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Inleiding

Sinds 2017 hebben ngo-federatie, ACODEV, Fiabel, de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking (DBE) en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en 
Humanitaire Hulp (DGD) de impactevaluaties van vijf verschillende interventies op het gebied 

van ontwikkelingssamenwerking (programma 2017-2021) gezamenlijk beheerd en medegefinancierd.
Drie programma’s werden uitgevoerd in partnerlanden en de twee andere, die betrekking hadden op 
wereldburgerschapseducatie, werden uitgevoerd in België. Het ging om de volgende interventies:

1. ‘Gender’-aanpak bij de ondersteuning van vakbonden in textielfabrieken in Indonesië - IFSI-ISVI
2. Steun voor empowerment van vrouwen via vrouwelijke ondernemerschap in Marokko - APEFE
3. Multidimensionale steun aan zeer kwetsbare landbouwers in ruraal Rwanda - ADA
4. Youth Engagement ter bevordering van de mensenrechten - Solidagro, KIYO en Viva Salud
5. Advocacy voor klimaatrechtvaardigheid in België - uitgevoerd door een consortium van civiele maatschappij 

organisaties gecoördineerd door  CNCD - 11.11.11 en 11.11.11

Het doel van deze impactevaluaties was tweeledig. De eerste doelstelling was de impact van elk van deze 
programma’s te meten, en het rigoureus aantonen in welke mate de interventie heeft bijgedragen tot de effectieve 
veranderingen; met andere woorden, de mate waarin de impact aan de interventie kon worden toegeschreven. 
Ten tweede was de financiering van impactevaluaties vanaf het begin van de interventies een gelegenheid voor de 
sector om te leren over het gebruik van rigoureuze gemengde methoden voor impactevaluatie binnen specifieke 
contexten en sectoren. Ook was dit een opportuniteit om lessen over de toegevoegde waarde van dergelijke 
benaderingen te delen met actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS) en hun partners, en om 
de waarde van impactevaluaties aan te tonen voor alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Het doel van deze brochure is om in niet-technische bewoordingen de belangrijkste impact van elke interventie 
samen te vatten, evenals de belangrijkste aanbevelingen die uit deze bevindingen voortvloeien. Hoewel 
de inhoud betrekking heeft op specifieke interventies, kan deze nuttig zijn voor andere actoren van de niet-
gouvernementele samenwerking die in soortgelijke sectoren werken, zoals actoren die werken rond het 
ondersteunen van ondernemerschap en ontwikkeling van de particuliere sector, waardig werk, betrokkenheid 
van jongeren, verbeterde voedselzekerheid en voeding, empowerment van vrouwen of klimaatrechtvaardigheid. 
Deze brochure is ook relevant voor ANGS die met vergelijkbare doelgroepen werken, zoals vrouwen, jongeren, 
extreem kwetsbare groepen, enz.

Veel van de geleerde lessen waren het resultaat van het evaluatieproces zelf, aangezien het evaluatieteam 
en de partners gedurende de hele programmacyclus nauw hadden samengewerkt. Bij elke evaluatie werden 
andere methoden gebruikt om de impact van de geselecteerde interventies te beoordelen. Een aantal lessen 
worden in elk hoofdstuk van deze brochure kort vermeld.

De volgende vijf hoofdstukken zijn gelijkaardig gestructureerd en geven een samenvatting van de belangrijkste 
bevindingen en aanbevelingen van elke impactevaluatie. Elke samenvatting begint met een korte inleiding 
over het geëvalueerde programma, waarna de methodologische aanpak kort wordt voorgesteld. Daarna wordt 
de belangrijkste impact van het programma uiteengezet en worden aanbevelingen geformuleerd. 

In het laatste hoofdstuk worden een aantal lessen op interventieniveau uit deze vijf impactevaluaties 
voorgesteld. Overkoepelende lessen uit de gebruikte methodologische benaderingen en over het leerpotentieel 
van rigoureuze impactevaluaties komen aan bod in de aparte publicatie “Tips en ideeën om monitoring- en 
evaluatiepraktijken te versterken”. 

Youth Engagement rond een mondiale rechtenbenadering ..................................... 30

INTERVENTIE: Meer bekendheid geven aan de op rechten gebaseerde aanpak en het 
gebruik ervan onder jongeren optimaliseren
METHODOLOGIE: Inzicht verwerven in het engagement van jongeren via 
contributieanalyse en process tracing
IMPACT: Stimuleren van betrokkenheid rond de mondiale rechtenbenadering via de 
verbreding en versterking van de sociale basis
AANBEVELINGEN: Hefbomen voor het verbreden en versterken van de sociale basis: een 
divers aanbod aan activiteiten en informatie, een goede kennis van de sociale basis, 
brede partnerschappen, open staan voor internationalisering

Lobbyen en advocacy voor klimaatrechtvaardigheid .................................................... 38

INTERVENTIE: 11.11.11 en CNCD-11.11.11 coördineren de beleidsbeïnvloeding van de 
Klimaatcoalitie om België te bewegen tot een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid
METHODOLOGIE: Gebruik van narratieve analyse en contributieanalyse om het effect van 
de Klimaatcoalitie te beoordelen
IMPACT: De Klimaatcoalitie wordt gezien als een legitieme en geloofwaardige actor voor 
klimaat advocacy, maar er zijn veel uitdagingen om een ambitieus Belgisch klimaatbeleid 
tot stand te brengen dat de standpunten van de Klimaatcoalitie weerspiegelt
AANBEVELINGEN: Aangepaste lobby boodschappen gebruiken, het lobbyproces verrijken 
en de interne communicatie en kennis versterken om een ambitieuzer klimaatbeleid in 
België te bevorderen

Een aantal overkoepelende lessen op programmaniveau  ......................................... 46

Het volledige eindverslag (+ bijlagen) van elke impactevaluatie is beschikbaar op de volgende link: 
 https://diplomatie.belgium.be/nl/beleid/de-dienst-bijzondere-evaluatie/evaluaties/gezamenlijke-evaluaties 
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Bevordering van  
de participatie van  
vrouwen in vakbonden  
in de textielsector, het  
ISVI-project in Indonesië

© IFSI-ISVI, Unsplash

Verbetering van de 
arbeidsomstandigheden door 
bewustmaking en grotere deelname 
van vrouwen aan vakbonden in de 
textielindustrie

INTERVENTIE 

Voor de uitvoering van de eerste interventie in Indonesië werkte IFSI-ISVI samen met drie Indonesische 
textielvakbonden en één internationale vakbond die instond voor de lokale coördinatie van de interventie.

Het doel van het programma was de capaciteit van deze drie Indonesische vakbonden te versterken om 
betere arbeidsvoorwaarden op sector- en bedrijfsniveau te bereiken.

De drie lokale vakbonden bepaalden de inhoud en de focus van het programma via een bottom-up proces 
dat door ISVI werd gefaciliteerd.  Eén van de Indonesische vakbonden, SPN, organiseerde een bijzonder groot 
aantal capaciteitsversterkende opleidingen over onder meer organisatorische basistraining, voorbereiding 
van collectieve overeenkomsten, onderhandelingstechnieken, leiderschap van vrouwen en gendergerelateerd 
geweld. De opleidingen waren vooral gericht op vakbondsbestuurders op verschillende niveaus en op 
ledenvertegenwoordigers.

Een belangrijk onderdeel van het programma was gericht op de rol van de werkomgeving van vrouwen, 
hun specifieke behoeften op het gebied van arbeidsomstandigheden en de rol van vrouwen binnen de 
vakbondsorganisaties. Het is een feit dat er in Indonesië een aanzienlijk onevenwicht bestaat tussen het 
aantal vrouwelijke en mannelijke werknemers in de textielsector, waar er meer vrouwen werken. Tegelijk 
vormen mannen  het merendeel van de vakbondsvertegenwoordigers. Bovendien worden vrouwelijke 
werknemers geconfronteerd met specifieke problemen zoals seksuele intimidatie en een gebrek aan 
moederschapsbescherming.

©
 U

ns
pl

as
h

©
 U

ns
pl

as
h

4 5



76

Een gemengde methode-benadering om  
de deelname van vrouwen aan vakbonden  
te meten en de impact ervan te begrijpen

METHODOLOGIE

De impactevaluatie was gericht op de gendercomponent van het ISVI-programma. De doelstellingen waren 
het meten van de impact van de interventie op: i) de genderverhouding van vakbondsvertegenwoordigers; 
ii) de onderhandelingen over collectieve overeenkomsten met clausules over moederschapsbescherming 
en seksuele intimidatie; iii) het bewustzijn van werknemers met betrekking tot deze gendergerelateerde 
onderwerpen.

De impactevaluatie vond plaats in drie fasen (nulmeting, tussentijdse meting en eindmeting), tussen 2018 
en 2022. Er werd gebruik gemaakt van een gemengde methode-benadering, waarbij kwantitatieve gegevens 
werden verzameld via een enquête onder een representatieve steekproef van mannelijke en vrouwelijke 
werknemers in partnerfabrieken (bij de nulmeting, tussentijdse meting en eindmeting), en kwalitatieve 
gegevens die werden verzameld via casestudies, waaronder diverse interviews en focusgroepdiscussies met 
vakbondsleden en -vertegenwoordigers. De enquête maakte het mogelijk de effecten van het programma te 
meten, terwijl de interviews meer inzicht over de aanwezige onderliggende mechanismen gaven.

Er kon geen controlegroep worden gebruikt, aangezien het voor de niet-ondersteunde vrouwen niet 
doenbaar  en potentieel riskant bleek om deel te nemen aan een enquête. Daarom werd de causaliteit van 
de verandering beoordeeld door het trianguleren van verschillende informatiebronnen die werden verzameld 
via casestudies en enquêtes.

© IFSI-ISVI, Unsplash

ISVI genderaanpak verbeterde 
gendergelijkheid en gendermainstreaming 
in de textielindustrie

IMPACT 

ISVI heeft de vertegenwoordiging en het leiderschap van vrouwen 
binnen de vakbonden verbeterd, maar het veranderen van 
traditionele overtuigingen en contextuele factoren blijft een 
uitdaging

In vergelijking met de nulmeting is het relatieve aandeel vrouwelijke vertegenwoordigers 
op alle organisatorische niveaus van de vakbonden toegenomen (van 27,9% tot 29% op 
fabrieksniveau, van 21,3% tot 29,7% op districtsniveau, van 17,7% tot 37,5% op provinciaal 
niveau en van 18,2% tot 33,3% op nationaal niveau).

Vrouwen zijn nu actiever in vakbonden en in het bestuur van deze instellingen. Bovendien 
zijn vrouwen nu actiever betrokken bij vrouwencomités en andere gendergerelateerde 
groepen.

Verschillende factoren zoals een gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan steun van 
de familie, culturele barrières zoals de vereiste toestemming van de echtgenoot 
om aan vakbondsactiviteiten deel te nemen, bijkomende lasten buiten het werk in 
de fabrieken en huishoudelijke taken verhinderen echter nog steeds dat vrouwen 
vakbondsvertegenwoordiger worden.

Bovendien bestaat nog steeds de indruk dat ondanks de toegenomen mogelijkheden 
voor vrouwen om actief bij deze organisaties betrokken te zijn, mannelijke bestuursleden 
op verschillende managementniveaus het leiderschap van vrouwen niet volledig lijken te 
steunen.

Vrouwen maken vaker gebruik van de hulp van de vakbonden

Bij de eindmeting maakte 58% van de leden gebruik van de vakbond in geval van een 
probleem, tegenover 38% bij de nulmeting.

De deelname van vrouwen aan opleidingssessies is tussen de nulmeting en de eindmeting 
aanzienlijk toegenomen, met name bij sessies over “gendergelijkheid”, “loongerelateerde 
kwesties” en “gezondheid en risico’s op het werk”. 
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ISVI verbeterde het begrip van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming

Genderkwesties wonnen aan belang en hebben meer aandacht gekregen binnen de 
vakbonden en onder het leidinggevend personeel van de fabrieken, die nu minder 
beledigend taalgebruik hanteren ten opzichte van vrouwen.

ISVI heeft bijgedragen tot een verbeterde mentaliteit inzake gendergelijkheid en de 
empowerment van vrouwen. Aanzienlijk meer mannen en vrouwen zijn het er nu over 
eens dat: i) mannen en vrouwen gelijke rechten hebben; ii) zwangere vrouwen mogen 
werken tijdens de zwangerschap; iii) vrouwen niet harder hoeven te werken dan mannen; 
iv) vrouwen ook leiders kunnen zijn en niet alleen mannen; v) en seksuele intimidatie nooit 
mag worden toegestaan.

Het gebruik van beledigend taalgebruik tegenover vrouwen is tijdens de interventieperiode 
met bijna de helft afgenomen (van 17,5% bij aanvang tot 9,7% bij de eindmeting).

Geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer blijven voor veel vrouwen echter een 
reëel probleem.

Acties op fabrieksniveau hebben meer effect op de betrokkenheid 
van vrouwen bij vakbonden en hun gebruik van vakbonden dan 
acties van vakbonden op regionaal of nationaal niveau
Uit de resultaten bleek dat werken op fabrieksniveau (bottom-up benadering) meer impact 
had op de betrokkenheid van vrouwen bij vakbonden dan ingrijpen op een meer macro-, 
regionaal of nationaal niveau. 

Ook buiten de vakbonden en de fabrieken werden effecten op 
gendergelijkheid en gendermainstreaming waargenomen

Ondersteunde vrouwen lijken kennis over gendergelijkheid te hebben gedeeld buiten het 
werk, zoals met familieleden, buren en binnen hun sociale gemeenschappen. Vrouwen 
gaven deze informatie vaker door dan mannen.

