamenwerking" 21/11/11 FR-NL Advocacy 

Publiek 

4       

2006 

500 boeken Labor "Nourrir la planète n'a pas de prix. 

Comprendre la souveraineté alimentaire" in de 500 

pedagosiche voedselsoevereiniteit boekentassen werden 

door CNCD-11.11.11 uitgedeeld   FR 

Boek / 

pedagogische 

boekentas 

Publiek 

2       

2006 

Artikelen en foto’s van acties op 16/10 op CNCD-11.11.11 

website en zijn leden   FR Internet Artikel 

Publiek 

1-2-3-4-

5       

2006 Vermeld op www.11.be   NL Internet Artikel 

Publiek 

1-2-3 

4500 bezoekers in die 

periode     

2006 

100 journalisten boekentassen over voedselsoevereiniteit en 

het werk van vzw die het voedselrecht verdedigen    FR 

Journalisten 

boekentas 

Publiek 

6       

2006 

Advertentie in: 

 - De Morgen 

 - De Standaard 

 - Metro   NL Krantadvertentie 

Publiek 

1 

De Morgen: Betaalde 

verspreiding: 68.618; 

Lezersbereik: 222.000 

De Standaard: Betaalde 

verspreiding: 83.979, 

Lezersbereik: 331.000 

Metro:  verspreiding in het 

begin van 2007: 129.134; 

Lezersbereik: 318.000     

2006 Artikel in Le Soir - Véronique Kiezel 27/11/06 FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde 

verspreiding:94225, 

Lezersbereik: 546.000      

2006 

Krantenartikelen:  

 - De Gazet van Antwerpen "854 miljoen mensen lijden 

honger" 

 - De Standaard: "Honger, economie en democratie in 2006" 

 - Het Volk: "Standpunt: bewust consumeren" 16/10/06 NL Krantartikel 

Publiek 

1 

Het Gazet van Antwerpen: 

Lezersbereik: 427.000;  

De Standaard: Betaalde 

verspreiding op 

16/10/2006: 81.380, 

Lezersbereik : 331.000 

Het Volk: Betaalde 

verspreiding op 16/10/06: 

71.400 

Lezersbereik voor het jaar: 

277.000   Het volk werd gekocht door Het Nieuwsblad 
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2006 

Foto van de actie en uitleg bij de coalitie  

en referentie naar www.detijdloopt.be in : 

 - De Standaard " Geen honger meer in 2015" 

 - Het Nieuwsblad "Geen honger meer in 2015" 

 - Het Volk "Geen honger meer in 2015" 

 - Het Laatste Nieuws "Zandloper vraagt aandacht voor 

landbouwproblemen in Derde Wereld" 17/10/06 NL Krantartikel 

Publiek 

1 

De Standaard: Betaalde 

verspreiding  op 

17/10/2006: 81.600; 

Lezersbereik : 331.000 

Het Nieuwsblad Betaalde 

verspreiding op 17/10/06:  

188.585, Lezersbereik: 

779.000  

Het Volk: Betaalde 

verspreiding op 17/10/06: 

68.300 

Lezersbereik: 277.000     

2006 "Helpt onze hulp tegen honger?" - MO paper   NL Krantartikel 

Publiek 

2 

Eind 2007: 123.595 

abonnees (eigen abonnees 

+ Knack-abonnees) en 

ongeveer 230.000 lezers.     

2006 

Elektronische nieuwsbrief: Een week of twee voor 

Wereldvoedseldag werd er een e-brief verstuurd 10/10/06 NL Newsletter 

Publiek 

2-3   7000 Vlamingen   

2006 Persconferentie op de Kunstberg 16/10/06 NL Persconferentie 

Publiek 

1       

2006 Persreis aan Mali 

9/11 - 

14/11/06 FR Persreis 

Publiek 

6     

 - Narratief rapport 2006 

 - radio/tv uitzendingen 

2006 Persreis aan Niger 

7/11 - 

10/11/06 FR Persreis 

Publiek 

6     

 - Narratief rapport 2006 

 - radio/TV uitzendingen 

2006-

2007 

Communautair radio project en FR audio (6 radio’s ‘ 

partners) 

