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Inleiding 
Het eerste beheerscontract van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel, afgesloten in 
2017, gaf het agentschap extra flexibiliteit en nieuwe bevoegdheden, waaronder ook de 
uitwerking van een landenstrategie voor elk partnerland.  

 

De landenstrategieën zijn een centraal document in de programmeringscyclus van de 
gouvernementele ontwikkelingssamenwerking van de Belgische regering. Ze volgen op de 
instructiebrief, die de grote strategische oriëntaties uiteenzet en gaan vooraf aan de 
landenportefeuille, die de operationele toepassing mogelijk maakt. De instructiebrief wordt 
opgesteld door de Posten (Belgische ambassades) en gevalideerd door de minister, terwijl de 
landenportefeuille wordt uitgewerkt door Enabel.  

Met het oog op de vernieuwing van het beheerscontract, en in overeenstemming met het 
eerste beheerscontract, heeft de Dienst Bijzondere Evaluatie een evaluatie ‘landenstrategieën’ 
uitgevoerd. De bedoeling hiervan is om lessen te trekken en aanbevelingen te formuleren voor 
toekomstige programmeringscycli. 

Scope 
Twee verschillende dimensies vormden de leidraad voor de evaluatie: (i) de Policy-dimensie, 
namelijk de analyse van de inhoud van de landenstrategieën en in het bijzonder het 
afstemmen van de landenstrategieën op de prioriteiten van België en deze van de 
partnerlanden en (ii) de Process-dimensie, namelijk de analyse van het proces van het 
opstellen van de landenstrategieën als zodanig.  

De evaluatie richtte zich op de twee landenstrategieën die volledig waren onderhandeld in het 
kader van het eerste beheerscontract (Benin en Rwanda). Voorts werd er gefocust op 
specifieke aspecten van het proces in twee andere landen: afstemming op lokale prioriteiten 
via een thematische casestudy (agropole-project in Senegal) en analyse van het proces van 
wijziging van landenstrategieën (Burkina Faso). De evaluatie betrof de periode van 2017 tot  
juni 2022 en spitste zich toe op alle overheidsactoren, maar vanuit een holistisch perspectief 
zaten ook niet-gouvernementele actoren in de bredere scope van de evaluatie. 
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Conclusies 

De landenstrategieën zijn relatief coherent met de Belgische prioriteiten 

De landenstrategieën zijn relatief coherent met de oriëntaties  van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder met de Wet van 19 maart 2013, waarin de 
sectorale prioriteiten voor de gouvernementele samenwerking 
zijn vastgelegd. De prioritaire interventiedomeinen in Benin en 
Rwanda bestrijken immers de quasi-totaliteit van deze 
prioritaire aandachtsgebieden, namelijk gezondheidszorg, 
landbouw en infrastructuur (havens).  Interventiedomeinen 
waarin historisch gezien minder is geïnvesteerd zijn 
daarentegen de sector urbanisering in Rwanda en de 
politionele sector, toegevoegd aan de portefeuille van Benin, 
hoewel deze wel al meerdere jaren bestaan. Sommige 
van de in de landenstrategieën gekozen oriëntaties 
weerspiegelden ook conjuncturele 
beleidsverschuivingen, die een breuk vormden met de 
langetermijnoriëntaties waartoe in sommige landen de aanzet was gegeven. 

Als gevolg van deze beleidsverschuivingen werd slechts ten dele gekapitaliseerd op de vorige 
programma's. Zo werd er in Benin voor gekozen om de hulp voor de landbouwsector te 
concentreren op één enkele sector (ananas), daarmee ingaand tegen het technische advies 
van Enabel en de historische antecedenten, waarbij historisch gezien meerdere sectoren 
werden gesteund. Ook werden een aantal opportuniteiten gemist om comparatieve voordelen 
te benutten, zoals het niet voortzetten van de activiteiten in de sector van de geestelijke 
gezondheidszorg in Rwanda, terwijl dit toch een interventieniche was voor de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking. België heeft de nodige expertise hierin en was als enige donor 
meer dan 10 jaar in deze sector aanwezig. Niettemin dient opgemerkt te worden dat er ook 
goede praktijken zijn van kapitalisatie die voorafgaan aan de uitwerking van strategieën. Zo is 
er het uitgebreide voorbereidende werk van Enabel dat de meest relevante oriëntaties 
identificeert in overeenstemming met de comparatieve voordelen van de samenwerking. 