Sommige vrouwen worden nu beschouwd als referenties binnen hun gemeenschap: mensen 
vragen hun mening over verschillende zaken, aangezien zij nu meer kennis hebben over 
bepaalde vrouwenkwesties.

Ondersteuning van gendermainstreaming 
op fabrieksniveau, en betrokkenheid 
van zowel mannen als vrouwen 
om meer invloed te hebben op de 
arbeidsomstandigheden van vrouwen

AANBEVELINGEN

De volgende aanbevelingen uit de impactevaluatie zijn relevant voor zowel de partnerorganisaties als voor 
de bredere sector van organisaties die gendermainstreaming op de werkvloer ondersteunen.

1) Laat capaciteitsontwikkeling plaatsvinden op 
bedrijfsniveau (fabrieksniveau) in plaats van via 
nationale campagnes om de deelname van vrouwen 
aan vakbonden en hun gebruik ervan te verbeteren. 
Het lokale niveau is belangrijk om getalenteerde 
vrouwelijke vakbondsleiders te identificeren en op 
te leiden. Eenmaal goed opgeleid kunnen ze van het 
fabrieksniveau naar de hogere niveaus binnen de 
vakbondshiërarchie klimmen (district-provinciaal-
nationaal). Deze bottom-up benadering is de natuurlijke 
manier voor sterke, ervaren en getalenteerde vrouwen 
om gezag en macht te verwerven op alle niveaus 
binnen de vakbonden in Indonesië.

2) Besteed meer aandacht aan de betrokkenheid 
van mannen bij het bevorderen van gendergelijkheid 
en emancipatie van vrouwen.  Mannen moeten ook 
actief worden betrokken bij gendertrainingen, zodat ze 
samen met vrouwen de verantwoordelijkheid kunnen 
nemen om genderkwesties aan te pakken en vrouwen 
in het vakbondsleiderschap te stimuleren. Dit kan 
gebeuren via specifieke activiteiten zoals, i) de He-
for-She-campagnes binnen vakbondsorganisaties, 
ii) een campagne van een sociale beweging waarbij 
mannen “agents of change” worden voor het bereiken 
van gendergelijkheid, of iii) een beweging die erop 
gericht is mannen te betrekken bij het beëindigen 
van geweld tegen vrouwen en het strijden voor meer 
gendergelijkheid.

3) Zorg ervoor dat iedereen die een nieuw bestuurslid 
wordt en/of een leidinggevende functie binnen de 
fabriek of de vakbond krijgt, altijd een gendertraining 
volgt.

4) Om mannen als solide partners bij de bevordering 
van gendermainstreaming te betrekken, moet 
ervoor worden gezorgd dat zij niet altijd in een 
negatief daglicht komen te staan. Trainers moeten 
aandacht besteden aan de voorbeelden die tijdens 
de opleiding en/of socialisatie worden gegeven, 
aangezien deze kunnen leiden tot stereotypering 
en negatieve etikettering van bepaalde (mannelijke) 
personeelsfuncties, waardoor mannen terughoudend 
worden om deel te nemen aan programma’s die 
verband houden met gender.

5) Om geweld en (seksuele) intimidatie op de 
werkvloer te voorkomen, moeten de vakbonden 
overwegen samen te werken met andere soorten 
structuren die in deze kwesties gespecialiseerd zijn. 
De vakbonden moeten ook het bedrijfsmanagement 
blijven raadplegen om de verschillende soorten 
intimidatie, geweld en machtsmisbruik te definiëren.

6) De nulmeting leverde een aanzienlijke hoeveelheid 
informatie op om het programma in zijn specifieke 
context beter te begrijpen. De toegevoegde waarde 
van de nulmeting werd door ISVI en de partners 
erkend, ook omdat dit een nieuw programma was met 
nieuwe partnerschappen. Het bleek dus voordelig voor 
de uitvoering van het programma om bij de nulmeting 
de doelgroep en hun behoeften al goed te analyseren 
en in kaart te brengen.

7) De casestudies waren, naast de kwantitatieve 
component (enquête), van groot belang om inzicht 
te krijgen in de factoren die het succes van het 
programma belemmeren en bevorderen.
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Ondersteuning 
van vrouwelijk 
ondernemerschap, het 
Min Ajliki 2.0-programma 
in Marokko

© APEFE en lokale partners, Unsplash

Bevordering van vrouwelijk 
ondernemerschap, empowerment  
en economisch welzijn in Marokko

INTERVENTIE 

Het doel van het Min Ajliki 2.0 programma (2017-2021), uitgevoerd door APEFE in samenwerking met lokale 
partners uit de particuliere, publieke en maatschappelijke sector, was het ondersteunen van vrouwelijk 
ondernemerschap in Marokko. Min Ajliki is één van de eerste programma’s in Marokko die specifiek gericht 
was op het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap. Het is ook één van de weinige programma’s die 
stakeholders uit verschillende sectoren (overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) samenbracht 
om een ondersteunend ecosysteem voor vrouwelijke ondernemers in Marokko op te bouwen.

Min Ajliki biedt voornamelijk capaciteitsversterking op het gebied van de ontwikkeling van zakelijke en 
soft skills aan verschillende soorten begunstigden: (A) vrouwen die nog geen onderneming hebben maar 
er één zouden willen opzetten; (B) vrouwen die in de informele sector inkomensgenererende activiteiten 
hebben, maar deze zouden willen formaliseren; (C) vrouwen die in coöperatieven werken; (D) vrouwen die al 
een wettelijk gevestigde onderneming hebben of een wettelijk gevestigde onderneming willen opstarten. Min 
Ajliki zorgde ook voor capaciteitsopbouw op het niveau van de lokale partners, maar dit soort institutionele 
effecten zijn niet opgenomen in deze studie.

Van het programma werd verwacht dat het via opleidingen zou zorgen voor een duurzame verbetering 
van de persoonlijke, sociale en economische situatie van de vrouwen. De verwachte impact kan ingedeeld 
worden in vijf dimensies, die een bepaalde causaliteitsketen binnen de verschillende impactgebieden 
weerspiegelen: (i) verandering in mentaliteit; (ii) verandering in kennis en capaciteiten; (iii) verandering in 
zakelijk gedrag - oprichting en ontwikkeling van kleine ondernemingen (in de formele en informele sector) 
en veranderingen in de manier waarop vrouwen hun economische activiteiten uitvoeren; (iv) verandering in 
economisch welzijn; en (v) verandering in empowerment en algemeen welzijn.
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Evaluatie van de impact via een  
quasi-experimentele gemengde  
methode-benadering met behulp van een 
innovatief gegevensverzamelingsproces

METHODOLOGIE

Om de impact te meten dat aan Min Ajliki 2.0 kan worden toegeschreven op de verschillende types 
vrouwen, en om de onderliggende mechanismen van verandering te verklaren, werden zowel kwantitatieve 
als kwalitatieve gegevens verzameld, geanalyseerd en getrianguleerd. Dit gebeurde aan het begin van de 
interventie (nulmeting), na twee jaar (tussentijdse meting) en aan het eind van de interventie (eindmeting). 
De methodologie werd ontwikkeld in samenwerking met de partners.

Eén van de uitdagingen was het verzamelen van betrouwbare gendergevoelige gegevens over een grote 
steekproef van Marokkaanse vrouwen, binnen een vrij kort tijdsbestek en met een beperkt budget. 
Dankzij het advies van de partners werd een CAPI-G®1 aanpak toegepast. Op basis van de meest recente 
academische literatuur werd een vragenlijst ontwikkeld om de meest relevante indicatoren vast te leggen om 
de effecten van Min Ajliki in de vijf impactdimensies te meten. Deze vragenlijst werd vervolgens gecodeerd 
op KoboToolBox. Een tiental vrouwen werd uitgenodigd om deel te nemen aan een enquêtesessie onder 
leiding van een getrainde vrouwelijke enquêteur. Tijdens deze sessie kreeg elke vrouw een tablet waarop 
ze individueel de vraag beantwoordde. Ook laaggeletterde respondenten konden de vragenlijst invullen, 
aangezien het scherm en de taal aangepast waren, met gebruik van veel pictogrammen en de enquêteur 
die elke vraag hardop voorlas om deze gemakkelijker te begrijpen. Doordat de sessie op deze manier was 
georganiseerd, voelden de vrouwen zich op hun gemak om gevoelige vragen te beantwoorden. Het maakte 
het ook mogelijk anekdotische verhalen te verzamelen die tijdens de pauzes werden gedeeld.

Om de impact van Min Ajliki kwantitatief te meten, werden op individueel niveau onderzoeksgegevens 
verzameld (~800 vrouwelijke respondenten). Om veranderingen te meten en aan te tonen dat deze konden 
worden toegeschreven aan het programma, werd de CAPI-G-aanpak toegepast op een representatieve 
steekproef van vrouwelijke begunstigden en een andere steekproef van vrouwen die sterk leken op de 
begunstigden, maar die geen steun kregen van Min Ajliki (d.w.z. de controlegroep), bij de nulmeting (2018), 
de tussentijdse meting (2020) en bij de eindmeting (2021). Dankzij deze contrafactuele benadering kon 
de impact van Min Ajliki op de begunstigden worden gemeten op een manier die vrij was van andere 
veranderingsfactoren.

Er werden focusgroepdiscussies gehouden met begunstigden van elk type en met enkele 
van hun mannelijke familieleden. Er werden ook verschillende interviews 
gehouden met vertegenwoordigers van de partners op nationaal en 
regionaal niveau. Deze kwalitatieve informatie was nuttig om de 
onderliggende mechanismen beter te begrijpen die de impact van 
het programma op de eindbegunstigden verklaarden, mogelijk 
maakten of belemmerden.

Deze verschillende gegevensbronnen werden vervolgens 
getrianguleerd, samen met gegevens uit het M&E-systeem 
van het programma en talrijke uitwisselingen  (zoals 
sensemaking workshop) met de partners, om de impact 
van het project en de onderliggende mechanismen op de 
verschillende soorten begunstigden te belichten.

1   CAPI-G: Computed Assisted Personal Interview – in Group. 
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Min Ajliki heeft bijgedragen 
tot mentaliteitsverandering en 
capaciteitsversterking, economische 
weerbaarheid en empowerment, met 
name voor de meest kwetsbaren

IMPACT

Eén van de belangrijkste obstakels voor het ondernemerschap van vrouwen in Marokko is het gebrek aan 
zelfvertrouwen van vrouwen, namelijk in hun eigen ondernemerscapaciteiten, deels als gevolg van sociaal-
culturele normen. Min Ajliki wilde deze beperkende percepties en overtuigingen veranderen, niet alleen bij 
vrouwen maar ook bij de mannen in hun huishouden.

Persoonlijke ontwikkeling en andere door Min Ajliki aangeboden 
psychosociale opleidingen, alsook verbeterde kennis en 
capaciteiten op het gebied van bedrijfsvoering hebben bijgedragen 
tot versterking van het zelfvertrouwen van vrouwen en tot het 
overwinnen van een aantal beperkende overtuigingen

Meer vrouwelijke begunstigden geloven in hun capaciteiten om daadwerkelijk een 
economische activiteit te beheren (91%, terwijl dit percentage zonder Min Ajliki 72% zou 
zijn).

Meer begunstigden geloven dat zij financieel onafhankelijk kunnen zijn en hun gezin 
kunnen onderhouden (83%, terwijl dit zonder Min Ajliki 76% zou zijn).

Meer vrouwen voelen zich nu in staat om het net zo goed te doen als andere succesvolle 
vrouwen, evenals andere mannelijke ondernemers.

Min Ajliki heeft bijgedragen tot de bevordering van de ondernemingsgeest van vrouwelijke 
begunstigden: er zijn nu meer vrouwen die vinden dat ondernemen een teken van succes 
is, zelfs voor meisjes.

Min Ajliki heeft de perceptie van gendergelijkheid voor zowel 
vrouwen als mannen positief veranderd

Min Ajliki verhoogde enigszins de perceptie van vrouwen met betrekking tot gendergelijkheid.

De meeste begunstigden (73%) vermeldden dat de mentaliteit van hun mannelijke 
familieleden is geëvolueerd in de richting van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Min Ajliki heeft bijgedragen tot veranderingen in de vijf beoogde dimensies.

MENTALITEITSVERANDERING
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VERANDERING IN KENNIS EN CAPACITEITEN

VERANDERING IN ZAKELIJK GEDRAG

Min Ajliki heeft de kennis en capaciteiten van vrouwen in het 
bedrijfsleven vergroot
De begunstigden van Min Ajliki ondervinden minder moeilijkheden bij het runnen van hun 
onderneming, vooral op het gebied van personeel en financieel beheer.

Ze ervaren ook een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

Ondanks deze toegenomen capaciteiten bleef het percentage vrouwen dat nog steeds 
problemen ondervindt in verband met het financieel beheer en de rentabiliteit van hun 
onderneming hoog (77%, hoewel dit zonder Min Ajliki 99% zou zijn geweest).

Veel begunstigden meldden nog steeds moeilijkheden om hun 
kennis in praktijk te brengen: gedragsverandering kost tijd
Ondanks de toegenomen kennis blijft de uitvoering van sommige methodes, zoals 
bepaalde (digitale) marketing- en verkooppraktijken, een uitdaging.

Vrouwen lijken moeite te hebben om financieringsmogelijkheden te vinden, maar het 
is ook waarschijnlijk dat ze nog steeds niet in staat zijn om projecten te ontwikkelen 
die financiering zullen aantrekken, of om hun projecten op een overtuigende manier te 
presenteren, of om over informatie te beschikken over het scala aan financieringsbronnen 
dat voor hen beschikbaar is.