 - implementatie van een databank over 

voedselsoevereiniteit - Radio uitzendingen van de PFSA "je 

mange donc je suis" op 

     - radio campus 

     - radio air libre 

     - 48FM in Luik uitgezonden 

 - Productie van andere reportages tussen maart en juni 2007   FR Radio project 

Publiek 

2   

De radio’s zijn te 

klein om het 

aantal van 

luisteraars te 

kennen 

 - narratief rapport 2006 

 - http://pfsa-radio.blogspot.com/ 

 - www.cncd.be, www.roppa.org, www.pfsa.be 

 - geluidsdatabank  

 - Uitzendingen 

 - Reportages 

2006 

Radio-spot (gebaseerd op het Tv-spot) "Clickspot" 

 - Radio 1 - 20 keer 

 - Studio Brussel - 15 keer 

Van 13/10 

tot 20/10/06 NL Radio spot 

Publiek 

1   

Vlamingen + 25 

26,65% heeft de 

spot gehoord 

SG1-4, 

gemiddelde 3,3 

keer   

2006 

Radio sequenties - La Première RTBF -  

5 wegboekjes van 2-3 minuten tussen 7u en 8u 

Week 

16/10/06 FR Radio uitzending 

Publiek 

1 

29789 luisteraars, 

gemiddelde voor de week 

van 16/10/06     
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2006 Magazine “Transversaal” RTBF - 7 minuten 18/10/06 FR Radio uitzending 

Publiek 

1 

29789 luisteraars, 

gemiddelde voor de week 

van 16/10/06     

2006 Nieuwsberichten RTBF – 13u 16/10/06 FR Radio uitzending 

Publiek 

1 

29789 luisteraars, 

gemiddelde voor de week 

van 16/10/06     

2006 

Interview met Bogdan Vanden Berghe (11.11.11) 

 - Qmusic-nieuws 

 - FMBrussel 16/10/06 NL Radio uitzending 

Publiek 

1     

FMBrussel: volgens een opinieonderzoek die in 2007 

wordt verwezenlijkt, zouden er 50.000 luisteraars 

zijn. 

 

2006 

15 persoonsbeschrijvingen van boerenleaders en 

voedselsoevereiniteit actoren. Om te luisteren op: 

www.cncd.be, www.roppa.org, http://pfsa-

radio.blogspot.com   FR 

Radio/Internet 

uitzending 

Publiek 

2     www.roppa.info 

2006 

Reportage op de Niamey forum(20u van registratie)  

voor de boerenorganisatie, deelnemers in de Forum.   FR Reportage 

Publiek 

5       

2006 Fototentoonstelling in het Europese parlement   FR-NL 

Tentoonstelling/Adv

ocacy 

 

Publiek 

4       

2006 

Tv-spot "clickspot" - 30' en 45' 

- TV Een - 8 keer 

Van 13/10 

tot 20/10/06 NL Tv spot 

Publiek 

1   

Vlamingen + 15 

 - GRP 69 

 - coverage 40% 

 - OTS: 1,7   

2006 Journaal 19u - VRT en VTM 16/10/06 NL TV uitzending 

Publiek 

1   

VRT: 727.718 

kijkers   

2006 Lancering van de website www.detijdloopt.be   NL Website 

Publiek 

1-2-3-4-

5       

2007 

2007 

Mediapunt (bestemd voor november, weer plaatsen in 

februari) met weer plaatsen van 54 000 petitiën aan de 

Belgen regering. 22/02/07 FR-NL Advocacy 

Publiek 

4    ND www.dekoekomt.be  

2007 

Beurs van Libramont:  