De mate waarin rekening wordt gehouden met de prioriteiten en behoeften van 
de partnerlanden is voor verbetering vatbaar 

Gezien de behoeften van de begunstigde landen ter plaatse groot en wijds zijn,  spelen de 
landenstrategieën daarop in. De interventies komen zodoende tegemoet 
aan reële ontwikkelingsbehoeften, die soms ook duidelijk worden 
uitgedrukt. Het project ter ondersteuning van de operationalisering van de 
politie (PAOP) in Benin werd in een later stadium, na de ontwikkeling van 
de landenstrategie, aan de portefeuille toegevoegd, als antwoord op een 
directe vraag van de overheden in Benin. 

Hoewel de landenstrategieën afgestemd zijn op het strategisch 
ontwikkelingskader van de partnerlanden, houden ze soms slechts ten 
dele rekening met de prioriteiten die zijn vastgelegd door de nationale 
autoriteiten. Net als wat we zagen in Rwanda, heeft de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld in Benin de keuze gemaakt 
om de ondersteuning aan niet-overdraagbare ziekten op te geven (een 
hulp die nochtans werd gewenst door de nationale overheden) ten 
gunste van ondersteuning van seksuele en reproductieve gezondheid. 

Un porte-conteneurs dans la partie du port de 
Cotonou nouvellement créée © EY 

Een vrouw en haar pasgeboren 
kind in het gezondheidscentrum 

voor moeders en kinderen in 
Akassato, Abomey-Calavi © EY 
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Het rekening houden met de behoeften van de eindbegunstigden (met daarbij ook kwetsbare 
groepen) en met transversale thema's is een bekommernis geweest gedurende het hele 
proces van uitwerking van landenstrategieën, die alle het belang benadrukken van de principes 
van Leave No One Behind (LNOB). De operationalisering van de projecten op het terrein blijft 
echter ongelijkmatig voor bepaalde thema's. Sommige thema's lijken duidelijk geïdentificeerd 
en geoperationaliseerd (met name D4D), terwijl andere op wisselvallige wijze in de praktijk 
worden gebracht. Een voorbeeld is gender, dat in de strategische documenten een flagship 
thema is, maar dat in de praktijk eerder dunnetjes uitvalt. Of waardig werk, dat sterk wordt 
gepromoot in de landenstrategie voor Benin, maar dat in de praktijk moeilijker uit te voeren 
blijkt, zowel in de haven- als landbouwcomponent. 
 

Een ongelijkmatige dialoog met de lokale autoriteit 

Het proces van het formuleren van landenstrategieën bleef tot op zekere hoogte een Belgisch 
onderonsje. Het ontbreken van formeel overleg met de lokale autoriteit wordt door de 
terreinactoren gezien als potentieel schadelijk en ondermijnt bijgevolg de duurzaamheid van 
de samenwerking. In de praktijk werden wel inspanningen gedaan om aan dit probleem te 
verhelpen: er waren met name informele contacten tussen de Belgische actoren en de 
nationale overheden, en er werden met deze laatsten strategische documenten gedeeld 
(weliswaar in aangepaste vorm).  

Niettemin werd het vertrouwen van de nationale overheden hersteld tijdens de uitvoering van 
de landenstrategieën. In de casestudies van Benin en Rwanda stelden we een dialoog vast 
van grote kwaliteit op alle strategische en technische niveaus, en het participatieve aspect van 
deze dialoog werd unaniem toegejuicht door de lokale autoriteit. Zo ook werden tijdens de 
evaluatie van het project voor de ontwikkeling van de agropole in Senegal de flexibiliteit en de 
dialoog met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking geprezen door de lokale 
gesprekspartners. 
 

Een samenwerking tussen Belgische en Europese actoren wordt actief 
nagestreefd, maar wisselvallig in de praktijk gebracht 

De samenwerking tussen de Belgische ontwikkelingsactoren (de "Team Belgium"-aanpak) 
heeft in alle landen vrij goed gefunctioneerd in een hechte band tussen DGD en Enabel. De 
landenstrategieën werden in nauw overleg ontwikkeld tussen de posten en Enabel op een 
vlotte en constructieve manier.  