Min Ajliki heeft echter wel bijgedragen tot een invoering van verbeterde boekhouding, die 
de begunstigden toeschrijven aan de door het programma aangeboden boekhoudkundige 
en financiële opleiding.

Min Ajliki hielp begunstigden een professioneel en sociaal  
netwerk te ontwikkelen
Naast de kennis die de begunstigden verwierven tijdens de opleidingssessies, vermeldden 
ze het belangrijke effect van het programma op de opbouw van hun professionele en 
sociale netwerk. Hun kennis en vaardigheden worden ook ontwikkeld door het contact 
met andere vrouwen met wie ze dezelfde ambities van succes en onafhankelijkheid delen.

De impact op de versterking van kennis en capaciteiten was minder 
belangrijk voor vrouwen met verder gevorderde 
ondernemersprojecten
Sommige meer ervaren vrouwen (met oudere of grotere ondernemingen) benadrukten 
dat ze minder baat hadden van de basisvaardigheden opleidingen omdat ze meer een 
specifieke opleiding in verband met hun activiteitensector nodig hadden om zich verder 
te ontwikkelen. 

Ondanks de moeilijke socio-economische omstandigheden als 
gevolg van de pandemie heeft Min Ajliki ertoe geleid dat er meer 
ondernemingen zijn opgericht, in stand werden gehouden en 
geformaliseerd werden

Bijna 60% van de gesteunde vrouwen heeft gedurende de looptijd van het programma een 
onderneming opgericht of behouden, ondanks de verzwakking van de socio-economische 
context door de Covid-19-pandemie (zonder Min Ajliki zou dit ongeveer 40% zijn geweest). 
Dit effect is nog sterker voor de meest kwetsbare vrouwen en de vrouwen met de minst 
ontwikkelde economische activiteiten vóór het programma.

Bijna een kwart van de gesteunde vrouwen formaliseerde hun onderneming; zonder Min 
Ajliki zou dit slechts ongeveer 10% zijn geweest. Dit effect is groter voor vrouwen die meer 
ontwikkelde economische activiteiten hadden en vóór hun deelname aan het programma 
minder kwetsbaar waren.

Hoewel meer vrouwen nu in de formele sector werken, aarzelen vele anderen nog om te 
formaliseren uit vrees voor kosten en de administratieve lasten.

De steun van mannen en de omgeving van vrouwen, alsook 
bevorderlijke instellingen, zijn cruciale factoren voor het succes 
van vrouwen als ondernemer

© APEFE en lokale partners, Unsplash
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VERANDERING IN ECONOMISCH WELZIJN

Min Ajliki heeft bijgedragen tot het behoud en/of de verhoging  
van het economisch welzijn
Min Ajliki heeft de economische situatie van de begunstigden licht verbeterd, gemeten 
aan de hand van verschillende indicatoren: (i) de winstgevendheid van hun bedrijven; 
ii) hun gemiddelde maandelijkse huishoudelijke uitgaven; iii) hun vermogen om in de 
basisbehoeften van hun huishoudens te voorzien; iv) de bijdrage van vrouwen aan de 
huishoudelijke uitgaven; v) hun vermogen om hun huisvesting te verbeteren dankzij de 
toegenomen financiële capaciteiten; vi) hun financiële onafhankelijkheid.

De veranderingen in de geselecteerde indicatoren zijn echter niet allemaal statistisch 
significant. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat het enige tijd duurt voordat deze effecten 
zichtbaar worden (en waarschijnlijk ook aan de geringe omvang van de steekproef). Er 
werden bij de tussentijdse meting geen effecten van het programma op de economische 
situatie van de vrouwen vastgesteld, maar aan het eind van het programma waren deze 
effecten wel duidelijk (ondanks de door de pandemie verzwakte economische context). 
Hoe verder in de resultatenketen, hoe langer het duurt voordat deze economische effecten 
zichtbaar worden en dus door een evaluatie kunnen worden opgespoord.

De economische impact was groter voor vrouwen die vóór hun deelname aan het 
programma een grotere achterstand hadden.

De resultaten wijzen op grotere effecten voor vrouwen die meer aan Min Ajliki-activiteiten 
deelnamen. Het aantal uren training is van belang.

Sommige vrouwen presteerden duidelijk beter. Ze zijn daarom niet in de analyse van de 
steekproef opgenomen (outliers). Toch zijn deze success stories ook belangrijk omdat ze 
andere vrouwen inspireren.

Het is niet verrassend dat alle economische indicatoren een dalende trend tussen 2018 en 2021 tonen, 
vermoedelijk als gevolg van de covidcrisis. Voor de begunstigde vrouwen is deze dalende trend echter 
minder scherp (en soms is er zelfs een stijgende trend). Zonder een methodologische aanpak met een 
controlegroep, en meting aan het begin en aan het einde van het programma, zouden de resultaten meestal 
een daling van de economische indicatoren hebben laten zien, zonder deze te kunnen vergelijken met een 
meer uitgesproken daling in de controlegroep.

Min Ajliki fungeerde tijdens de pandemie als een schokdemper, 
waarbij de begunstigde vrouwen beter bestand bleken tegen deze 
socio-economische schok, met name de meest kwetsbaren

VERANDERING IN EMPOWERMENT VAN VROUWEN EN 
ALGEMEEN WELZIJN

Het hebben van een onderneming heeft een directe invloed op  
de empowerment en het welzijn van de meeste vrouwen
Uit een vergelijking tussen vrouwen met en zonder onderneming, en tussen vrouwen 
die in de formele en de informele sector werken, blijkt dat het economisch welzijn en de 
empowerment van vrouwen gemiddeld hoger zijn voor vrouwen met een onderneming, en 
zelfs hoger als ze in de formele sector werken. Het bevorderen van het ondernemerschap 
van vrouwen en de formalisering van hun onderneming dragen dus rechtstreeks bij tot de 
verbetering van de empowerment van vrouwen.

Min Ajliki heeft bijgedragen tot de verbetering van de 
empowerment en het algemene welzijn van vrouwen, met name  
van degenen die vóór het programma kwetsbaarder waren
Min Ajliki heeft de empowerment van vrouwen vergroot, gemeten aan de hand van 
verschillende indicatoren. De begunstigden hebben nu meer beslissingsbevoegdheid 
binnen het huishouden en voelen zich vrijer en autonomer. Ze zijn nu beter in staat hun 
mening te laten gelden, zowel in hun beroepsleven als in hun persoonlijk-en gezinsleven. Ze 
hebben een groter zelfvertrouwen. En ze scoren ook hoger op de schaal die de algemene 
levenstevredenheid meet.

Dit geldt voornamelijk voor de vrouwen die vóór hun deelname aan het programma 
kwetsbaarder waren.

Min Ajliki heeft zelfs bijgedragen aan de verbetering van de positie 
van vrouwen die geen onderneming hebben
De impact van Min Ajliki op de empowerment van vrouwen geldt ook voor vrouwen die tijdens 
het programma niet daadwerkelijk een onderneming beheerden, hetgeen de empowerment-
effecten van de psychosociale en persoonlijke ontwikkelingstraining benadrukt, naast het 
mechanisme van het beheren van een onderneming.
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Blijf het ondernemerschap van vrouwen 
en de formalisering ervan bevorderen, 
en pas tegelijkertijd de opleiding aan om 
tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften om de empowerment van 
vrouwen verder te verbeteren

AANBEVELINGEN

De volgende aanbevelingen uit de impactevaluatie zijn relevant voor zowel de partnerorganisaties als de 
bredere sector van organisaties die vrouwelijk ondernemerschap ondersteunen.

1) Blijf het ondernemerschap van vrouwen verder 
ondersteunen door de oprichting van bedrijven en 
de ontwikkeling en formalisering van bestaande 
bedrijven te vergemakkelijken, aangezien het hebben 
van een onderneming de socio-economische situatie, 
empowerment en het welzijn van vrouwen verbetert.

2) Blijf transversale training in managementvaar-
digheden verder aanbieden, maar ook ondersteun-
ing in persoonlijke/psychosociale ontwikkeling, die 
aantoonbaar positieve resultaten oplevert.

3) Blijf de beroepsopleiding voortzetten, maar 
alleen voor vrouwen die reeds blijk geven van enige 
capaciteit om “goede managementpraktijken” toe 
te passen. Voor degenen die geen onderneming 
hebben, moet de nadruk eerst liggen op persoonlijke 
ontwikkeling en elementaire ondernemingstrainingen.

4) Definieer de doelgroep(en) van het programma 
duidelijker om beter aan hun specifieke behoeften te 
voldoen en de programmadoelstellingen efficiënter 
te verwezenlijken. De selectiecriteria moeten 
duidelijk worden meegedeeld aan de partners, 
zodat zij strategieën kunnen ontwikkelen om deze 
begunstigden te identificeren, maar ook aan de 
potentiële begunstigden om hun verwachtingen 
te beheren. Daarom moet aan het begin en tijdens 
het programma tijd worden uitgetrokken om deze 
begunstigden te identificeren.

5) Stel een duidelijker en meer aangepast opleid-
ingsprogramma op naargelang de verschillende 
soorten begunstigden en hun behoeften gedurende 
een welbepaalde periode, met concrete stappen 
die moeten worden ondernomen naargelang het  

ontwikkelingsniveau van hun activiteiten en zakelijke 
capaciteiten.  De kwaliteit van de aangeboden opleiding 
moet worden gehandhaafd (in lokale talen aangepast 
aan een Marokkaanse vrouwelijke bevolking), terwijl 
er ook moet worden nagedacht over aangepaste 
digitale tools/ondersteuning. De planning moet aan 
het begin van het programma worden meegedeeld 
en de begunstigden moeten worden geïnformeerd 
over de verschillende modules van het programma. Er 
moet ook kinderopvang voor jonge kinderen worden 
aangeboden, zodat alle vrouwen de opleidingssessies 
volledig kunnen bijwonen.

6) Voer het programma uit per cohort of “klasgroep”:  
elke groep vrouwen met vergelijkbare behoeften en 
in vergelijkbare stadia van ondernemerschap moet 
worden georganiseerd in cohorten die samen van 
de ene fase van het programma naar de volgende 
gaan. Elk cohort moet worden bijgestaan door een 
persoonlijke coach of mentor (bijvoorbeeld een 
succesvolle begunstigde) om te zorgen voor een 
nauwgezette opvolging van de uitvoering van de 
goede bedrijfspraktijken, van de behoeften en van de 
resultaten, en dus de begunstigden beter van dienst 
te zijn.

7) Zorg voor opleiding om vrouwen beter in staat 
te stellen toegang te krijgen tot financiering. Het 
verstrekken van subsidies is niet duurzaam. Volgens 
APEFE is het probleem niet de toegang tot financiering, 
maar het gebrek aan projecten die waardig zijn 
om financiële steun te krijgen. Daarom is het een 
prioriteit deze vrouwen te helpen een solide project 
op te bouwen, vervolgens een financieringsdossier 
samen te stellen en ten slotte hen te helpen hun 
communicatievaardigheden te ontwikkelen om hun 

ondernemersproject aan financiële instellingen voor 
te stellen. Het is ook belangrijk hun kennis van de 
bestaande financieringsmogelijkheden in hun regio 
te vergroten. 

8) Integreer voorlichtings- en bewustmakingscam-
pagnes voor de bredere samenleving waarin de 
vrouwen leven, zoals mannen in hun huishouden/
familie; daarnaast moet verder worden gezocht 
naar gendersynergieën om het ondernemerschap 
van vrouwen te stimuleren. Mannen worden door 
vrouwen beschouwd als partners van onschatbare 
waarde in hun ondernemersproject, terwijl ze ook 
vaak aan de bron liggen van culturele barrières voor 
vrouwenemancipatie in Marokko.

9) Blijf de capaciteit van lokale (openbare) instellingen 
verder opbouwen, zodat ze zich beter aan vrouwen 
aanpassen om de beste voorwaarden en steun te 
bieden aan toekomstige vrouwelijke ondernemers.

10) Er moet voortdurend worden nagedacht over 
digitale transformatie en de beste manier om  
begunstigden te helpen hun vaardigheden op het ge-
bied van e-marketing/e-commerce te ontwikkelen in 
een snel digitaliserende economie en samenleving. 
De context van de pandemie heeft de snelle digitaliser-
ing van de economie en de samenleving benadrukt, 
die enorme kansen biedt maar ook het risico inhoudt 
dat sommige vrouwen worden uitgesloten doordat 
de digitale kloof groter wordt.

11) Verbeter de monitoring op de opleiding voor 
vrouwen via een gedigitaliseerd MEAL-systeem2 
dat geharmoniseerd is voor alle trainers, verenigin-
gen en partners, voor een efficiëntere en effectievere  
uitvoering, opleiding en aanpassing van de program-
ma’s.

12) Volgens een logica van terugtrekking en 
duurzaamheid moet ervoor worden gezorgd dat lokale 
partners de capaciteit en legitimiteit hebben om het 
roer van APEFE over te nemen.  De capaciteiten van 
de partners moeten verder worden opgebouwd en 
er moeten regelmatige uitwisselingen plaatsvinden 
tussen alle betrokken stakeholders om het leren te 
bevorderen en zo het programma verder te verbeteren 
en een ecosysteem te bevorderen dat gunstig is voor 
het ondernemerschap van vrouwen.

2  MEAL-systeem, Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning 
(monitoring-, evaluatie-, verantwoordings- en leren) systeem.