Rond tafel met de regionale Minister van landbouw, Benoit 

Lutgen en de boerenleaders uit het Zuiden (Senegal, Braziel, 

Burkina Faso, Kameroen) 27-30/07/07 FR Advocacy 

Publiek 

4 158.272 bezoekers     

2007 Briefing voor parlementsleden  8/11/07 FR - NL Advocacy 

Publiek 

4   91 deelnemers http://www.pfsa.be/spip.php?article17 

2007 

Eerste ronde tafel - Federaal Parlement 

"Een gezamenlijke inspanning voor de ondersteuning van 

boerenorganisaties" 13/12/07 FR-NL Advocacy 

Publiek 

4   31 deelnemers 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article137 

2007 

Reportages en foto’s: 

- Website CNCD-11.11.11   FR Advocacy 

Publiek 

1-2-3-4-       
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- Website Beurs van Libramont 5 

2007 

Gedrukt katern van 16 pagina’s als bijlage. De frontpagina 

maakte een duidelijke verwijzing naar de ‘klikspot’ die op 

radio en TV liep 

De katern werd aangekondigd door een advertentie op de 

binnenpagina’s op de 13/10 en op de 15/10 werd  er een 

advertentie geplaatst op pagina 1 van de 3 kranten. 

- De Morgen - 70 000 exemplaren 

- Het Standaard - 97 000 exemplaren 

- Het Belang van Limburg - 118000 exemplaren 15/10/07 NL Gedrukt katern 

Publiek 

1 

 - De Morgen: Betaalde 

verspreiding: 

70 000 

- De Standaard: Betaalde 

verspreiding: 97 000 

- Het belang van Limburg: 

Betaalde verspreiding: 118 

000      

2007 Artikel in Le Sillon belge over de cyclus "We feed the world" 2/10/07 FR Krantartikel 

Publiek 

1       

2007 

Artikel in la Libre Belgique "Dites Paysans, avec un "P" 

majuscule" 27/07/07 FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

46663, Lezersbereik: 

169.000   

http://www.pfsa.be/IMG/pdf_Libramont_-_Fugea_-

_LLB.pdf 

2007 Artikel in Le Soir "La ferme se décline au féminin" 30/07/07 FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

92.677, Lezersbereik 

445.000   

http://www.pfsa.be/IMG/pdf_Les_agricultrices_se_

montrent_aussi_a_la_Foire_-_Le_Soir.pdf 

2007 Artikel in Alter Echos 5/10/07 FR Krantartikel 

Publiek 

1   http://www.pfsa.be/IMG/gif_aricle_alter_echo.gif 

2007 Artikel in Vers l'Avenir 4/10/07 FR Krantartikel Publiek1 

Betaalde verspreiding: 92 

349    

http://www.pfsa.be/IMG/pdf_Conference-debat-

_Vers_l_Avenir2.pdf 

2007 

Krantenkaternen,  herinnerd het engagement van de 

Ministers: 

 - Le Soir - 10/03/07 

 - La Libre Belgique - 12/03/07   FR Krantkatern 

Publiek 

1 

Le Soir: Betaalde 

verspreiding: 92.677 

546 000 lezers 

La Libre: Betaalde 

verspreiding: 46116; 

205 000 lezers     

2007 

Krantenkaternen om Wereldvoedseldag te bekendmaken: 

- Le soir  

- La Libre Belgique  15/10/07 FR Krantkatern 

Publiek 

1 

 - Le soir: Betaalde 

verspreiding 

94 000  

- La Libre Belgique: 

Betaalde verspreiding: 47 

000      

2007 - 

2008 

Conferences cyclus met de OIVO en de IEW: met verbruikers 

en milieuverdediging organisaties  

5 conferences - 5 thema’s 

 - Namen: 

11/10/07 

 - Luik: 

23/10/07 

 - Brussel: 

20/11/07 

 - LLN: 

14/02/08 

 - Bergen:  FR persconference 

Publiek 

3   260 deelnemers 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article464 
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  26/02/08      

 

2007 

Radio uitzending (RTBF - La Première): aankondiging voor 

Wereldvoedseldag en de acties in de trein stations om 8u00 16/10/07 FR Radio uitzending 