Een bredere geïntegreerde aanpak - met inbegrip van andere ontwikkelingsactoren zoals niet-
gouvernementele samenwerkingsactoren, BIO, FOD's en anderen - werd ook nagestreefd 
tijdens de fase van de formulering van de landenstrategieën. Deze laatsten werden 
geraadpleegd (zij het in verschillende mate) en in elk van de sectoren van de 
landenstrategieën werden mogelijkheden tot samenwerking geïdentificeerd (met uitzondering 
van humanitaire hulp, die in deze strategieën buiten beschouwing werd gelaten).  

Niettemin kende deze "Team Belgium"-dynamiek, die met succes op gang is gebracht tijdens 
de uitwerking van de strategieën, een wisselvallige operationalisering, afhankelijk van de 
betrokken actoren. Vele synergieën zijn afhankelijk van het statuut van de betrokkenen. Zo zijn 
er bijvoorbeeld het initiatiefrecht van de ANGS en  de gedesynchroniseerde (timing van) 
programmeringscycli van de verschillende actoren. BIO kent dan weer een andere manier van 
werken met een logica die eerder opportunistisch dan strategisch is. Tijdens de casestudies 
per land werden niettemin goede praktijken opgetekend.  
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De kwaliteit van het partnerschap in Benin wordt bijvoorbeeld aangetoond via een project ter 
ondersteuning van de operationalisering van de Beninse republikeinse politie. Daarbij is er een 
goede samenwerking tussen de Beninse politie, de Belgische federale politie en de Belgische 
samenwerking ontstaan. 

Dezelfde vaststelling kan worden gedaan met betrekking tot de samenwerking met de 
Europese actoren. Er is wel goede wil tot onderlinge afstemming merkbaar bij het opstellen 
van de landenstrategieën, maar de uitvoering ervan verschilt sterk van land tot land en van 
donor tot donor. Het stuit ook op meerdere beperkingen, met name het niet op elkaar 
afgestemd zijn van de strategische cycli van de technische en de financiële partners, een 
beperking die ook is waargenomen bij de Belgische niet-gouvernementele 
samenwerkingsactoren. Er werd soms ook wel overeenstemming gevonden: in Rwanda via 
verschillende initiatieven van Team Europe, met een taakverdeling in de landbouwsector 
tussen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en IFAD en met de aanwezigheid van een 
multidonorfonds in het bijzonder. Of in Senegal, met de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en de 
Europese Investeringsbank in het kader van het agropole-project. 
 

De mogelijkheden tot strategiewijzigingen kregen een aanzet, maar verlopen 
vaak moeizaam 

In het eerste beheerscontract van Enabel werden verschillende mechanismen ingevoerd om 
de Belgische samenwerking in staat te stellen te reageren in geval van crisis of onvoorziene 
omstandigheden, met name in fragiele contexten: budgetverschuivingen onder voorwaarden, 
toevoegen van sectoren/ interventiepijlers, enz. Deze mechanismen werden concreet ingezet 
om op doeltreffende wijze tegemoet te kunnen komen aan bepaalde wensen van de partner 
(zoals de toevoeging, in Benin, van een 4e pijler in de portefeuille met het PAOP-programma) 
of om rekening te kunnen houden met nieuwe behoeften, zoals de gevolgen van de Covid-19 
gezondheidscrisis (toevoeging van een sector voedselzekerheid aan de landbouwpijler in 
Benin, heroriëntering van de landbouwsector in Rwanda, aanpassing van de actie 
"Ondernemerschap" en toevoeging van een nieuwe actie "drinkwater" in Burkina Faso, enz.)  

In de praktijk zijn deze wijzigingsprocessen betrekkelijk stug, en soms moet worden 
teruggegrepen op niveau van de landenstrategie in plaats van simpelweg een aanpassing door 
te voeren in de landenportefeuille in geval van nieuwe en onvoorziene behoeften. Dit kan 
worden verklaard door de erg gedetailleerde landenstrategieën, die weinig manoeuvreerruimte 
laten in geval van een noodzaak tot aanpassing. De flexibiliteit van de strategieën is evenwel 
verschillend van geval tot geval: redelijk bevredigend op het terrein in Rwanda en Senegal 
(aanpassingen van de portefeuilles), wisselvallig in Benin, en beperkt en gecompliceerd in 
Burkina Faso (5 aanpassingen van de landenstrategie). 
 

De duurzaamheid is over het algemeen bevredigend ondanks een soms 
gedeeltelijke inachtneming van risico's  

De duurzaamheid van landenstrategieën wordt aangemoedigd en ondersteund door goede 
praktijken, waaronder het belang van capaciteitsopbouw in de gesteunde interventies die er 
soms  een integrale doelstelling binnen vormt. De interventies beschikken over een gepast en 
consistent opvolgingskader, zowel voor wat betreft de resultaatkaders als de opvolgings- en 
sturingsinstanties. Ten slotte beschouwen we de integratie van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en Leave No One Behind in de landenstrategieën als 
relatief bevredigend. 
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Nyarugenge District Hospital, Kigali Rwanda © EY 

Bij casestudies stelden we echter ook enkele beperkingen 
vast: de beleidsverschuivingen bijvoorbeeld, maar ook 
een soms slechts gedeeltelijke inachtneming van  risico's, 
met name op het gebied van duurzaamheid en financiële 
afhankelijkheid van de steun van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking. Dit laatste punt werd 
bijvoorbeeld vastgesteld in Benin, bij de financiering van 
thermische polsbandjes voor pasgeborenen, of in 
Rwanda, met betrekking tot het onderhoud van de 
apparatuur in het regionaal ziekenhuis van Nyarugenge. 

Meer in het algemeen werd niet altijd in voldoende mate rekening gehouden met fragiele 
contexten, deels doordat het specifieke FRAME0F0F0F

1 -instrument slechts gedeeltelijk geschikt 
bleek en te weinig werd gebruikt in het proces van de ontwikkeling van landenstrategieën en -
portefeuilles. 
 

De landenstrategie: een overbodig document dat moet worden herbekeken in 
de programmeringscyclus 

De landenstrategie is een lang en gedetailleerd document waarvan de meerwaarde moet 
worden herbekeken in relatie tot de andere twee documenten in de programmeringscyclus, 
namelijk de instructiebrief en de landenportefeuille. Bovendien blijft de landenstrategie 
onbekend bij de meeste actoren op het terrein, voor wie de landenportefeuille het enige 
referentiedocument blijft bij het bepalen van de oriëntaties (ook de strategische) en het 
opvolgen van de activiteiten en resultaten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in elk 
van de landen. Ook de duur ervan (5 jaar) wordt door de ondervraagde actoren vaak als te kort 
gezien en zijn holistische aanpak kan beter uitgewerkt worden. 
 

Het kader van strategische formulering wordt gerespecteerd, maar er zijn 
inefficiënties in het formuleringsproces 

Het algemene kader voor de strategische formulering waarin het beheerscontract voorziet, 
werd globaal gezien gerespecteerd: de diverse documenten werden overeenkomstig de 
verwachtingen opgesteld en de termijnen daartoe werden gerespecteerd. Wel werden 
inefficiënties vastgesteld in dit proces van strategieformulering, ten eerste door de 
verscheidenheid aan betrokken actoren en het grote aantal stappen: 26 in totaal, gaande van 
het opstellen van de instructiebrief tot het valideren van de landenportefeuille.  

 
1 Fragility, Resilience, Assessment, Management Exercise 



 

6 
 

 

 

 

 

De validatiestappen voor elk document waren lang, onnauwkeurig en blijken uiteindelijk te 
talrijk in het proces met een groot aantal herhalingen. De tijd die nodig was om de 
landenstrategieën te ontwikkelen was te kort (slechts 4 maanden, inclusief de 
validatieperiodes) wat de teams onder druk zette. Voorts werd het tijdschema niet 
gedifferentieerd naar gelang  de realiteit op het terrein, zoals dit had kunnen gebeuren in 
Rwanda gelet op de reikwijdte van dit samenwerkingsprogramma, dat meer tijd zou kunnen 
vergen dan de andere. Meer in het algemeen had het formuleringsproces van de 
landenstrategieën voor Benin en Rwanda te lijden onder het gebrek aan duidelijke instructies 
over het beheerscontract, wat deels ook te maken heeft met hun pilootkarakter. Sindsdien 
werden richtlijnen uitgevaardigd om bepaalde punten van het beheerscontract te verhelderen; 
punten die tot dan op uiteenlopende wijze werden geïnterpreteerd. Uit deze pilootprojecten 
zijn ook enkele goede praktijken naar voren gekomen: zo werden voorafgaande analyses 
uitgevoerd vóór de formuleringscycli, zonder dat het beheerscontract dit voorschrijft. 
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Aanbevelingen 

1. Het concept van landenstrategieën herbekijken 

• Afzien van het document landenstrategieën en overwegen van 
i) een door de DGD ontwikkelde holistische multi-actoranalyse en beleidskader/nota, 
waarin verschillende vormen van samenwerking aan bod komen, naast loutere 
gouvernementele samenwerking, en ii) een door Enabel ontwikkeld programma voor 
gouvernementele samenwerking, met daarbij ook een strategische component 

• Versterken van het rekening houden met kwetsbare groepen, van de op 
mensenrechten gebaseerde aanpak van ontwikkelingssamenwerking en van het 
concept Leave No One Behind 

• Strategische en operationele monitoring van transversale thema's ondersteunen 

 

2. Het programmeringsproces in de partnerlanden verbeteren en 
versoepelen 

• De doelstellingen van de verschillende fasen en documenten van de 
programmeringscyclus verduidelijken  

• Vereenvoudigen van het aantal stappen, expliciteren en inkorten van de 
validatietermijnen en bekrachtigen van het beginsel van standaardvalidering op 
gedecentraliseerd niveau door het Gemengd Comité van Paritair Overleg voor 
beslissingen zoals deze omtrent reallocatie   

• Zorgen voor een meer iteratieve/schaalbare en flexibele cyclus 

• De duur van de formulering differentiëren naar gelang de lokale realiteiten 

• Systematisch voorzien in aanvullende budgetten die kunnen worden geactiveerd in 
geval van overmacht/crisissen 

3. Eigenaarschap van de partnerlanden over de toekomstige strategische 
documenten versterken 

• De nationale overheden meer systematisch en formeel betrekken tijdens een 
transparant, inclusief partnerschapsproces 

• Strategische documenten openbaar maken en deze gebruiken als middel voor 
communicatie, leren en lokale dialoog 

• Nieuwe richtlijnen opstellen voor het uitwerken en verspreiden van nieuwe, beknopte 
en heldere strategische documenten 

 



 

8 
 

4. De inspanningen tot overeenstemming binnen Team Belgium en 
daarbuiten opdrijven en meer complementariteit tussen de 
interventiekanalen verwezenlijken 

• Transparant en inclusief overleg met de verschillende stakeholders systematiseren, 
zowel in het kader van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking als daarbuiten (met 
daarbij ook sterkere inspanning om overeen te stemmen, voornamelijk met de EU) 

• Een sterk politiek draagvlak voor kaderovereenkomsten vanuit Brussel bevorderen (bv. 
tussen FOD’s), die vervolgens concreet op het terrein worden uitgevoerd 

5. Sterker rekening houden met risicofactoren en voorwaarden voor 
duurzaamheid 

• Systematisering van kapitalisatie of eindevaluatie versterken aan het einde van de 
uitvoering van strategische landendocumenten 

• Globale denkoefeningen aangaan over het beleid van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking inzake het aanvaarden/nemen van risico’s en over haar 
ambities op het vlak van duurzaamheid  

• Het FRAME-instrument op een meer systematische, besluitvormende, 
gedifferentieerde (naar gelang de context) manier gebruiken. Dit ook vroeg in de cyclus 
en tijdens de tussentijdse evaluatie van programma. Daarbij de didactische 
inspanningen voor een goede toe-eigening versterken. 

 

 

 

 

De evaluatie werd uitgevoerd door EY en kon rekenen op de ondersteuning van een begeleidingscomité in Brussel. De 
Dienst Bijzondere Evaluatie zag er daarbij op toe dat de evaluatie in overeenstemming was met de referentietermen.  

De meningen die in dit document verwoord worden, weerspiegelen de standpunten van de auteurs en niet noodzakelijk 
die van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 
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