© APEFE en lokale partners, Unsplash
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Meest kwetsbare 
landbouwers  
uit armoede halen,  
LIVE-project in Rwanda

Verbetering van het leven van de  
meest kwetsbare landbouwers door 
multidimensionale steun - het  
LIVE-project

INTERVENTIE 

Het LIVE-project3, dat in de periode 2017-2021 door ADA-APROJUMAP is uitgevoerd, bood multidimensionale 
steun aan ongeveer 1.200 kwetsbare huishoudens op het platteland in het zuiden van Rwanda om hen 
uit de extreme armoede te halen. LIVE gaf deze Zeer Kwetsbare Landbouwers (ZKL, 381 gezinnen) steun 
in natura in de vorm van kleinvee (geiten en konijnen) en materiële benodigdheden voor landbouw, vee, 
waterinfrastructuur en huisvesting. Het bood ook opleidingssessies aan in agro-ecologische praktijken, 
veeteelt, inkomensgenererende activiteiten, voeding en hygiëne, evenals individuele psychosociale steun.

Om met de beschikbare middelen zoveel mogelijk gezinnen te bereiken, bood ADA-APROJUMAP gemakkelijk 
navolgbare oplossingen aan, zodat ook de Niet-Ondersteunde Landbouwersburen van de begunstigden 
(NOL, ~6.000 gezinnen) deze oplossingen kunnen toepassen en dus indirect van het LIVE-project kunnen 
profiteren.

Bovendien stelt LIVE, met het oog op een goede navolgbaarheid verbeterde landbouw-/veeteeltpraktijken 
minder intensieve steun voor aan verscheidene Minder Kwetsbare Landbouwers (MKL, 761 gezinnen), 
waarbij vooral opleiding wordt aangeboden.

LIVE streeft ernaar een impact te hebben op verschillende socio-economische dimensies van al deze 
verschillende soorten landbouwers (ZKL, MKL en NOL), en wil een duurzamere omgeving creëren. LIVE wil 
de voedselzekerheid, voeding en gezondheid verbeteren, diversificatie en een hoger inkomen aanmoedigen 
om de weerstand tegen crisissen te versterken, het welzijn en het gevoel van eigenwaarde verbeteren, 
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen bevorderen, bodemdegradatie voorkomen/bodembehoud 
te bevorderen, en de totstandkoming van een solidaire gemeenschap ondersteunen (sterk geïnspireerd door 
de ATD quart monde-filosofie).

3   LIVE staat voor “Lutte Intégrée contre la Vulnérabilité et l’Exclusion”.
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Grootschalige enquête onder huishoudens 
met een controlegroep, kwalitatieve en 
satellietgegevens om de impact van LIVE te 
beoordelen

METHODOLOGIE

Om de aan het LIVE-project toe te schrijven impact op de verschillende soorten begunstigden te 
meten en de onderliggende mechanismen van verandering te verklaren, werden zowel kwantitatieve 
als kwalitatieve gegevens verzameld, geanalyseerd en getrianguleerd aan het begin van de interventie 
(nulmeting), na twee jaar (tussentijdse meting) en aan het einde van de interventie (eindmeting). De 
methodologie werd ontwikkeld in samenwerking met de partners. 

Door middel van een representatieve steekproef (~650 respondenten) van 
begunstigde en niet-begunstigde landbouwers werden gegevens uit de enquête 
onder huishoudens verzameld. De landbouwers in de controlegroep bevonden zich 
buiten de interventiedorpen, maar waren in hoge mate vergelijkbaar met de doelgroep 
van de interventie voor het project. Deze aanpak maakt het mogelijk om (i) het verschil 
tussen de twee groepen - de begunstigde groep en de controlegroep - en (ii) het verschil 
tussen de perioden binnen dezelfde groep te beoordelen. Het combineren van deze 
twee verschillen - tussen groepen en tussen perioden - levert het netto-effect van LIVE 
op de begunstigden op (aan LIVE toe te schrijven effecten). Met andere woorden, de 
verandering die ook zonder LIVE zou zijn opgetreden, wordt eruit gehaald. Gegevens 
over huishoudens werden verzameld tijdens persoonlijke interviews door een getraind 
enquêteteam met behulp van tablets (de vragenlijst was ontwikkeld op basis van de 
meest recente literatuur, uitwisseling met de betrokken stakeholders en vervolgens 
gecodeerd op SurveyCTO).

Er werden focusgroepdiscussies met begunstigden en niet-begunstigden (~150 
respondenten) en interviews met ngo-medewerkers gehouden om een beter inzicht 
te krijgen in de onderliggende mechanismen van de impact van het project. Bovendien 
kon dankzij deze focusgroepen beoordeeld worden in welke mate niet-begunstigden 
verschillende van de door het project bevorderde praktijken overnamen, en konden de 
mechanismen geïdentificeerd worden die het bereik vergemakkelijkten of belemmerden. 
Er werd ook digitale apparatuur gebruikt om de meest relevante elementen van de 
focusgroepdiscussies te verzamelen om een efficiënte informatie-uitwisseling binnen 
het evaluatieteam mogelijk te maken.

Satellietgegevens werden geanalyseerd om de impact van LIVE op het bodembehoud 
te meten, en dus op de weerbaarheid van de begunstigde dorpen tegen ernstige 
klimaatschokken (bv. zware neerslag).

Alle bevindingen werden getrianguleerd met de monitorgegevens van de ngo’s en besproken via talrijke 
uitwisselingen met de partners.

LIVE heeft het leven van kwetsbare 
landbouwers aanzienlijk verbeterd in de 
verwachte impactdimensies, en heeft 
bijgedragen tot bodembehoud

IMPACT

De aanpak van LIVE is relevant geweest voor het bereiken van een 
duurzame impact om verschillende soorten kwetsbare landbouwers 
te helpen

De multidimensionale aanpak - materiaal, opleiding en psychosociale steun - heeft gedurende 
vijf jaar geholpen om zeer kwetsbare gezinnen uit de extreme armoede te halen.

De acties ter ondersteuning van veranderingen op de verschillende economische vlakken 
(landbouw, veeteelt en inkomstengenererende activiteiten) en op privégebied (hygiëne, 
voeding, gevoel van eigenwaarde, enz.) waren samenhangend, complementair en 
noodzakelijk om het leven van zeer kwetsbare groepen duurzaam te veranderen.

De intensiteit van de LIVE-steun werd aangepast aan elk type begunstigde (ZKL en MKL), 
waardoor de steun in deze context zinvol is en een groter aantal mensen kan bereiken, 
zelfs met beperkte middelen.

Uit de evaluatie blijkt dat de combinatie van verschillende soorten steun (psychosociale steun, opleiding en 
materiële steun) de gewenste impact op het gebied van voedselzekerheid, weerbaarheid en het milieu heeft 
bevorderd, en ook zorgden voor economische -en genderemancipatie van de begunstigden aan het einde 
van het project.

© ADE, Unsplash
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LIVE heeft een breed en aanzienlijk impact gehad op de 
voedselzekerheid, de economische situatie, de weerbaarheid en het 
welzijn van Zeer Kwetsbare Landbouwers (ZKL)

De voedselhoeveelheid is aanzienlijk verbeterd; zo at 90% van de begunstigde vrouwen 
tijdens het magere seizoen ten minste twee maaltijden per dag, wat zonder LIVE slechts 
49% zou zijn geweest.

De voedseldiversiteit is aanzienlijk toegenomen; zo heeft 52% van de huishoudens nu een 
voldoende mate van voedseldiversiteit4, wat zonder LIVE slechts 18% zou zijn geweest.

Het percentage huishoudens met ernstige voedselonzekerheid  is sterk gedaald5. Dit aantal 
bedraagt nu 29% en zou zonder LIVE 74% zijn geweest.

De kans dat een ZKL onder de armoedegrens (1,25 USD/dag) terechtkomt, is dankzij LIVE 
aanzienlijk afgenomen (42% nu, tegen 50,2% zonder LIVE).

De weerstand tegen crisissen is aanzienlijk verbeterd. ZKL kunnen nu beter sparen en 
lenen via de vrijwillige spaar- en leenvereniging (Voluntary Saving and Loans Association) 
die door LIVE wordt gepromoot. Tijdens de covidcrisis was een groter deel van de ZKL in 
staat spaargeld en krediet te gebruiken om de crisis het hoofd te bieden.

Indicatoren van welzijn en gevoel van eigenwaarde zijn aanzienlijk toegenomen. Vandaag 
is meer dan 80% van de ZKL tevreden met hun levensomstandigheden; dit zou 31% 
zijn zonder LIVE. ZKL voelen zich minder eenzaam en hebben meer vertrouwen in hun 
vermogen om de armoede te overwinnen.

De hygiënische gewoonten zijn positief veranderd dankzij de diverse verbeteringen in de 
infrastructuur en de horizontale steun die door LIVE is verleend.

4    Household Diet Diversity score (HDDS score van 4), Swindale & Bilinisky (2006). 
5    Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS), Croates (2017).

LIVE had ook een positieve impact op het leven van Minder 
Kwetsbare Landbouwers (MKL) dankzij de gevolgde opleidingen, 
hoewel deze impact kleiner was dan bij de ZKL’s 
 
De voedselhoeveelheid en -diversiteit zijn aanzienlijk toegenomen en de voedselonzekerheid 
is afgenomen. Het percentage vrouwen dat tijdens het magere seizoen ten minste twee 
maaltijden per dag eet is nu 76%, terwijl dat zonder LIVE 53% zou zijn geweest. 34% van 
de MKL heeft een bevredigende voedseldiversiteit, terwijl dat zonder LIVE 22% zou zijn 
geweest.

De kans dat een MKL onder de armoedegrens (1,25 USD/dag) terechtkomt, is dankzij LIVE 
aanzienlijk afgenomen (40% nu, tegen 46% zonder LIVE).

MKL zijn ook beter bestand tegen crisissen dankzij een groter vermogen om te sparen 
en te lenen.

Hoewel LIVE geen steun in natura heeft verleend, hebben de MKL enkele door LIVE 
aangemoedigde verbeteringen van de infrastructuur overgenomen en aldus de hygiënische 
omstandigheden verbeterd.

Niet-Ondersteunde Landbouwers (NOL) zijn begonnen een aantal 
praktijken toe te passen door LIVE aangemoedigd en hebben een 
aantal belangrijke veranderingen ervaren in hun welzijn en in 
bodembehoud

Er was communicatie gericht naar niet-gesteunde landbouwers, met name op het gebied 
van agro-ecologische praktijken en toegang tot water. Dit had kleine maar significante 
effecten op hun welzijn en op het behoud van de bodem, maar (nog) geen impact op hun 
economische situatie of voedselzekerheid.

Het ontbreken van significante economische en voeding impact voor niet-begunstigden 
door imitatie van gemakkelijk reproduceerbare oplossingen zou het belang kunnen 
aantonen van opleiding die nodig is om sommige technieken correct toe te passen, 
alsmede het belang van multidimensionale steun; of gewoon het feit dat het meer tijd 
vergt om resultaten te bereiken.

LIVE heeft de sociale integratie van kwetsbare gezinnen bevorderd 
en tot meer solidariteit binnen de gemeenschap geleid
Meer dan 5.000 mensen zijn betrokken bij solidariteitsacties die door LIVE sterk worden 
aangemoedigd. Ook al zijn er enkele coördinatieproblemen, deze activiteiten dragen bij tot 
de integratie van de meest kwetsbare gezinnen in de gemeenschap.

Dankzij LIVE hebben zeer kwetsbare personen nu vaker contact met anderen. Zelfs tijdens 
de covidcrisis waren ze, omdat ze goed op de hoogte waren van het gepaste gedrag, 
relatief minder gealarmeerd door de situatie en minder geïsoleerd dan de rest van de 
gemeenschap.

De lokale comités van LIVE en de vrijwillige spaar- en leenverenigingen die door LIVE 
worden aangemoedigd, zijn twee plaatsen die duidelijk bijdragen tot wederzijdse hulp en 
integratie.

© ADE, Unsplash
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LIVE heeft bijgedragen tot de invoering van verantwoorde 
milieupraktijken in de gesteunde gemeenschappen en heeft een 
aanzienlijke impact gehad op bodembehoud
 
Dankzij LIVE produceren en gebruiken meer mensen biologische goederen - zaden, kunstmest 
(compost, mest) en biopesticiden.

Meer mensen passen agro-ecologische praktijken toe. Dit leidt tot een beter gebruik en 
behoud van water en tot minder bodemerosie. Daarom zijn de gesteunde dorpen beter 
bestand tegen klimaatrisico’s, zoals blijkt uit de analyse van satellietbeelden.

LIVE heeft gendergelijkheid en empowerment van vrouwen binnen 
huishoudens en gemeenschappen bevorderd

De gesteunde vrouwen hebben een betere toegang tot land en zijn nu meer betrokken bij 
productieve en sociale activiteiten dan de niet-gesteunde vrouwen.

Op basis van een index die de gelijkheid van mannen en vrouwen meet, is er onder 
de begunstigde huishoudens meer waardering voor de status van vrouwen binnen 
het gezin en de gemeenschap. Begunstigde vrouwen nemen actiever deel aan 
besluitvormingsprocessen in het huishouden en de gemeenschap.

 

De waargenomen veranderingen zijn over het algemeen duurzaam 
en de outreach kan in de toekomst worden voortgezet
LIVE heeft de mentaliteit en het gedrag van de begunstigden op economisch, sociaal en 
privévlak veranderd, wat heeft geleid tot een aanzienlijk effect op verschillende socio-
economische dimensies. De veranderingen zullen waarschijnlijk constant blijven of 
zelfs versterkt worden naarmate mensen blijven deelnemen aan solidariteitsactiviteiten 
(bijvoorbeeld spaar -en leenverenigingen). Ze blijven ook de uitwisseling van kennis over 
landbouw, veeteelt en hygiëne binnen de gemeenschappen bevorderen, via een netwerk 
van begunstigden en peer coaching.