Publiek 

1   29569 luisteraars    

2007 

Radio reportage op13u (RTBF - La Première): interview met 

reizigers, met Oumou Zé (CNCD) en met Mamadou Cissoko 

(ROPPA) 16/10/07 FR Radio uitzending 

Publiek 

1   29569 luisteraars    

2007 Interview op Vivacité – 13u 16/10/07 FR Radio uitzending 

Publiek 

1   54871 luisteraars   

2007 Interview op Radio Campus – 18u 16/10/07 FR Radio uitzending 

Publicek

1     

De radio is te klein en heeft geen cijfer over het 

niveau van luisteraars 

2007 

Reportage met het interview met Stéphane Desgain op BFM 

– 17u  16/10/07 FR Radio uitzending 

Publiek 

1     Bestaat niet meer in België.  

2007 

Interview met Thierry Kesteloot (Oxfam Solidarité) op Bel 

RTL – 7u30 16/10/07 FR Radio uitzending 

Publiek 

1   

393057 

luisteraars   

2007 

Spot radio "Klikspot" - Radio 2  

34 keer uitgezonden 

Tussen de 

12ste en de 

21ste/10/07 NL Radiospot 

Publiek 

1   

33,9% van de 

radioluisteraars 

bereiken   

2007 

Acties in de Brussel centraal en Bergen trein stations voor 

Wereldvoedseldag 

Uitdelen van 10 000 pamphlets "boomerang kaarten" en 

regie van bedreigingen die op de boeren druk uitoefenen  16/10/07 FR Sensibilisering actie 

Publiek 

1     

Mediagevolgen 

http://www.pfsa.be/spip.php?article18 

2007 

Beurs van Libramont: verspreiding van de posities van de 

PFSA en brochures van de DGD  

- Sensibilisering voor het groot publiek over de banden 

tussen de verdediging voor een duurzame en familiale 

landbouw, in het Noorden en in het Zuid.  

- Sensibilisering activiteit (toneelkunst) over de melk 

productie in het Noorden en in het Zuid. 27-30/07/07 FR Sensibilisering actie 

Publiek 

1   

 - 800 

geïnformeerd 

mensen over de 

thematieken 

 - 400 

ondertekeningen, 

petitie van PFSA.   

2007 

Rond van conferencedebatten over de film "We feed the 

world"  

 - 1000 posters in Brussel en in Wallonië uitgedeeld 

 - 15 vertoningendebatten sessies in Brussel en in Wallonië 

20/09 - 

20/12/07 FR Sensibilisering actie 

Publiek 

1-3   

Meer dan 200 

deelnemers Narratief rapport 2007-2008 

2007 

194 000 boomerang kaarten "Qui va nous nourrir demain?" 

zijn in Wallonië en in Brussel door Indoor Media Company 

uitgedeeld 

Laatst 

kwartaal 

2007 FR Sensibilisering actie 

Publiek 

1   

194 000 kaarten 

in Brussel en in 

Wallonië 

uitgedeeld   

2007 

Tv reportage RTBF - Journaal van 13u: interview met 

Stéphane Desgain (PFSA) en de voorbijgangers 16/10/07 FR TV uitzending 

Publiek 

1   192227 kijkers   

2007 

TV reportage Belga Vidéo – 18u: interview met Stéphane 

Desgain (PFSA) en Bert Debelder (11.11.11) 16/10/07 FR TV uitzending 

Publiek 

1    NB Belga video bestaat niet.  

2007 

TV reportage RTBF – Uitzending : "La clé des champs" : over 

de actien op 16/10 met Mamadou Cissoko (ROPPA)  27/10/07 FR TV uitzending 

Publiek 

1   94051 kijkers   
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2007 

EPA’s en voedselsoevereiniteit - 8 minuten - gebaseerd op 

het weer plaatsen van de petities 

 - Verspreiding op TV5 - mars 2007 

 - Verspreiding op www.ape2007.be   FR 

TV 

uitzending/reportag

e 

Publiek 

1    NB 

 

www.ape2007.be bestaat niet meer 

2007 

Website www.detijdloopt.be -  

Belangrijk informatiepunt over de Millenuimdoelen    NL Website 

Publiek 

1-2-3-4-

5      www.detijdloopt.be 

2008 

2008 Beurs van Libramont 25-28/07/08 FR Advocacy 

Publiek 

4 

ongeveer 200.000 

bezoekers     

2008 

Europees seminarie over het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid, georganiseerd door PFSA 12/06/08 FR Advocacy 

Publiek 

4   

100 deelnemers 

komen van 

verschillende 

Europese landen 

uit.   