De outreach zou ook kunnen verdergaan, aangezien de impact van veel van de gemakkelijk 
herhaalbare praktijken op het veld zichtbaar zijn. Er kan echter enige opleiding en/of 
materiële steun nodig zijn om, althans op korte termijn, effecten op economisch gebied 
te bereiken.

Relatief gezien hebben de begunstigden van LIVE minder geleden 
onder de covidcrisis
De begunstigden voelden zich minder getroffen door de crisis, met name omdat ze toegang 
bleven houden tot de door het project verstrekte landbouwmiddelen (zonder aanzienlijke 
prijsstijgingen), dankzij de uitwisseling van informatie over het juiste gedrag, en dankzij 
de psychologische steun die ze ontvingen van de LIVE-medewerkers en via het nieuwe 
solidariteitsnetwerk.

Begunstigden deelden mee dat ze, indien nodig, hun spaargeld en toegang tot krediet 
gebruikten om de crisis het hoofd te bieden, terwijl niet-begunstigden bezittingen 
verkochten of geen middelen hadden om deze crisis het hoofd te bieden.

De quasi-experimentele opzet (vergelijking van begunstigde en 
controlegroepen doorheen de tijdsperiode) was geschikt om de 
omvang en het belang van de door het project teweeggebrachte 
veranderingen kwantitatief te beoordelen; de kwalitatieve gegevens 
vulden de analyse aan, om de onderliggende mechanismen van 
verandering te helpen begrijpen.
ADA-APROJUMAP ontwikkelde een efficiënt, effectgericht MEAL-systeem voor monitoring, 
verantwoording en leerdoeleinden. De gegevens en de opzet van dit systeem maken 
het echter niet mogelijk het netto-effect van het project te meten, d.w.z. het deel van de 
verandering dat zonder LIVE niet zou zijn opgetreden.

De gebruikte steekproefstrategie maakte een kwantitatieve meting van het effect op de 
begunstigden (ZKL & MKL) en op hun buren (NOL) mogelijk, en steekproefgrootte bleek 
voldoende om zelfs kleine effecten op te sporen.

Satellietgegevens bleken zeer nuttig voor de beoordeling van de milieueffecten van LIVE. 
Niettemin was triangulatie van de resultaten met kwalitatieve informatie en gegevens uit 
enquêtes onder huishoudens noodzakelijk om tot zinvolle interpretaties te komen.

Het betrekken van de partners bij het nadenken over de methodologie en bezoeken aan 
het veld zijn goede methodes voor het ontwikkelen van een relevante, realistische en 
pragmatische aanpak op het terrein, die tegelijkertijd wetenschappelijk nauwkeurig is. 
Bovendien zorgde dit ervoor dat het LIVE-team voortdurend leerde over methodologische 
aspecten, en het evaluatieteam over de lokale context en het project zelf.

© ADE, Unsplash
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Zeer kwetsbare landbouwers blijven steunen 
via een multidimensionale en behoeftegerichte 
aanpak, waarbij de nadruk blijft liggen op het 
bevorderen van solidariteit 

AANBEVELINGEN

De volgende aanbevelingen uit de impactevaluatie zijn nuttig voor zowel de partnerorganisaties als voor de 
bredere sector van organisaties die de meest kwetsbare mensen ondersteunen.

1) Blijf de meest kwetsbare huishoudens benaderen 
en ondersteunen volgens het Leave No One Behind 
principe, en dus bijdragen tot SDG #16.

2) Blijf de begunstigden met multidimensionale en 
transversale projecten ondersteunen om de gewenste 
effecten in termen van eigenwaarde, empowerment 
en solidariteit te bereiken, maar ook om hun 
leefomgeving te verbeteren, hun armoedeniveau te 
verminderen en de voedselzekerheid te vergroten (en 
zo bij te dragen tot SDG #27). Armoede wordt vaak 
beoordeeld in termen van financiële middelen en 
toegang tot goederen en/of productiemiddelen. 
Armoede is echter multidimensionaal, waarbij 
psychologische en sociale dimensies een belangrijke 
rol spelen. Verbetering van de situatie van de 
achterblijvers vereist derhalve een multidimensionale 
aanpak.

3) Blijf de verschillende types begunstigden - de 
“left behind” en de iets minder kwetsbaren- verder 
aanspreken door een project op verschillende 
niveaus aan te bieden (intensieve steun aan de meest 
kwetsbaren minder intensieve en kortere steun aan de 
huishoudens die enige capaciteit hebben om enkele 
gemakkelijk herhaalbare praktijken te repliceren). 
Solidariteit is ook een drijfkracht voor de overdracht 
van de door LIVE bevorderde praktijken. Het is ook een 
drijfkracht van integratie en veerkracht, en het maakt 
duurzame effecten mogelijk. Deze solidariteit stimuleert 
het delen van kennis, de toegang tot goederen en 
materialen, en spaargewoonten.

4) Praktijken die gemakkelijk door de omgeving van 
de begunstigden kunnen worden overgenomen en die 
weinig investeringen vergen, moeten verder worden 
bevorderd om het bereik van het project te vergroten. 

Kennisuitwisseling moet worden aangemoedigd via 
directe begunstigden, maar ook via lokale autoriteiten, 
om de effecten van imitatie te vergroten onder een bredere 
bevolking dan die waarop het project zich rechtstreeks 
richt. De resultaten tonen de kracht van imitatie, vooral 
wanneer de resultaten zichtbaar zijn bij degenen die 
de (goede) praktijken toepassen (in hygiëne, landbouw, 
bodembehoud, veeteelt). Mensen met de wil om ernaar te 
handelen, terwijl ze over bepaalde middelen beschikken, 
zijn in staat om wat ze waarnemen in praktijk te brengen. 
Ze doen dat nog beter wanneer ze enige begeleiding 
krijgen.

5) Ontwikkel verder een op RBM (Results-Based 
Management) gericht MEAL-systeem, en organiseer een 
workshop met het ADA-APROJUMAP-team om na te gaan 
welke methodes die tijdens deze impactevaluatie zijn 
gebruikt (steekproefkader, soort vragenlijsten, berekening 
van bepaalde indicatoren, soort gegevensanalyse, enz.) 
relevant zijn voor het MEAL-systeem van het nieuwe 
programma.

6) Deel de resultaten van het LIVE-project  
met de internationale en lokale actoren van de 
ontwikkelingssamenwerking, waaronder de lokale 
autoriteiten, in Rwanda.

7) Gezien de uitstekende resultaten van dit project 
zou het interessant zijn om met internationale 
ontwikkelingspartners en lokale autoriteiten in Rwanda 
na te denken over een eventuele schaalvergroting 
van het project (een groter interventiegebied, met een 
groter aantal begunstigden). Eén van de succesfactoren 
is de nabijheid van de lokale uitvoerende partner tot de 
sterk kwetsbare bevolking. Daarom moet zorgvuldig 
worden nagegaan hoe schaalvergroting enkele van 
de belangrijkste parameters voor het succes van een 
dergelijk programma zou veranderen.

6   Sustainable Development Goal, Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
#1 (beëindiging van armoede).
7   SDG #2 (geen honger).

© ADE
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Youth Engagement 
rond een mondiale 
rechtenbenadering

Meer bekendheid geven aan de op rechten 
gebaseerde aanpak en het gebruik ervan 
onder jongeren optimaliseren

INTERVENTIE

Het project “Youth Engagement” is een gezamenlijk initiatief van Solidagro, KIYO en Viva Salud (het 
“consortium”) op het gebied van wereldburgerschapseducatie. Dit project heeft tot doel jongeren meer bewust 
te maken van en meer te betrekken bij de mondiale rechtenbenadering. Het doel was enerzijds de sociale 
basis van deze organisaties uit te breiden en anderzijds de leden van de sociale basis mondiger te maken 
door hun bewustzijn en actieve betrokkenheid te versterken.

Kinderrechten, het recht op gezondheid en het recht op voedsel zijn de hoofdthema’s van hun activiteiten, 
die onder meer bestaan uit bewustmakingscampagnes, debatten, infostands tijdens openbare evenementen 
en andere educatieve activiteiten zoals opleidingsweekends, webinars, stages en inleefreizen in partnerlanden.

De op mensenrechten gebaseerde aanpak is een aanpak die gebaseerd is op het Leave No One Behind 
principe in de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030. Het is de bedoeling dat de mensenrechten van 
alle mensen worden gewaarborgd. Systemische discriminatie en marginalisering moeten bij alle Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen worden aangepakt. De sociale basis van de drie betrokken Civiele Maatschappij 
Organisaties (CMO’s) structureert de op mensenrechten gebaseerde aanpak rond vier belangrijke pijlers:

i. rechten in plaats van behoeften; 
ii. het belang om problemen bij de bron aan te pakken; 
iii. de rol van de staat; 
iv. empowerment van degenen die de rechten bezitten.
 
De doelgroep bestond uit tieners (15+) en jongvolwassenen buiten de schoolcontext, in alle Belgische 
regio’s, die bereid zijn actie te ondernemen om een op rechten gebaseerde aanpak rond de respectievelijke 
thema’s te bevorderen en uit te voeren, in hun gemeenschap, binnen het consortium of binnen een andere 
organisatie.

De sociale basis van de organisaties van het consortium bestaat uit drie soorten personen: 

i. deelnemers aan de activiteiten van het consortium, 
ii. sympathisanten die het werk van het consortium volgen via nieuwsbrieven, websites of sociale media, 
iii. vrijwilligers die actief deelnemen aan de organisatie van de activiteiten van het consortium, of individuele 

initiatieven uitvoeren ten voordele van de organisaties van het consortium.

© Viva Salud, Unsplash 3130
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Inzicht verwerven in het engagement van 
jongeren via contributieanalyse en process 
tracing

METHODOLOGIE

De belangrijkste doelstelling van de impactevaluatie was het meten van de bijdrage van het initiatief aan 
de uitbreiding van hun sociale basis en aan de versterking van de capaciteiten van hun leden met betrekking 
tot een op mensenrechten gebaseerde aanpak, alsmede het verklaren van de onderliggende mechanismen 
van de verandering. Deze evaluatie volgde de volledige programmacyclus van 2017 tot 2021 (nulmeting, 
tussentijdse meting en eindmeting). 

Eerst hebben de evaluatoren in samenwerking met de CMO’s de veranderingstheorie van de interventie 
opgesteld en overeenstemming bereikt over een beschrijving van de causale mechanismen via dewelke 
het programma wil bijdragen tot de gewenste resultaten. Ze identificeerden twee belangrijke causale 
mechanismen, namelijk (1) het motiveren van personen uit het grote publiek om sympathisanten te worden 
en hen mogelijkheden te bieden om vrijwilliger te worden; (2) het versterken van de capaciteit van vrijwilligers 
zodat zij hun betrokkenheid kunnen intensiveren of handhaven en zelfs ambassadeurs kunnen worden.

Ten tweede werd een methodologische aanpak gevolgd, waarbij rekening werd gehouden met de persoonlijke 
opvattingen van de betrokken actoren. Alle leeftijdsgroepen werden uitgenodigd aan het onderzoek deel te 
nemen, aangezien de evaluatie betrekking had op de algemene sociale basis van de drie organisaties. Deze 
evaluatie was in het bijzonder gericht op jongeren, maar veel activiteiten waren eigenlijk relevant voor alle 
leeftijdsgroepen. De gegevens werden verzameld via drie belangrijke kanalen bij de nulmeting, de tussentijdse 
meting en de eindmeting

 • Een jaarlijkse online-enquête die naar de hele sociale basis van het consortium gestuurd werd, 
met een beperkte respons (~3% of ~250 respondenten), en de respondenten verschilden 
doorheen de jaren.

 • Een gerichte online-enquête voor deelnemers aan enkele specifieke door de CMO’s 
georganiseerde activiteiten (~65 respondenten voor elke periode).

 • In elke fase werden ongeveer 50 diepte-interviews gehouden met een representatieve 
steekproef van deelnemers, sympathisanten en vrijwilligers.

Ten derde maakte het gebruik van elementen van contributieanalyse en process tracing het mogelijk 
verschillende concurrerende causale mechanismen en beïnvloedende factoren te onderzoeken die kunnen 
bijdragen tot zowel verwachte als onverwachte veranderingen in de doelgroepen. Hierbij werden de 
bevindingen uit verschillende gegevensbronnen getrianguleerd om de geldigheid en de relatieve kracht van 
de geïdentificeerde causale mechanismen en beweringen over bijdragen te beoordelen.

© Viva Salud, Unsplash

Stimuleren van betrokkenheid rond 
de mondiale rechtenbenadering via de 
verbreding en versterking van de sociale 
basis

IMPACT

Het consortium is erin geslaagd zijn sociale basis te behouden en 
zelfs enigszins uit te breiden  

Het aantal sympathisanten (mensen die een nieuwsbrief ontvangen) steeg van 6.428 in 2018 
naar 7.036 in 2020. Het aantal vrijwilligers groeide van 276 in 2018 naar 748 vrijwilligers in 
2020.

Het consortium is erin geslaagd jongeren (15-30 jaar) te inspireren om sympathisant en in 
sommige gevallen ook vrijwilliger te worden. Gezien de beperkte informatie over leeftijd in 
de database van het consortium is het echter moeilijk te bepalen in hoeverre het percentage 
jongeren is toegenomen. Bovendien blijkt uit de via jaarlijkse enquêtes verzamelde informatie 
dat het percentage jongeren dat de vragenlijsten beantwoordt aanzienlijk schommelt 
(gemiddeld 12% over de drie metingen).

De mix van projectstrategieën (bv. communicatie, openbare evenementen, opleiding, 
informatieverspreiding, stages, enz.), vaak in samenwerking met andere organisaties, 
creëerde vier verschillende manieren waardoor mensen uit het grote publiek deelnemers, 
sympathisanten of vrijwilligers werden:

 • Het eigen initiatief van mensen uit het grote publiek (voornamelijk jongeren) die 
proactief contact opnemen met een van de CMO’s van het consortium en zich 
engageren als deelnemer, sympathisant of vrijwilliger. Bijvoorbeeld, jongeren die op 
zoek zijn naar stages of specifieke informatie in het kader van hun studie, of iemand die 
een advertentie tegenkomt voor een webinar over een interessant onderwerp. 

 • Actieve outreach door de consortiumorganisaties om mensen te bereiken die nog niet 
tot hun achterban behoren. Bijvoorbeeld informatie- of opleidingssessies in scholen of 
middelbare scholen die ertoe leiden dat sommige studenten besluiten deel te nemen 
aan bepaalde activiteiten van het consortium en waarbij sommigen van hen later 
sympathisanten en/of vrijwilligers worden. 

 • Acties voor een breed publiek waardoor het grote publiek op een laagdrempelige manier 
in contact komt met een van de organisaties. Bijvoorbeeld via informatiestanden op 
festivals, evenementen en inzamelingsacties. Bewustmakingsactiviteiten gericht op het 
grote publiek hebben een beperkt aantal jongeren ertoe aangezet sympathisant en/of 
vrijwilliger te worden. Naast een mogelijke strategie om de betrokkenheid van het grote 
publiek te stimuleren, bieden dit soort acties ook activiteiten waaraan sympathisanten 
en/of vrijwilligers kunnen deelnemen of waarvoor zij zich actief kunnen inzetten. 

 • Samenwerkingsverbanden met andere organisaties (bijvoorbeeld sociaal-culturele 
en jeugdorganisaties, vakbonden, enz.) waardoor het consortium zijn bereik bij het 
grote publiek kan vergroten, maar ook moeilijk te bereiken doelgroepen kan benaderen 
(bijvoorbeeld leden van jeugdorganisaties of sociale bewegingen).
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Het consortium is erin geslaagd de kennis en vaardigheden inzake 
een mondiale rechtenbenadering te versterken bij de leden van zijn 
sociale basis

Vrijwilligers die deelnamen aan de educatieve activiteiten van het consortium (bv. 
opleidingssessies, webinars, enz.) voelden zich beter geïnformeerd over en meer vertrouwd 
met de mondiale rechtenbenadering dan degenen die dat niet deden. Ze pasten deze ook 
bewuster en vaker toe tijdens hun vrijwilligerswerk of binnen hun eigen initiatieven.

Vrijwilligers die vertrouwen hebben in de mondiale rechtenbenadering geven aan dat ze 
hun kennis vaak delen, en soms proberen ze anderen te motiveren om ook vrijwilliger 
te worden. Dit ondersteunt de hypothese dat activiteiten voor capaciteitsontwikkeling 
kunnen bijdragen tot zowel versterking als uitbreiding van de sociale basis. 

Bovendien voelen sympathisanten die hebben deelgenomen aan de activiteiten van het 
consortium zich meer vertrouwd met de mondiale rechtenbenadering. Ook was deelname 
voor sommige sympathisanten een stap om vrijwilliger te worden.

Om zich te kunnen engageren moeten jongeren goed weten wat 
“engagement” betekent 

Vrijwilligers willen precies weten wat hun inzet inhoudt, waar de organisatie voor staat en 
wat ze precies doet.

Jongeren geven er de voorkeur aan betrokken te raken bij concrete acties rond kwesties 
die maatschappelijk relevant zijn en een mondiale dimensie hebben. 

De vrijwilligers waren bijzonder gemotiveerd door de mondiale rechtenbenadering en de 
focus op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van mondiale uitdagingen en 
wereldwijde onrechtvaardigheden. 

© Viva Salud, Unsplash

Betrokkenheid werd beïnvloed door een veelheid van motivaties en 
contextuele factoren 

Voldoende variatie en flexibiliteit in de manier waarop (jonge) mensen zich kunnen inzetten, 
biedt een strategie om in te spelen op de verschillende profielen, interesses, voorkeuren en 
persoonlijke situaties van (potentiële) deelnemers, sympathisanten en vrijwilligers. 

De mogelijkheid om vrij beperkte en kortlopende engagementen aan te gaan is bijzonder 
aantrekkelijk voor jongeren en sluit beter aan bij hun drukke leven en hun vaak wisselende 
betrokkenheid bij meerdere doelen en organisaties. 

Passende communicatiekanalen en gerichte boodschappen/acties 
hebben het bereik vergroot en de betrokkenheid gestimuleerd
Regelmatige communicatie via diverse kanalen over de verschillende activiteiten en 
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk vergroot niet alleen het bereik, maar stimuleert ook de 
betrokkenheid. Bovendien biedt het een effectieve manier om de relaties met vrijwilligers 
en sympathisanten te onderhouden en te versterken.  

Gezien de uiteenlopende vrijwilligersprofielen hebben communicatie en interactie met 
de sociale basis op verschillende manieren, zowel wat betreft inhoud en vorm als het 
gebruikte medium, bijgedragen tot meer bereik en betrokkenheid.

Jongeren geven vaak de voorkeur aan korte berichten of video’s gemaakt door en met 
jongeren, die gemakkelijk kunnen gedeeld worden via sociale media.

Persoonlijke relaties en erkenning waren belangrijke motiverende 
factoren
Vrijwilligers en sympathisanten stellen het zeer op prijs warm onthaald te worden en zich 
gesteund te voelen.

Persoonlijke relaties die door vrijwilligerswerk worden ontwikkeld, worden zeer 
gewaardeerd - zowel tussen vrijwilligers en medewerkers van de organisatie als tussen 
vrijwilligers onderling.

Teamgeest is essentieel. Deel uitmaken van een team waarin je erkenning krijgt voor 
jouw bijdrage en deskundigheid is een belangrijke motiverende factor. 

De participatieve aanpak, waarbij zowel vrijwilligers als personeel kunnen meewerken 
aan het opzetten van nieuwe acties, verbeterde de relatie tussen de vrijwilligers en de 
organisatie en tussen de vrijwilligers onderling.
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Hefbomen voor het verbreden en 
versterken van de sociale basis: een divers 
aanbod aan activiteiten en informatie, 
een goede kennis van de sociale basis, 
brede partnerschappen, open staan voor 
internationalisering  

AANBEVELINGEN

1) Een gevarieerd en flexibel aanbod van acties 
ontwikkelen waarbij jongeren betrokken kunnen 
worden: 

 • Door laagdrempelige acties die een breed publiek 
kunnen bereiken te combineren met activiteiten 
die een dieper leerproces bevorderen, ontstaat 
een rijke mengeling van verschillende soorten 
activiteiten waaraan jongeren kunnen deelnemen.

 • Het is belangrijk een gevarieerd aanbod van 
capaciteitsopbouwactiviteiten te ontwikkelen, 
zowel online als offline, dat aansluit bij de grote 
verscheidenheid aan vrijwilligersprofielen. Naast 
diepgaande opleidingssessies is het ook mogelijk 
om capaciteitsopbouwelementen te integreren in 
vrijwilligersactiviteiten die gericht zijn op outreach, 
bijvoorbeeld door middel van voorbereidende 
informatie-uitwisselingsevenementen of 
specifieke informatie die aan vrijwilligers ter 
beschikking wordt gesteld.

2) Leer jouw sociale basis kennen. Het opstellen 
en bijhouden van actuele informatie over de sociale 
basis is een instrument dat organisaties kan helpen 
activiteiten te ontwikkelen die zoveel mogelijk 
tegemoetkomen aan de verschillende behoeften en 
verwachtingen van hun leden. Daarom is het belangrijk 
voldoende achtergrondinformatie te verzamelen, zoals 
leeftijd en geslacht, alsook informatie over specifieke 
motivaties en interesses. 

3) Communiceer breed, regelmatig en op verschillende 
manieren. Verschillende manieren gebruiken om 

regelmatig met de sociale basis te communiceren en 
te interageren, wat betreft inhoud, vorm en het gebruikte 
medium (namelijk sociale media en digitale 
instrumenten) om jongeren, de doelgroep, te bereiken. 
Gebruik deze instrumenten ook voor de follow-up en 
het onderhouden van relaties met vrijwilligers en 
sympathisanten.

4) Samenwerkingsverbanden ontwikkelen. Het 
ontwikkelen en verdiepen van partnerschappen met 
andere organisaties (bijv. andere ngo’s, sociaal-culturele 
organisaties, jongerenorganisaties, diaspora, 
vluchtelingencentra, scholen, enz.) biedt goede 
mogelijkheden voor het bundelen van deskundigheid, 
het verbreden van het scala aan vrijwilligersactiviteiten 
en het verbreden van het bereik, met inbegrip van 
moeilijk te bereiken groepen.

5) Onderzoek in hoeverre de sociale basis kan worden 
geïnternationaliseerd. Enerzijds zijn jongeren die 
betrokken zijn bij programma’s van Belgische CMO’s 
in het Globale Zuiden zeer geïnteresseerd in een 
actievere deelname aan programma’s voor 
wereldburgerschapseducatie in België. Anderzijds 
wordt deze deelname ook zeer gewaardeerd door de 
Belgische jongeren omdat het meer diverse 
perspectieven in het leerproces brengt. Het helpt ook 
om de mondiale rechtenbenadering concreter te maken 
en voegt een mondiale dimensie toe aan de 
programma’s. Het SDG-kader moedigt een dergelijke 
internationalisering aan vanuit de onderliggende 
principes van Leave No One Behind en interlinkages.

De volgende aanbevelingen uit de impactevaluatie zijn nuttig voor zowel de partnerorganisaties als voor de 
bredere sector van organisaties die wereldburgerschapseducatie ondersteunen.

© Unsplash
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Lobbyen en advocacy voor 
klimaatrechtvaardigheid 

© Unsplash

11.11.11 en CNCD-11.11.11 coördineren de 
beleidsbeïnvloeding van de Klimaatcoalitie 
om België te bewegen tot een ambitieus en 
rechtvaardig klimaatbeleid 

INTERVENTIE

De Belgische Klimaatcoalitie is een multidisciplinaire en intergenerationele coalitie van maatschappelijke 
organisaties (CMO’s) met meer dan 90 leden waaronder CMO’s voor internationale solidariteit, milieu en 
natuur, jongerenorganisaties, vakbonden, mutualiteiten en burgerinitiatieven. Binnen de klimaatcoalitie werd 
een politieke werkgroep opgericht die de beleidsbeïnvloeding aanstuurt.

De coördinatie van de politieke werkgroep wordt gefinancierd door de minister van Ontwikkelingssamenwerking 
en is het onderwerp van de evaluatie. In de periode van 2017 tot 2021 wilde de Klimaatcoalitie de Belgische 
politieke beleidsmakers ertoe aanzetten een ambitieus Belgisch klimaatbeleid te ontwikkelen, een ambitieus 
Europees klimaatbeleid te ondersteunen (bv. een emissiereductie van 55% tegen 2030 en klimaatneutraliteit 
tegen 2050), en zich ten volle in te zetten voor de uitvoering van het Akkoord van Parijs, zoals besproken tijdens 
de verschillende jaarlijkse internationale COP-vergaderingen. 

De beleidsbeïnvloedingsstrategie van de coalitie wordt gekenmerkt door een combinatie van mobilisatie, 
belangenbehartiging, adviesondersteuning, formeel en informeel lobbyen.

© Unsplash
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Gebruik van narratieve analyse en 
contributieanalyse om het effect van de 
Klimaatcoalitie te beoordelen 

METHODOLOGIE

Het analyseren van de impact van beleidsbeïnvloeding is een uitdaging, aangezien beleidsontwikkelingsprocessen 
gewoonlijk onvoorspelbaar en niet-lineair zijn, en beleidsbeïnvloedende interventies vaak niet gedocumenteerd. 
Er is altijd een ‘zwarte doos’ rond hoe beleidsverandering plaatsvindt. De resultaten van beleidsbeïnvloedende 
interventies kunnen zich op verschillende niveaus in het beleidsontwikkelingsproces situeren, gaande van 
politieke agendering en discursieve verandering tot procedurele veranderingen, beleidswijziging en uiteindelijk 
beleidsuitvoering. 

De methoden van outcome harvesting, contributieanalyse en process tracing zijn geschikt voor de beoordeling 
van programma’s die het beleid proberen te beïnvloeden. Deze methoden omvatten een beoordeling van 
verschillende causale mechanismen (projectinterventies, acties in samenwerking met andere actoren en 
rivaliserende mechanismen zoals interventies van andere stakeholders en andere beïnvloedende (contextuele) 
factoren die bijdragen tot de waargenomen veranderingen in de loop van de tijd. De methoden maken het 
mogelijk om de relatieve bijdrage te bepalen van de activiteiten van de Klimaatcoalitie aan de waargenomen 
veranderingen, in vergelijking met andere causale mechanismen en factoren. 

Om casussen en de mechanismen te identificeren werd gestart met de reconstructie van een tijdlijn van de 
beleidsbeïnvloedende activiteiten. Zodra potentiële causale mechanismen (bv. Het informeren van beleidsmakers 
over de standpunten van de Klimaatcoalitie via individuele directe contacten) waren geïdentificeerd, werd 
bewijsmateriaal over deze mechanismen verzameld en getrianguleerd via semigestructureerde interviews en 
documentanalyse. Process tracing betreft een beoordeling van de kracht van het bewijsmateriaal en van de 
waarschijnlijkheid dat een mechanisme was geactiveerd. De contributieanalyse betreft de beoordeling van de 
waarschijnlijkheid dat causale mechanismen hebben bijgedragen tot de waargenomen beleidsverandering. 