2008 

Tweede rond tafel "duurzame landbouw in internationale 

financiële instellingen: welke rol voor België" 17/01/08 FR-NL Advocacy 
Publiek 

4   33 deelnemers 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article138 

2008 

Derde Rond Tafel "Landbouw en ontwikkeling: coherentie in 

het beleid" 14/02/08 FR-NL Advocacy 
Publiek 

4   39 deelnemers 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article145 

2008 

Colloquium in Egmontpaleis: ‘De Belgische 

ontwikkelingssamenwerking en het Wereldbankrapport: 

“Agriculture for Development” 19/03/08 FR-NL Advocacy 
Publiek 

4   70 deelnemers http://www.pfsa.be/spip.php?article180 

2008 

Duurzame brunch voor parlementsleden op 

Wereldvoedseldag 2008 16/10/08 FR-NL Advocacy 
Publiek 

4   

52 deelnemers 

maar geen 

parlementsleden?

? 

Narratief rapport 2007-2008: 40-tal parlementsleden 

en werknemers van het parlement. 

2008 

Presentatie van politiek advocacy van de Coalitie tegen de 

honger in het Federaal Parlement op Wereldvoedseldag, 

Brochure: "Agenda om over voedselsoevereiniteit te 

handelen" 16/10/08 FR-NL Advocacy Brochure 

Publiek 

4     http://www.pfsa.be/spip.php?article383 

2008 

Pedagogisch film over het inzetten van de landbouw en de 

burgerbeweging 

Weer 

plaatsen in 

02/2009 FR Film 

Publiek 

2       

2008 Film "Je mange donc je suis"   FR Film 

Publiek 

1-2-3-4-

5     http://vimeo.com/7893617 

2008 

Reportage in Knack: "problematiek van de sojateelt in 

Brazilië  

en de impact op de familiale landbouw" - Tom Dieusart 16/10/08 NL Krantartikel 

Publiek 

1 

140 000 ex. 

921 000 lezers     

2008 

Artikel "La souveraineté alimentaire" - L'Avenir du 

Luxembourg 29/07/08 FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

92374, Lezers: 368.000   

http://www.pfsa.be/IMG/pdf_Des_politiques_agrico

les_fortes_-_La_Meuse.pdf 
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2008 Artikel "Des politiques agricoles fortes" - La Meuse 28/07/08 FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

119.132, Lezersbereik: 

547.700 SUDPRESSE   

http://www.pfsa.be/IMG/pdf_N-

S_La_souverainete_alimentaire_-

_l_Avenir_du_Lux.pdf 

2008 Artikel Libre Belgique : « il faut réinvestir dans l’agriculture »     Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

45191, Lezersbereik: 

149000     

2008 

Artikel in Le Ligueur "une personne sur 7 ne mange pas à sa 

faim dans le monde"   FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

ongeveer 50.000, ongeveer 

200.000 lezers     

2008 Artikel Vers l'Avenir "on ne peut plus compter sur le marché"   FR Krantartikel 

Publiek 

1 

Betaalde verspreiding: 

92374, Lezers: 368000     

2008 

Krantenkaternen n.a.v. FAO voedseltop (De Morgen, De 

Standaard, De Tijd) 7/06/08 NL Krantkatern 

Publiek 

1 

De Morgen. Betaalde 

verspreiding: 52.103, 

Lezersbereik: 200.800 De 

Standaard: Betaalde 

verspreiding: 86.355, 

Lezersbereik: 280200. De 

Tijd: Betaalde verspreiding: 