De evaluatie bestond uit drie fasen (nulmeting, tussentijdse meting en eindmeting) tussen 2018 en 2021, 
waarbij verschillende instrumenten voor gegevensverzameling werden toegepast: (i) een tijdlijnworkshop 
met de politieke werkgroep coördinatoren, gecombineerd met outcome harvesting om casussen te bepalen 
voor de contributieanalyse, (ii) een analyse van documenten waaronder position papers  van de Klimaatcoalitie, 
beleidsdocumenten, parlementaire vragen en resoluties, notulen van de verschillende parlementaire commissies, 
en grijze literatuur; (iii) tussen de 30 en 50 semigestructureerde interviews (afhankelijk van de evaluatiefase) 
met mensen die het doel waren van lobbyactiviteiten op kabinets-, administratie- en parlementair niveau, 
met externe informanten en met leden van de Klimaatcoalitie, en (iv) een online enquête gericht naar leden 
van de Klimaatcoalitie. 

Er moet op gewezen worden dat er nog geen Belgisch klimaatbeleid bestaat. De Belgische standpunten 
in Europese en internationale klimaatdebatten worden bepaald door het respectievelijke klimaatbeleid op 
Vlaams, Waals, Brussels en federaal regeringsniveau. Tijdens het hele impactevaluatieproces konden in 
totaal zes casussen worden geïdentificeerd met betrekking tot enkele successen die onderwerp zouden 
zijn van een contributieanalyse.

© Unsplash

De Klimaatcoalitie wordt gezien als een 
legitieme en geloofwaardige actor voor 
klimaat advocacy, maar er zijn veel 
uitdagingen om een ambitieus Belgisch 
klimaatbeleid tot stand te brengen dat de 
standpunten van de Klimaatcoalitie 
weerspiegelt 

IMPACT

De Klimaatcoalitie is erin geslaagd een aantal onderwerpen op 
de politieke agenda te zetten

De Klimaatcoalitie is erin geslaagd een aantal specifieke onderwerpen en eisen op de 
politieke agenda te zetten die anders niet op de radar zouden zijn gekomen: bijvoorbeeld 
eisen inzake koolstofbelasting en regulering van de internationale koolstofmarkt, aanpassing 
(adaptation), schade en verlies (loss and damage), subsidies voor fossiele brandstoffen, 
gender, klimaatvluchtelingen, het mensenrechtenperspectief en de negatieve gevolgen van biobrandstoffen. 
Zo dwong het debat over het memorandum van de coalitie in het parlement alle politieke partijen om stelling 
te nemen en deze onderwerpen te bespreken.

Er is een toenemend aantal standpunten van de Klimaatcoalitie over onderwerpen die worden genoemd 
in de interparlementaire resolutie over COP26 die in oktober 2021 is aangenomen, in vergelijking met het 
beginpunt (interparlementaire verklaring van 2018). De negen onderwerpen uit de interparlementaire resolutie 
die relevant zijn voor deze impactstudie, zijn allemaal afgestemd op de standpunten van de Klimaatcoalitie, 
maar in afgezwakte vorm, zowel qua targets als qua formulering (een resultaat van een politiek compromis). 

Het effect van de Klimaatcoalitie op de beïnvloeding van de beleidsagenda en de politieke positionering was 
te danken aan haar erkenning als geloofwaardige speler, onder meer: 

 • De complementaire mix van gerenommeerde en deskundige klimaatgerelateerde maatschappelijke 
organisaties.

 • De mening van politici en andere stakeholders over de grote relevantie, bruikbaarheid en hoge 
toegevoegde waarde van de informatie, het advies en de ondersteuning van de Klimaatcoalitie. 

 • De verbeterde coördinatie en kracht van de Klimaatcoalitie op het gebied van lobby- en advocacy, 
gecombineerd met acties en mobilisaties. 

 • De Klimaatcoalitie identificeert en richt zich op invloedrijke beleidsmakers. 

 • De Klimaatcoalitie is in staat om zich aan te passen en om snel te reageren op veranderingen in het 
politieke klimaat en om windows of opportunities te benutten.

 • Het vermogen van de Klimaatcoalitie om te steunen op een zichtbare achterban die de legitimiteit en het 
hefboomeffect van het lobbywerk versterkt. 

Vooral directe communicatie (persoonlijke e-mails, telefonisch contact of vergaderingen) lijkt het meest 
doeltreffende middel om politieke besluitvormers te beïnvloeden. Massademonstraties hebben het klimaatdebat 
op de politieke agenda gehouden, maar lijken meer effect te hebben gehad op het beïnvloeden van het beleid 
op Europees niveau dan op Belgisch niveau.
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Het klimaatdiscours in België is geëvolueerd, maar leidt er niet toe 
dat België een ambitieus standpunt inneemt in de Europese en 
internationale debatten over het klimaatbeleid
Het discours over klimaatverandering in België is geëvolueerd als gevolg van verschillende 
contextuele factoren. Terwijl de gevolgen van de klimaatverandering al lang zichtbaar zijn 
in het Globale Zuiden, worden de verwoestende effecten ervan ook steeds duidelijker in 
België, door hittegolven, overstromingen en droogtes. Alle beleidsmakers delen een gevoel 
van urgentie en zijn het erover eens dat een ambitieus en coherent Belgisch klimaatbeleid 
nodig is.

Een gevoel van urgentie wordt nu ook gedeeld door de politieke partijen die vroeger een 
meer klimaatconservatieve aanpak hanteerden (zoals gedocumenteerd bij de nulmeting), 
hoewel hun meningen verschillen over hoe ambitieus de concrete doelstellingen moeten 
zijn, vanwege twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan. De Klimaatcoalitie is er 
nog niet in geslaagd dit verhaal te weerleggen. Dit blijkt uit de interparlementaire resoluties 
waarin geen concrete, ambitieuze doelstellingen zijn opgenomen. 

Ondanks de inspanningen is de Klimaatcoalitie er niet in geslaagd om over de politieke 
scheidslijnen en regio’s heen een consensus over de klimaatdoelstellingen te bewerkstelligen. 

 • De conservatieve partijen hebben met betrekking tot de klimaatdoelstellingen meer 
twijfels over de haalbaarheid en betaalbaarheid ervan, tegenover de meer linkse 
partijen. Dit zet zich door in de Vlaamse regering, die zich (meer) verzet, tegenover de 
federale regering en de regeringen van Brussel en Wallonië. 

 • De beperkte impact in dit opzicht zou te maken kunnen hebben met het feit dat de 
Klimaatcoalitie haar boodschap minder richt op het weerleggen van de gepercipieerde 
problemen inzake haalbaarheid en betaalbaarheid, waarop de fundamentele 
meningsverschillen zijn gebaseerd, dat ze het debat over deze meningsverschillen niet 
op de voorgrond plaatst en geen advies geeft over hoe deze kunnen worden opgelost. 

Hoewel de Klimaatcoalitie onderwerpen als het gebrek aan transparantie in het 
besluitvormingsproces van de nationale klimaatcommissie, het falende klimaatbestuur 
in België en het gebrek aan een geïntegreerd en coherent Belgisch nationaal, energie- en 
klimaatbeleid heeft aangekaart, is er tot nu toe weinig vooruitgang geboekt. De Klimaatcoalitie 
boekte in 2019 enig succes door aan te dringen op een Belgische bijzondere klimaatwet en 
de noodzaak om artikel 7b van de grondwet daartoe te herzien. De Klimaatcoalitie slaagde 
er niet in om het federale parlement te overtuigen om artikel 7bis te herzien (vanwege het 
verzet van bepaalde Vlaamse partijen), maar de interventie (demonstraties, amendementen, 
directe lobby) was succesvol om het onderwerp op de politieke agenda te houden, wat 
resulteerde in de beslissing van het parlement om het artikel open te stellen voor herziening 
tijdens de volgende regeringsperiode.
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Er is enig succes geboekt met betrekking tot de positie van België 
tijdens COP-vergaderingen 

Gezien de complexe aard van het Belgische klimaat governance, met verschillende soorten 
regeringscoalities op gewestelijk en federaal niveau en met vier klimaatministers, is het 
voor België een uitdaging om ambitieuze standpunten te verdedigen op internationale 
bijeenkomsten zoals de COP-bijeenkomsten. Toch zijn er enkele kleine successen geboekt. 
De Klimaatcoalitie heeft een belangrijke rol gespeeld bij het signaleren van verschillende 
verklaringen die tijdens de COP door regeringen moesten worden ondertekend:

 • België ondertekende de verklaring over gender en over klimaatvluchtelingen (COP24, 
2018). 

 • België heeft zich aangesloten bij de Artikel 6-coalitie die pleit voor strenge regels voor 
de globale koolstofmarkten (COP25, 2019). 

 • De Belgische federale regering heeft haar oorspronkelijke bijdrage aan het Groene 
Klimaatfonds verdubbeld met een toezegging van 100 miljoen euro/jaar (COP25, 
2019). 

 • België heeft de Britse verklaring ‘Statement on International Public Support for the 
Clean Energy Transition’ ondertekend, die zich verbindt tot een overgang naar schone 
energie door tegen eind 2022 de rechtstreekse overheidsfinanciering van nieuwe 
projecten voor fossiele brandstoffen in het buitenland stop te zetten (COP26, 2021). 

Tijdens de COP26 heeft België zich echter opnieuw niet aangesloten bij de High Ambition 
Coalition, maar België heeft de Europese Unie in ieder geval niet tegengehouden om zich 
aan te sluiten. 

Een verdere verhoging van de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering, 
tot 500 miljoen euro per jaar, werd niet bereikt. 

Een klein succes was de proactieve rol van de Waalse minister van Klimaat door zich aan 
te sluiten bij het Schotse initiatief en een symbolische toezegging van 1 miljoen euro van 
de Waalse regering aan het fonds voor loss and damage.

De bijdrage van de Klimaatcoalitie aan deze successen werd beoordeeld als een noodzakelijke 
factor binnen een breder pakket van andere interventies en factoren die nodig waren om 
het resultaat te bereiken. De Klimaatcoalitie nam een betekenisvolle ondersteunende en 
informatieve rol op zich bij het contact met beleidsmakers, door het onder de aandacht 
bregen belangrijke verklaringen die tijdens de COP moesten worden ondertekend en het 
uitoefenen van druk op Belgische beleidsmakers om deze te ondertekenen. 

Andere factoren die hebben bijgedragen tot de vastgestelde successen zijn: 

 • De EU-verplichtingen van België in het kader van de EU-Green Deal en het Akkoord 
van Parijs.

 • Het groeiende publieke en politieke bewustzijn en discours over de noodzaak van 
klimaatactie, versterkt door concrete natuurrampen, waaronder ook die in België.

 • De druk van de Groene partijen in regionale en federale regeringen.
 • Het leiderschap en de politieke wil van de premier tijdens COP-vergaderingen, en van 

de federale, Waalse en van Brussel klimaatministers die het voortouw namen tijdens 
COP25 en COP26. 

 • Acties van andere CMO’s en actoren tijdens COP-vergaderingen.
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Interne coördinatie en capaciteitsopbouw hebben de invloed, de 
geloofwaardigheid en de capaciteit van de Klimaatcoalitie en haar 
leden versterkt, maar het ontbreekt aan voldoende middelen

De ontwikkeling van een memorandum als leidraad voor beleidsbeïnvloeding inzake 
klimaatrechtvaardigheid heeft bijgedragen tot meer respect en vertrouwen tussen de leden. 

De samenstelling van de coalitie en haar hoge niveau van deskundigheid hebben haar rol in 
beleidsbeïnvloedende en potentieel versterkt. Deze komen onder meer tot uiting in:

 • De Klimaatcoalitie is de primaire bron van informatie voor de meeste lobby targets, 
en wordt door deze lobby targets uitgenodigd als legitieme vertegenwoordiger van de 
klimaatlobby van het middenveld op geïnstitutionaliseerde bijeenkomsten en fora waar 
klimaatrechtvaardigheid wordt besproken. 

 • De integratie van de politieke werkgroep in de Klimaatcoalitie is bevorderlijk geweest 
voor de versterking van de synergie tussen het politieke werk en de mobilisatie. 

 • De individuele leden vullen het lobbywerk van de Klimaatcoalitie aan met hun eigen 
lobby- en activiteiten, die vaak specifieker, gerichter en ambitieuzer zijn. 

 • Het vermogen van de coalitie om samen gemeenschappelijke standpunten in te nemen 
over diverse klimaatgerelateerde onderwerpen, ondanks de diversiteit van de leden 
(zoals blijkt uit het memorandum van de coalitie). Dit wordt positief beoordeeld door de 
lobby targets. 

 • De coalitie is een sterk en goed functionerend platform met een doeltreffende 
bestuursstructuur. 

 • Het memorandum van de klimaatcoalitie maakt het mogelijk snel te reageren op actuele 
gebeurtenissen en in te spelen op veranderende politieke en sociale contexten.

De beschikbare middelen zijn ontoereikend om de interne 
communicatie te versterken, de interne kennisuitwisseling en 
deskundigheidsbevordering te vergroten en te investeren in lobbyen 
en belangenbehartiging op Europees/internationaal niveau

Hoogwaardige kennis is beschikbaar binnen de Klimaatcoalitie en wordt gebruikt voor lobbyen 
en advocacy, maar wordt minder gebruikt voor interne kennisopbouw. Het ontbreekt aan 
voldoende middelen voor kennisuitwisseling en expertiseopbouw, die noodzakelijk zijn voor 
het versterken van de interne organisatie. 