36.194, Lezersbereik: 

103200   

De Morgen, De Standaard, De Tijd  

7/06/08 

2007-

2008 PFSA boekentas voor pers (50 boekentas uitgedeeld)   FR Media materiaal 

Publiek 

4-6   

50 boekentas aan 

de journalisten 

uitgedeeld 

Inhoud van de boekentas 

http://www.pfsa.be/spip.php?article465 

2008 

RTBF radio reportage in het kader van de Beurs van 

Libramont 

Tussen de 25 

en de 28 van 

juli 2008   Radio uitzending 

Publiek 

1   34.595 luisteraars   

2008 

Beurs van Libramont: Informatievoor het groot publiek: 

noodzakelijk om sterk landbouwpolitiek in het Noorden 

zoals in het Zuid te hebben. 25-28/07/08 FR Sensibilisering actie 

Publiek 

1 190 000 bezoekers   

Mediagevolgen 

http://www.pfsa.be/spip.php?article380 

2008 TV Reportage Luxembourg     TV uitzending 

Publiek 

1     Er is geen precieze uitzending 

2008 TV Reportage in de uitzending  "La clé des champs", RTBF   FR TV uitzending 

Publiek 

1   106.953 kijkers   

2008 Reportage RTBF, radio en televisie    FR 

TV uitzending/ 

/radio 

Publiek 

1     Geen precieze uitzending 

2008 

Reportage RTL " Coûte que coûte” : de alimenter crisis in 

Senegal  9/10/08 FR 

TV uitzending/ 

/Reportage TV 

Publiek 

1   

494.521 kijkers 

van 4 jaar oud en 

meer http://www.pfsa.be/spip.php?article427 
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2008 

Reportage RTBF Olga Baillif, uitzending « Reflet Sud », "quel 

chemin pour la souveraineté alimentaire?", 30 minuten 

Verspreiding

en: 

-  TV5 

Europa 

10/11/08 - 

6h30 

- La Deux 

11/11/08 - 

einde van de 

soiree 

- RTBF Sat 

13/11/08 - 

9h00 

15/11/08 - 

16h30 

16/11/08 - 

10h05 FR 

TV uitzending/ 

Reportage 

Publiek 

1   

Op La Deux: 5725 

Kijkers 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article303 

2008 

Reportage RTL "Coûte que coûte” : de alimenter crisis in 

Filippines.  9/10/08 FR 

TV uitzending/ 

Reportage TV 

Publiek 

1   

494.521 kijkers 

van 4 jaar oud en 

meer   

2008 

Website www.pfsa.be: verbetering van de website met een 

versterking met films 

- 10 films online 

- 63 films over landbouw   FR Website 

Publiek 

1-2-3-4-

5     

Films beschikbaar op de website van PFSA 

http://www.pfsa.be/spip.php?rubrique37 

http://www.pfsa.be/spip.php?rubrique53 

2009 

2009 

Persreis 

--> Geannuleerd omdat er honger rellen in het Zuid waren    FR           

2009 

Studiereis met walloon parlementsleden  

--> Geannuleerd en uitgesteld in 2010   FR           

2009 

Ronde Tafel 4 - Nationaal Parlement  

 International Assessment on Agricultural Science and 

Technology for Development (IAASTD):  1/04/09 FR-NL Advocacy 

Publiek 

4   90 deelnemers 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article507 

2009 

Werkgroep tussen NGO voor de preparatie van de vijfde 

rond tafel: 

 " Comment travailler avec les organisations paysannes sans 

les instrumentaliser?"  18/06/09 FR-NL Advocacy 
Publiek 

4   

Coalitie tegen de 

honger http://www.pfsa.be/spip.php?article554 

2009 

Ronde tafel 5 - Nationaal Parlement  

Over de strategienota landbouw en voedselzekerheid van de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking.  16/09/09 FR-NL Advocacy 
Publiek 

4   75 deelnemers 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article572 

2009 

Ronde Tafel 6 - Nationaal Parlement  

Over recht op voedsel en voedselsoevereiniteit in functie 

van een coherent beleid over landbouw en voedselzekerheid 12/11/09 FR-NL Advocacy 
Publiek 

4   39 deelnemers 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article611 

2009 Parlementeer lunch op Wereldvoedseldag 15/10/09 FR-NL Advocacy 
Publiek 

4   86 deelnemers 

 

http://www.pfsa.be/spip.php?article594 
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2009 

Zending naar parlementsleden die op buitland zaken, 

landbouw en handel vragen werken: 

 - USB stick met de documentaires over Burkina Faso en de 

politieke dialoog dat in 2007 heeft begon. 16/10/09 FR-NL Advocacy Brochure  

Publiek 

4       

2009 

Standpunten van PFSA aan de parlementlunch 

gepresenteerd 15/10/09 FR-NL Advocacy Brochure         

2009 

Evaluatie missie van Frans van Hoof: De concrete invulling 

van beleidsvoorstellen van NGO aan de minister van 

Ontwikkelingssamenwerking - Niger et Benin   NL Evaluatie 

Publiek 

5       

2009 

Krantenartikelen over de persreis 

- De Standaard - 5 artikels 

• Honger in een voedselparadijs, 17-18/10/2009 

• Oeganda telecom, 24-25/10/2009 

• De Geest is uit de fles 31/10-1/11/2009 

• Controversiële Roofvis wordt bedreigde diersoort, 7-

8/11/2009 

• Prijs Olie zal voedselprijs bepalen, 14-15/11/2009 

 - De tijd - 1 artikel 

« Klimaatverandering verergerd hongersnood in Oeganda » 

 - Boer en tuinder - 1 artikel 

« Boerenorganisaties maken het verschil »   NL Krantartikel 

Publiek 

1 - 3 

 - De Standaard: Betaalde 

verspreiding: 93.051  

358 100 lezers- De Tijd: 

Betaalde verspreiding: 

36.083 

138 300 lezers 

 - Boer en Tuinder: 

Betaalde verspreiding: 

20.316, lezers: 56400     

2009 Parlementeer reis naar Benin   FR-NL Parlementeer reis 

Publiek 

4       

2009 

Persreis naar Oeganda met 3 NL journalisten: 

- Luc Van Dijck van Boer&Tuinder 

- Annelien De Greef van De Standaard 

- Guy Van den Broek van De Tijd 

26/09 - 

02/10/09 NL Persreis 

Publiek 

6   3 NL journalisten    

2009 

Radiospot " Op 16 oktober…" 

 - Radio 1 - 21 keer 

 - Radio 2 - 25 keer 

Tussen de 

3/10/09  

en de 

16/10/09 NL Radio spot 

Publiek 

1  

( meer 

dan 20 

jaar 

oud)   

41,5% van 1 946 

964  

personen hebben 

het 7,97 keer 

gehoord   

2009 

Documentaire over Burkina Faso "Sortie de crise sur le fil" - 

Pierre Doumont - 13 min 

Verzending op regionale televisies voor Wereldvoedseldag: 

 - Canal C (journaal) 

 - No Télé 

 - Canal Zoom 

 Voorzien verzending op TV5 Wereld in december 2009 16/10/09 FR 

TV uitzending/ 

Reportage 

Publiek 

1   30 000 kijkers 

 

http://vimeo.com/7936611 

2009 

Website blijven belangrijk informatie punt: - 

www.detijdloopt.be 

 - www.wereldvoedseldag.be   NL Website 

Publiek 

1-2-3-4-

5     

www.detijdloopt.be 

www.wereldvoedseldag.be bestaat niet meer. 
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Legende voor het lezen van de tabel: 

In geel: activiteiten in de vragenlijst voor publiek 1 en 2. In paars: activiteiten werd gefinancierd door DGD, maar niet vanuit BOF. In donkergrijs: geannuleerd activiteit  Publiek 
6: pers 
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