Het ontbreekt aan voldoende middelen om de interne communicatie te versterken is om alle 
leden op de hoogte te houden van actuele klimaatrechtvaardigheidsvraagstukken en een 
gemeenschappelijke basis te creëren om het beleid doeltreffend te beïnvloeden. 

Er zijn niet voldoende middelen beschikbaar om op Europees niveau te lobbyen en te pleiten. 
Dit gebeurt momenteel door individuele leden onafhankelijk van elkaar. Om een grotere 
impact op Europees niveau te bereiken, zou de coalitie baat hebben bij een uniforme lobby- 
en pleitbezorging op Europees niveau, dat het meest invloedrijke niveau is om druk uit te 
oefenen voor een ambitieuzer klimaatbeleid in België. 

Aangepaste lobby boodschappen 
gebruiken, het lobbyproces verrijken 
en de interne communicatie en kennis 
versterken om een ambitieuzer 
klimaatbeleid in België te bevorderen 

AANBEVELINGEN

1) Een narratief dat rekening houdt met de grote 
verscheidenheid aan meningen en standpunten, 
niet alleen onder bondgenoten maar ook onder 
klimaatsceptici (politici en publiek) kan het lobbywerk 
versterken. Een lobbyboodschap voor de Vlaamse 
regering zou kunnen verwijzen naar wetenschappelijk 
onderbouwde gegevens over de reële kosten van 
het niet investeren in een rechtvaardige transitie, of 
zou kunnen documenteren dat een combinatie van 
ecologische en economische oplossingen hand in 
hand kan gaan en gunstig is voor de economische 
ontwikkeling van de regio’s.

2) De timing van lobbyinterventies kan beter worden 
afgestemd op de beleidscyclus. Zo is de periode 
van begrotingsbesprekingen en -herzieningen 
geschikter om te lobbyen voor een hogere bijdragen 
aan internationale klimaatfinanciering. 

3) Verleg de focus van het Belgische naar het Europese 
niveau, rekening houdend met de moeilijkheden om 
veranderingen door te voeren op het niveau van de 
Vlaamse regering.

4) De boodschappen van invloedrijke actoren, zoals 
het Verbond van Belgische Ondernemingen, die 
dominant zijn in het vertragen van de klimaat transitie, 
moeten openlijk ter discussie worden gesteld. Vooral 
in Vlaanderen zou men meer openlijk aan naming and 
shaming kunnen doen.

5) Een meer gedetailleerde veranderingstheorie, 
met inbegrip van relevante aannames, vanuit een 
actorenbenadering en op basis van een politieke-
economieanalyse, brengt de dynamiek tussen 
verschillende beleidsactoren meer op de voorgrond 
en kan als dusdanig het lobby- en advocacyproces 
voeden en effectiever maken.

6) Werk meer met rechtstreekse getuigenissen van 
partnerlanden, zodat bijvoorbeeld ook kleinschalige 
landbouwers en vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld uit partnerlanden bij 
de COP aanwezig kunnen zijn.

7) Het draagvlak bij het grote publiek moet verder 
worden versterkt in functie van de oplossingen die 
nodig zijn om de klimaatproblemen aan te pakken. 
Daarom moeten technische debatten niet alleen 
in de politieke arena plaatsvinden, maar ook in de 
samenleving als geheel.

8) De interne communicatie van de Klimaatcoalitie 
kan verder worden versterkt door:
 • Informatiepakketten voor startende leden;
 • Voortgangsindicatoren bepalen en verslagen 

opmaken van lobbyactiviteiten om de leden te 
informeren over vooruitgang en resultaten van 
het lobbywerk;

 • Agenda en notulen van werkgroepen die voor 
iedereen beschikbaar zijn;

 • Digitale communicatie aangepast aan 
verschillende doelgroepen;

 • Een dashboardbenadering op de website.

9) Versterk de interne kennis door uitwisseling 
en netwerkvorming tussen de leden om de 
dynamiek gecreëerd tijdens de ontwikkeling van het 
memorandum in stand te houden.

10) De Klimaatcoalitie kan verder verbreed en 
inclusiever worden door nieuwe organisaties op 
te nemen of samen te werken, bijvoorbeeld met 
doelgroepen die de eerste slachtoffers zijn van 
klimaatverandering en/of die bijzondere belangen 
hebben bij een rechtvaardige en inclusieve 
klimaattransitie.
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1) De meeste geëvalueerde interventies gebruikten 
een multidimensionale, transversale en systemische 
aanpak om het leven van de doelgroep te verbeteren. 
Deze dimensies bleken bevorderende factoren te zijn 
voor een grotere en duurzamere impact.

Multidimensionaal: Een doelgroep is nooit homogeen. 
Bovendien identificeerden de meeste ANGS verschillende 
soorten begunstigden met verschillende kenmerken en 
een verschillende status vóór de interventie. Bovendien zijn 
de problemen complex en multidimensionaal (armoede, 
empowerment van vrouwen, gendermainstreaming, 
klimaatbeleid, betrokkenheid van jongeren, op rechten 
gebaseerde benaderingen). Daarom lijkt het aanbieden 
van interventies die verschillende dimensies bestrijken 
om aan de behoeften/motieven van de begunstigden 
tegemoet te komen, tot een grotere impact te leiden.

Transversaal: Zelfs als de bevolking niet homogeen is, 
zijn er transversale dimensies die betrekking hebben 
op iedereen. Uit de meeste evaluaties is gebleken dat 
“beperkende overtuigingen” op de één of andere manier 
één van de grootste belemmeringen voor verandering 
vormen. Daarom lijkt het aanbieden van transversale 
opleiding om kwesties als zelfvertrouwen, eigenwaarde, 
culturele belemmeringen, enz. aan te pakken om de 
begunstigden te helpen hun mentaliteit en hun perceptie 
van hun eigen levensomstandigheden te veranderen, 
een belangrijke factor te zijn die het verkregen effect 
beïnvloedt.

Systemisch: Ontwikkelingssamenwerking maakt deel 
uit van een groter systeem. Alle interventies worden 
binnen een bepaalde context uitgevoerd, en kunnen 
niet alle sociaaleconomisch-ecologisch-politieke 
contextuele factoren beïnvloeden die het bereiken van 
de interventieresultaten in de weg kunnen staan. Een goed 
begrip van de omgeving was echter essentieel voor het 
kiezen van de juiste partners om ter plaatse mee samen te 

werken. Samenwerking met de relevante lokale partners 
(soms uit verschillende sectoren) bleek essentieel om het 
beoogde publiek te bereiken en de realiteit en de behoeften 
van de begunstigden beter te begrijpen. Bovendien dragen 
deze partners in hoge mate bij tot de duurzaamheid van 
de effecten, aangezien zij na afloop van het programma 
blijven bestaan. Alle interventies hebben bijgedragen tot 
de capaciteitsopbouw van deze uitvoerende partners. 
Dit kwam echter niet echt aan bod in de aanpak van de 
impactevaluatie, die gericht is op de eindbegunstigden.

2) Richt je niet enkel op vrouwen bij het werk rond 
gender.

Hou rekening met de mannen. Interventies die 
veranderingen op het gebied van gendermainstreaming 
of empowerment van vrouwen ondersteunen, zullen 
meer impact hebben als zij ook activiteiten voor 
mannen in het programma opnemen. Impactvaluaties 
hebben aangetoond dat om beperkende overtuigingen 
en culturele obstakels te overwinnen die vrouwen 
verhinderen te werken of thuis meer vrijheid of 
beslissingsbevoegdheid te krijgen, de programma’s 
ook de mensen moeten omvatten die het leven van de 
vrouwen het meest beïnvloeden. Vrouwen zullen hun 
mentaliteit en gedrag met betrekking tot hun positie 
in de samenleving sneller en duurzamer veranderen 
als ook de opvattingen van hun echtgenoot en 
andere mannelijke familieleden over genderkwesties 
veranderen.

Denk aan de institutionele actoren. Als het gaat om 
vrouwen op de werkplek, moeten de maatregelen 
ook gericht zijn op veranderingen in de mentaliteit 
en het gedrag van overheidsinstellingen en het 
personeel van fabrieken/ondernemingen. De culturele 
en institutionele barrières buiten de familiekring 
van vrouwen blijven immers groot. Ambtenaren of 
ondernemingsleiders gedragen zich vaak ongepast 

tegenover vrouwen en ontmoedigen hen in hun 
projecten of bij het verdedigen van hun rechten. 
Daarom is het belangrijk om een systematische 
aanpak toe te passen, om zoals eerder vermeld, een 
groter en duurzamer effect te bereiken.

3) De meeste interventies hebben ook een effect 
op bevolkingsgroepen die geen begunstigden zijn. 
De vraag hoe een interventie een positief effect kan 
hebben op de mensen rondom de begunstigden 
zou ook deel kunnen uitmaken van de theory of 
change-gedachte, en het meten van deze indirecte 
effecten moet worden overwogen. Volgens sommige 
evaluatieresultaten moeten de effecten van peer 
learning niet worden onderschat. Eén interventie 
bood lichte steun (vooral kortdurende opleiding) 
aan enkele personen die bepaalde door het project 
aangeleerde (landbouw)praktijken imiteerden. Deze 
minder intensieve steun leidde ertoe dat het project 

een groter deel van de bevolking bereikte en zorgde 
voor een goede replicatie, en droeg zo bij tot een 
duurzame impact. Daarom zou deze systemische 
aanpak van bij het begin ook kunnen helpen om een 
deel van de doelgroep te identificeren dat (indirect) 
zou kunnen profiteren van het programma, met of 
zonder specifieke steun, en zo de impact vergroten.

4) De kracht van “success stories” mag niet worden 
onderschat. Impactevaluatie richt zich op het 
gemiddelde impact, dus “succesverhalen” worden 
uitschieters en worden doorgaans uitgesloten van de 
steekproef omdat ze de resultaten vertekenen. Toch 
zijn deze “succesverhalen” een bron van inspiratie voor 
andere begunstigden en kunnen zij een grotere impact 
teweegbrengen. Het identificeren en communiceren 
van deze succesverhalen onder de begunstigden 
van het programma is daarom een gebruik dat moet 
worden aangemoedigd.

Een aantal overkoepelende lessen  
op programmaniveau 

Niet alle hieronder besproken elementen werden noodzakelijkerwijs in elke evaluatie waargenomen. Maar 
ze komen allemaal voort uit transversale observaties die op een bepaald moment werden gedeeld in de 
verslagen of via mondelinge uitwisselingen met ANGS en de evaluatoren van deze vijf impactevaluaties.

Overkoepelende lessen uit de gebruikte methodologische benaderingen en over het leerpotentieel van 
rigoureuze impactevaluaties zijn verzameld in een andere publicatie “Tips en ideeën om monitoring- en 
evaluatiepraktijken te versterken”.

ADE heeft deze brochure in opdracht van DBE ontwikkeld met hulp en overleg van andere consultancybureaus en 
partnerorganisaties.





Sinds 2017 hebben ngo-federatie, ACODEV, Fiabel, de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking (DBE) en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp 
(DGD) de impactevaluaties van vijf verschillende interventies op het gebied van ontwikkelingssamenwerking 

(programmacyclus 2017-2021) gezamenlijk beheerd en medegefinancierd. Het ging om de volgende interventies:

1. ‘Gender’-aanpak bij de ondersteuning van vakbonden in textielfabrieken in Indonesië – IFSI-ISVI, Impactevaluatie 
opgesteld door FocusUp 

2. Steun voor empowerment van vrouwen via vrouwelijke ondernemerschap in Marokko – APEFE, Impactevaluatie 
opgesteld door ADE 

3. Multidimensionale steun aan zeer kwetsbare landbouwers in ruraal Rwanda – ADA, Impactevaluatie opgesteld door ADE
4. Youth Engagement ter bevordering van de mensenrechten – Solidagro, KIYO en Viva Salud, Impactevaluatie opgesteld 

door HIVA
5. Advocacy voor klimaatrechtvaardigheid in België – uitgevoerd door een consortium van civiele maatschappij 

organisaties gecoördineerd door CNCD - 11.11.11 en 11.11.11, Impactevaluatie opgesteld door ACE Europe
 
Het doel van deze brochure is om in niet-technische bewoordingen, de gebruikte evaluatiemethode, de belangrijkste 
impact van elke interventie samen te vatten, evenals de belangrijkste aanbevelingen die uit deze bevindingen voortvloeien. 
Hoewel de inhoud betrekking heeft op specifieke interventies, kan deze nuttig zijn voor andere actoren van de niet-
gouvernementele samenwerking die in soortgelijke sectoren werken, zoals actoren die werken rond het ondersteunen 
van ondernemerschap en ontwikkeling van de particuliere sector, waardig werk, betrokkenheid van jongeren, verbeterde 
voedselzekerheid en voeding, empowerment van vrouwen of klimaatrechtvaardigheid. Deze brochure is ook relevant 
voor actoren die met vergelijkbare doelgroepen werken, zoals vrouwen, jongeren en extreem kwetsbare groepen.

In het laatste hoofdstuk worden een aantal lessen op interventieniveau 
uit de vijf impactevaluaties voorgesteld. Overkoepelende lessen 
uit de gebruikte methodologische benaderingen en over het 
leerpotentieel van rigoureuze impactevaluaties zijn verzameld 
in een andere publicatie “Tips en ideeën om monitoring- en 
evaluatiepraktijken te versterken”.

Partners: Consultancybureaus:


