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Samenvatting

Het Belgisch Overlevingsfonds (BOF), dat onder de bevoegdheid valt van de 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), heeft als opdracht de 
voedselzekerheid te verbeteren van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen in 
de armste partnerlanden. Bij de start van deze audit in april 2005, waren er in 
totaal 74 lopende projecten in 20 Afrikaanse landen. Deze projecten worden 
uitgevoerd door multilaterale organisaties, Belgische ngo’s en de Belgische 
Technische Coöperatie (BTC). De meeste evaluaties van deze projecten worden 
uitgevoerd door de multilaterale organisaties zelf of door privéstudiebureaus.Het 
evalueren van projecten en het trekken van lessen uit de evaluaties kunnen bij-
dragen tot een effi ciëntere en effectievere benutting van de middelen van het 
BOF. In de strategienota van het BOF worden evaluaties beschreven als een 
instrument om projecten en beleid bij te sturen, om lessen te trekken uit wat 
geslaagd of mislukt is, om zo doelgerichter en doelmatiger te werken.

Het Rekenhof achtte het daarom nuttig te onderzoeken of het BOF inderdaad 
lessen trekt uit de evaluaties van ontwikkelingsprojecten. Er is nagegaan of de 
kwaliteit van de evaluaties afdoende is en of de evaluatierapporten werden benut 
om projecten bij te sturen en lessen te trekken voor volgende projecten. 

Meer dan de helft van de evalueerbare projecten werd geëvalueerd. Uit het 
onderzoek blijkt dat de evaluaties vooral een goed inzicht geven in de uitgevoerde 
activiteiten en de onmiddellijke resultaten daarvan (gerealiseerde infrastructuur, 
opleidingen, …). Er zijn echter blinde vlekken in de beschikbare informatie uit 
evaluaties waardoor het moeilijker is om ze als leerinstrument te benutten. Zo is 
er meestal weinig informatie over de reële impact van de projecten op de armoede. 
Nooit werd een ex-postevaluatie uitgevoerd, zodat er geen inzicht is in de reële 
duurzaamheid van de bereikte resultaten. De evaluaties beantwoorden onvoldoende 
de vraag of de allerarmsten worden bereikt. Dit is nochtans cruciale informatie voor 
het BOF, dat als reden van bestaan heeft deze allerarmsten te bereiken. Als er 
zaken mislopen, bevatten de evaluatierapporten dikwijls onvoldoende verklarende 
informatie: men weet dat iets is mislukt maar niet waarom. Zonder die informatie 
kan geen grondige analyse worden gemaakt en kunnen geen onderbouwde lessen 
worden getrokken voor de toekomst. Bijna alle evaluaties gaan over één project. 
Thematische evaluaties, waarbij een bepaald thema wordt bekeken bij verschil-
lende projecten, zijn uiterst zeldzaam.

De evaluatierapporten worden momenteel vooral benut om individuele projecten 
bij te sturen. Er wordt daarbij zo veel mogelijk gestreefd naar een consensus met 
de uitvoerende partner, die over een grote autonomie beschikt. Bij de verlenging 
van een project stelt het BOF wel bepaalde bijsturingen als voorwaarde voor 
verdere fi nanciering.

Het BOF benut een evaluatierapport om het desbetreffende project bij te sturen, 
daarna wordt er geen verder gebruik van gemaakt. Er is geen geïnstitutionaliseerd 
leerproces waarbij de evaluaties worden benut om projectoverschrijdende lessen 
te trekken. Dit vergroot het risico dat fouten uit het verleden worden herhaald, 
wat ook blijkt uit voorbeelden die in dit verslag worden beschreven. Zo heeft het 
BOF nog onvoldoende geleerd hoe de allerarmsten kunnen worden bereikt: vele 
projecten zijn eerder gericht op de actieve armen (bijv. eigenaars van landbouw-
gronden) in de hoop dat de voordelen van deze activiteiten zullen doorsijpelen 
naar de allerarmsten, zonder dat dit zogenaamde trickle down-effect daadwerke-
lijk wordt georganiseerd en geëvalueerd. Wat de oorzaken van het falen van een 
project (of onderdelen daarvan) betreft, blijkt uit de evaluatierapporten dat een 
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aantal zwakheden herhaaldelijk terugkeren zoals verkeerde veronderstellingen en 
een gebrekkig management van de projecten.

Het BOF moet de bruikbaarheid van de evaluaties verhogen door ze beter af te 
stemmen op de in de wetgeving en de strategie van het BOF geformuleerde doel-
stelling om de allerarmsten te bereiken. Door hieraan méér aandacht te besteden 
alsook aan het verklaren van vastgestelde tekortkomingen, kunnen de evaluaties 
beter als leerinstrument worden aangewend. De evaluaties moeten ook meer 
aandacht besteden aan de reële impact van de projecten. Daartoe is voor elk 
project een beschrijving nodig van de situatie vóór de start van het project en 
moeten de projecten over goede monitoringsystemen beschikken. Thematische 
evaluaties (over de reële duurzaamheid van projecten, de voorwaarden om een 
trickle down-effect te bekomen...) zouden de mogelijkheden om projectoverschrij-
dende lessen te trekken vergroten.

Het volstaat echter niet om de bruikbaarheid van evaluaties te verbeteren om tot 
een grotere benutting ervan te komen. Het BOF moet daarom systemen uitwer-
ken waardoor een projectoverschrijdend leerproces wordt gestimuleerd. Door 
denkwerk en door overleg te voeren in het kader van een netwerk van evaluato-
ren, uitvoerende partners en andere diensten binnen DGOS, en mits het gebruik 
van de nodige analytische instrumenten (logische kaders, evaluatiesyntheses…) 
moet een analyse worden gemaakt van wat goed en minder goed slaagt, waarom 
dit zo is en wat eraan kan worden gedaan. 

In zijn antwoord onderschrijft de minister van Ontwikkelingssamenwerking de 
conclusies en aanbevelingen van deze audit en stelt hij dat deze ook toepasselijk 
zijn voor DGOS in zijn geheel. 

4 Leren uit evaluaties van ontwikkelingsprojecten – Rekenhof, november 2006
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Lijst met afkortingen

BOF Belgisch Overlevingsfonds

BTC Belgische Technische Coöperatie

DAC Development Assistance Committee

DGOS Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking

IFAD International Fund For Agricultural Development

FAO Food and Agriculture Organisation

M & E Monitoring en Evaluatie

Ngo Niet-gouvernementele organisatie

PLM Program Logic Model

PMEO Performance Monitoring and Evaluation Offi ce

PRSP Poverty Reduction Strategy Paper

UNCDF United Nations Capital Development Fund

UNDP United Nations Development Programme

UNICEF United Nations Children’s Fund
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Inleiding

De bedoeling van deze audit is te beoordelen of het Belgisch Overlevingfonds 
(BOF) lessen trekt uit de evaluaties van ontwikkelingsprojecten, om zo de effi -
ciëntie en effectiviteit van zijn projecten te verbeteren.

0.1 Belgisch Overlevingsfonds

0.1.1 Doelstelling en organisatie van het BOF

Het BOF is een initiatief dat door het Belgisch Parlement werd genomen als 
antwoord op het Manifest tegen de honger dat begin de jaren ’80 door 77 Nobel-
prijswinnaars was opgesteld. Bij wet van 3 oktober 1983 werd het Overlevings-
fonds voor de Derde Wereld opgericht. Het fonds kreeg voor 10 miljard Belgi-
sche frank middelen toegewezen.

Het tweede en huidige BOF werd opgericht bij wet van 9 februari 1999, met 
inwerkingtreding op 1 januari 1999. Het werd opgericht met het oog op “de ver-
betering van de voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen 
in de armste partnerlanden.”1

Het fonds kreeg een vastleggingstoelating van 250 miljoen euro. Daarboven 
kwam het saldo van het eerste Overlevingsfonds (49 miljoen euro), zodat het 
fonds op 1 januari 1999 startte met 299 miljoen euro aan middelen. De gelden 
van het fonds zijn afkomstig van de nettowinsten van de Nationale Loterij, onder 
de vorm van een jaarlijkse storting.

Het BOF valt onder de bevoegdheid van de Directie-Generaal Ontwikkelings-
samenwerking (DGOS) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. Het BOF is ondergebracht bij de directie D2 Speciale 
programma’s en wordt beheerd in een aparte dienst (D2.2 Overlevingsfonds). In 
maart 2006 beschikte deze dienst over dertien personeelsleden: het diensthoofd, 
zes projectbeheerders, drie attachés, één administratief-fi nanciële functie en twee 
halftijdse secretaressen.

Het BOF wordt gesteund door een adviesorgaan, de werkgroep BOF, dat bestaat 
uit parlementsleden, vertegenwoordigers van de partners en DGOS-personeel.

De uitvoering van de wet was in sterke mate gekenmerkt door een bottom-
upproces: de doelstellingen van het BOF werden verder geconcretiseerd in een 
strategisch plan2 dat het resultaat is van overleg binnen de sector (multilaterale 
organisaties, Belgische ngo-koepels, BTC). De administratie heeft dus gekozen 
voor een beheersmodel waarin de consensus met zijn partners centraal staat. Het 
is dus niet het BOF dat op basis van de wet een analyse maakt van de problema-
tiek van de voedselonzekerheid, vervolgens zelf een strategisch plan uitstippelt 
en dan partners zoekt die zich inschrijven in dit plan. Het zijn de partners die 
programma’s indienen. Indien het BOF oordeelt dat deze programma’s voldoende 
passen in de strategienota, wordt een tienjarige programmaovereenkomst geslo-
ten met de partner. In het kader van dat programma kan de partner dan projecten 

1 Art. 2 van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds.
2 DGOS, Verbetering van de voedselzekerheid en vermindering van de armoede in het kader van het 

Belgisch Overlevingsfonds, strategie voor de periode 2000-2010. Strategienota van het Belgisch 
Overlevingsfonds, 26 p.
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voorstellen die het BOF opnieuw al dan niet goedkeurt. De partners die de pro-
jecten uitvoeren, werken vervolgens op hun beurt samen met lokale partners in 
de ontwikkelingslanden. Het BOF kan de projectactiviteiten die het fi nanciert dus 
slechts onrechtstreeks aansturen.

0.1.2 Projecten

In april 2005 waren er in totaal 74 lopende projecten in twintig Afrikaanse landen, 
goed voor 210,09 miljoen euro. Twee van deze 74 projecten hebben betrekking 
op meerdere landen in de regio West-Afrika. 

Deze 74 projecten worden uitgevoerd door: 

multilaterale organisaties: 30 projecten, goed voor 55,6 % van de vast-
gelegde middelen (resp. 31 % voor het IFAD, 9,1 % voor het UNCDF, 8 % 
voor de FAO en 7,5 % voor UNICEF);

Belgische ngo’s (Aquadev, Bevrijde wereld, Caritas, DZG, Iles de Paix, 
Louvain développement, Oxfam, Protos, SOS-Faim, Trias, VIC, Vredes-
eilanden, Wereldsolidariteit): 40 projecten, goed voor 35,8 % van de vast-
gelegde middelen;

BTC: vier projecten, goed voor 8,6 % van de vastgelegde middelen.

In de onderstaande tabel wordt het budgettaire belang van de 74 lopende projec-
ten en de spreiding ervan over de verschillende landen weergegeven (situatie 
april 2005). 

Tabel 1 – Verdeling van de projecten over de landen

Land
Budgettair belang 
van de projecten
(in miljoen euro)

% Aantal projecten

 1. Oeganda 22,35 10,64 4

 2. DR Kongo 20,21 9,62 7

 3. Niger 19,26 9,17 6

 4. Mali 14,10 6,71 5

 5. Rwanda 13,74 6,54 4

 6. Eritrea 13,05 6,21 5

 7. Mozambique 12,95 6,16 4

 8. Burkina Faso 11,02 5,25 9

 9. Ethiopië 10,83 5,15 4

10. Kenia 10,69 5,09 3

11. Benin 9,07 4,32 6

12.  West-Afrika
(meerdere landen) 8,97 4,27 2

13. Tanzania 8,04 3,83 5

14. Senegal 8,03 3,82 2

15. Guinee 6,21 2,96 1

16. Zambia 5,40 2,57 1

17. Somalië 5,33 2,54 1

•

•

•
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Land
Budgettair belang 
van de projecten
(in miljoen euro)

% Aantal projecten

18. Tsjaad 3,86 1,84 1

19. Angola 3,02 1,44 2

20. Mauritanië 2,86 1,36 1

21. Burundi 1,10 0,52 1

210,09 100,00 74

0.1.3 Evaluaties

Binnen het BOF is de evaluatiefunctie sterk uitgebouwd. Artikel 11 van de wet 
van 9 februari 1999 bepaalt dat het fonds jaarlijks minstens 1 % van zijn budget 
moet gebruiken voor de evaluatie van de projecten en programma’s. Uitgezon-
derd in 2004 werd deze norm steeds ruim gehaald. Voor veel projecten werd een 
evaluatie uitgevoerd. Van de 122 lopende of afgelopen projecten die het BOF 
ooit heeft gefi nancierd, werden er tot nu toe 42 geëvalueerd. Ervan uitgaande dat 
er voor recente projecten3 nog geen evaluatie voorhanden is, zijn er 81 projecten 
(122–41 recente) die evalueerbaar zijn. Hiervan zijn er dus 42 geëvalueerd, hetzij 
52 %. 

De meeste evaluaties worden uitgevoerd door hetzij de evaluatieafdelingen van 
multilaterale organisaties (IFAD, UNCDF,…) voor zover zij instaan voor de uit-
voering van het project, hetzij private studiebureaus (South Research vzw, ACE 
Europe bvba, ...) wanneer het gaat om projecten uitgevoerd door ngo’s of BTC.4

0.2 Onderzoek

0.2.1 Onderzoeksvragen

De audit gaat in op de volgende hoofdvraag: “Op welke manier evalueert het 
BOF ontwikkelingsprojecten en welke lessen trekt het hieruit?” 

Deze vraag is opgedeeld in vier onderzoeksvragen:

Beschikt het BOF over relevante, betrouwbare, bruikbare informatie over 
de implementatie, de effecten en de neveneffecten van de projecten? 

Benut het BOF deze informatie om projecten bij te sturen en om lessen te 
trekken op het vlak van beheer en beleid? 

Zijn er systemen om te waarborgen dat deze informatie er is? 

Zijn er systemen om te waarborgen dat er wordt geleerd uit deze informa-
tie?

Onder leren wordt in deze audit verstaan: het trekken van lessen en het toepas-
sen daarvan. Het gaat dus niet om louter cognitief leren, het leren moet tot uiting 
komen in de toepassing van de opgedane kennis.

•

•

•

•

3 Het gaat om 41 projecten die in de periode 2002-2005 van start zijn gegaan. Er was in april 2005 
inderdaad (nog) geen enkele BOF-evaluatie voor projecten opgestart in deze periode.

4 Daarnaast was er ook één (thematische) evaluatie van de bijzondere evaluator van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking en één evaluatie van de recent opgerichte cel PMEO binnen DGOS.
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Dit onderzoek spreekt zich niet uit over de effectiviteit, effi ciëntie, enz. van de 
gerealiseerde projecten. Het gaat over het leren uit de evaluaties van deze pro-
jecten.

Evaluaties zijn slechts één bron waaruit kan worden geleerd. Er kunnen ook les-
sen worden getrokken uit de ervaring van anderen (uit de vakliteratuur, via uitwis-
seling van kennis binnen internationale instellingen zoals de OESO, …). Deze 
vormen van leren komen niet aan bod in deze audit.

0.2.2 Normen

De hoofdnorm in deze audit is tweeledig: 

het BOF moet inzicht verwerven in de effectiviteit, effi ciëntie, duurzaam-
heid enz. van haar projecten; 

het BOF moet deze inzichten gebruiken om haar projecten bij te sturen en 
lessen te trekken voor toekomstige projecten.

Deze norm is terug te vinden in diverse offi ciële bronnen:

Artikel 11 van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch 
Overlevingsfonds bepaalt dat het fonds jaarlijks minstens 1 % van zijn bud-
get moet gebruiken voor de evaluatie van de projecten en programma’s. 

De strategienota voor de periode 2000-2010 van het Belgisch Overlevings-
fonds beschrijft evaluaties als een instrument om projecten en beleid bij te 
sturen: “Het past in een evaluatiecultuur die in het BOF geïntroduceerd zal 
worden, waarbij het leerproces belangrijk wordt en dus de lessen getrok-
ken worden uit wat geslaagd is en uit wat mislukt is, om zo doelgerichter 
en doelmatiger tussen te komen in nieuwe acties.”5

Het managementplan van de directeur-generaal van DGOS voorziet in ini-
tiatieven die doelgericht werken, evalueren en leren van evalueren moeten 
versterken.6

0.2.3 Methode van onderzoek

Kwaliteit van de evaluaties (hoofdstuk I, § 1.1)

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de evaluaties werden de evaluatierap-
porten van 40 projecten bestudeerd met behulp van een gestructureerde vragen-
lijst. Verder werden ook interviews afgenomen bij een aantal evaluatoren.

Leren uit evaluaties (hoofdstuk II, § 2.1)

Om te beoordelen of de evaluatierapporten werden benut om projecten bij te 
sturen, werden eindevaluaties van projecten vergeleken met tussentijdse evalua-
ties van hetzelfde project en werden de projectbeheerders van het BOF geïnter-
viewd. Om te beoordelen of er sprake is van projectoverschrijdend leren, werden 
de evaluatierapporten vergeleken en werd nagegaan of dezelfde tekortkomingen 
terugkwamen. Ook werd geïnventariseerd welke factoren in de evaluatierappor-
ten werden aangehaald als oorzaak voor het falen van projecten of onderdelen 
van projecten.

–

–

•

•

•

5 BOF, Strategie voor de periode 2000-2010, p. 25.
6 Managementplan van de directeur-generaal van DGOS, april 2003, 47 p.
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Systemen om te evalueren en te leren (hoofdstuk I, § 1.2 en hoofdstuk II, § 2.2)

Een belangrijk deel van het onderzoek vertrekt dus van evaluatierapporten. Eva-
luaties worden pas uitgevoerd nadat projecten enkele jaren in uitvoering zijn. 
Geleerde lessen in zeer recente projecten blijven daardoor buiten het blikveld. 
Om deze beperking op te vangen werd daarom ook gekeken naar de (actueel 
bestaande) systemen om te leren. 

Om inzicht te krijgen in systemen om te evalueren en te leren werd een statisti-
sche analyse uitgevoerd van de projecten en evaluaties; werden relevante docu-
menten bestudeerd (de referentietermen, checklists, richtlijnen, …) en werden 
het diensthoofd en de projectbeheerders van het BOF geïnterviewd.

0.2.4 Procedure

Het onderzoek werd op 29 april 2005 aangekondigd bij de minister van Ontwik-
kelingssamenwerking, bij de voorzitter van de FOD Buitenlandse Zaken, Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en bij de directeur-generaal van 
DGOS.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de periode van april 2005 tot en met febru-
ari 2006.

Het Rekenhof kon rekenen op de bereidwillige medewerking van de personeelsle-
den van het BOF, die intensief werden betrokken bij het onderzoek.

Het voorontwerp van verslag werd op 1 juni 2006 overgezonden aan de voorzitter 
van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen-
werking. 

Op 27 juni 2006 werden de auditbevindingen gepresenteerd voor de directeur-
generaal van DGOS, de bijzondere evaluator, het personeel van het BOF en het 
personeel van de cel Evaluatie. 

Op 16 augustus 2006 ontving het Rekenhof het schriftelijke antwoord van de 
voorzitter van de FOD. Rekening houdend met de opmerkingen van de admini-
stratie werden nog een aantal punctuele verbeteringen en verduidelijkingen aan 
het voorontwerp van verslag aangebracht. 

Het ontwerpverslag werd op 30 augustus 2006 aan de minister van Ontwikkelings-
samenwerking bezorgd. Op 11 oktober 2006 ontving het Rekenhof zijn antwoord. 
De antwoordbrief is opgenomen als bijlage 3.
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Hoofdstuk 1
Evaluatie binnen het Belgisch Overlevingsfonds

In dit hoofdstuk wordt de kwaliteit van de evaluatierapporten beoordeeld en nage-
gaan welke systemen er binnen het BOF bestaan om het evaluatieproces te 
ondersteunen. 

1.1 Kwaliteit van de evaluatierapporten

1.1.1 Normen en methodologie

De evaluaties werden beoordeeld aan de hand van de volgende normen:

Informatie uit evaluaties moet relevant zijn. Evaluaties moeten de nodige 
informatie leveren om projecten en programma’s te beoordelen en lessen 
te trekken. 

De informatie moet betrouwbaar (juist) zijn. Daartoe is een transparante 
en verdedigbare methodologie nodig.

De informatie moet bruikbaar zijn. 

Om de kwaliteit van de evaluatierapporten te beoordelen werd een meta-evalua-
tie uitgevoerd van 40 evaluatierapporten. Deze meta-evaluatie werd aangevuld 
met interviews met evaluatoren, vooral om meer inzicht te krijgen in de praktische 
moeilijkheden die zich stellen bij het evalueren. Ook werden andere informatie-
bronnen, zoals verslagen van Belgische attachés en vooruitgangsrapporten van 
partners onderzocht. 

De gehanteerde normen en methodologie worden uitvoeriger beschreven in bij-
lage 1.

1.1.2 Toetsingcriteria in de evaluaties

Om de projecten te beoordelen gebruikt het BOF in hoofdzaak vijf criteria7: rele-
vantie, effectiviteit, effi ciëntie, impact en duurzaamheid.

In tabel 2 wordt weergegeven hoe vaak deze criteria werden gehanteerd in de 40 
onderzochte evaluatierapporten: 

Tabel 2 – Toepassing van de vijf evaluatiecriteria

Aantal rapporten %

Relevantie 33 82 %

Effectiviteit 39 97 %

Effi ciëntie 35 87 %

Impact 33 82 %

Duurzaamheid 34 85 %

•

•

•

7 Deze zijn ook terug te vinden bij de OESO in de Principles for evaluation of Development 
Assistance (1991), uitgewerkt binnen het DAC. Deze DAC-principes voor de evaluatie van ontwik-
kelingshulp werden ook opgenomen in de Belgische regelgeving, met name als bijlage bij het KB 
van 17 februari 2003 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Interna-
tionale Samenwerking.
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Deze cijfers zijn vergelijkbaar met wat in een DAC-studie over evaluaties werd 
vastgesteld8. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de manier waarop 
deze concepten in de praktijk worden ingevuld, sterk kan afwijken van de manier 
waarop ze doorgaans worden gedefi nieerd, zoals zal blijken uit de hierna volgende 
paragrafen. In bijlage 2 is gedetailleerde cijfermatige informatie te vinden over de 
toepassing van deze vijf criteria.

Hoe wordt het criterium “relevantie” van de projecten getoetst?

Meestal wordt de relevantie nagegaan door de doelstellingen van een project te 
toetsen aan de “lokale noden”9, het nationaal beleid van het ontvangende land10 
en de doelstellingen van het BOF. Soms wordt ook de relevantie van de geo-
grafi sche zones waar de projecten plaatsvinden beoordeeld. In een aantal rapporten 
werd ook een inhoudelijke beoordeling gegeven van de juistheid van de veronder-
stellingen in het logisch kader11. 

De relevantie wordt haast nooit op kwantitatieve wijze getoetst. Zo werden acti-
viteiten zoals de bouw van een beperkt aantal waterputten relevant geacht ook al 
beschikte slechts 25 % van de doelgroep op het einde van het project over drink-
baar water, en stond de omvang van de realisaties niet in verhouding tot de 
omvang van de nood. De toetsing heeft dus betrekking op de aard van de doel-
stelling, niet op de omvang ervan. Het wekt dan ook geen verbazing dat met een 
dergelijke ruime invulling van het begrip relevantie een project vrijwel altijd als 
relevant wordt bestempeld in de evaluatierapporten. 

Hoe wordt het criterium “effectiviteit” van de projecten getoetst? 

De inhoud van het concept effectiviteit hangt af van de manier waarop de doel-
stellingen zijn geformuleerd.

In zeer veel projecten zijn de doelstellingen geformuleerd in termen van prestaties 
(output) of zelfs activiteiten. De evaluatierapporten beoordelen dan bijgevolg 
enkel of deze activiteiten of prestaties werden gerealiseerd. Effectiviteit op niveau 
van de output biedt uiteraard geen enkele garantie voor effectiviteit in termen 
van te bereiken effecten op vlak van armoedebestrijding.12

8 OECD (1999), Evaluating Country programmes, Vienna Workshop, Development Assistance Com-
mittee, p. 56.

9 Een verdere opdeling in noden gedefi nieerd door de bevolking zelf of noden geïdentifi ceerd door de 
evaluator of de donor zou interessant zijn, maar was niet mogelijk omdat het meestal onduidelijk 
was vanuit welk standpunt de lokale noden werden gedefi nieerd.

10 Om na te gaan of een project past in het nationaal beleid van het ontvangende land, wordt altijd 
gekeken naar de retoriek – het beleid op papier – van dat land. De intenties kunnen echter afwijken 
van het werkelijk gevoerde beleid.

11 Het logisch kader is een beheersinstrument waarin activiteiten, prestaties en doelstellingen (alsook 
externe factoren die buiten de controle van het project vallen) worden weergegeven, evenals het 
oorzakelijk verband tussen deze componenten. Ook wordt weergegeven welke indicatoren en refe-
rentiebronnen zullen worden gehanteerd.

12 Tenzij er een onbetwistbaar oorzakelijk verband bestaat tussen de gerealiseerde output en de te 
bereiken effecten. Bijv. bij voldoende vaccinaties (prestatie) weet men dat dit een impact zal heb-
ben op de incidentie van de ziekte waarvoor wordt gevaccineerd. Dikwijls zijn de oorzaak-gevolg-
verhoudingen echter veel complexer en is het verband tussen prestatie en effect minder evident. 
Bijv. dankzij de bouw van waterputten besteden vrouwen minder tijd aan het halen van water, deze 
vrijgekomen tijd kan worden besteed aan economische activiteiten, dit kan bijdragen aan de eco-
nomische ontwikkeling. Tussen waterputten en economische ontwikkeling ligt er een lange causale 
keten en het oorzakelijk verband is hier niet zo éénduidig als in het voorbeeld van de vaccinaties.
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Bij de evaluatie van de BOF-werking in de periode 1983-1999 was één van de 
lessen dat het BOF er onvoldoende in geslaagd was om de armste, meest kwets-
bare, bevolkingsgroepen te bereiken13. Vanuit die bekommernis zou kunnen wor-
den verwacht dat er in de evaluaties expliciete aandacht wordt besteed aan het 
bereiken van de allerarmsten. Dat blijkt slechts in een minderheid van de evaluatie-
rapporten het geval te zijn14, en dit ondanks het feit dat het BOF in zijn referen-
tietermen expliciet vraagt te beschrijven welke proportie van de directe begun-
stigden zich in de laagste armoedecategorieën bevinden.

Hoe wordt het criterium “effi ciëntie” van de projecten getoetst?

Onder de noemer “effi ciëntie” zijn heel wat indicatoren te vinden. De belangrijk-
ste daarvan zijn: 

een vergelijking van de gebudgetteerde uitgaven met de reële uitgaven;

een vergelijking van de geplande activiteiten met de uitgevoerde activitei-
ten (de voortgang in de uitvoering van het project);

een beoordeling van de managementpraktijken in het beheer van de mid-
delen. Het gaat daarbij om een beoordeling van het projectmanagement 
(het systeem van planning en opvolging, de coördinatie van activiteiten,…), 
de optimale benutting van het beschikbare materiaal, het humanresources-
management, de samenwerking met andere actoren,… Het daarbij gehan-
teerde referentiekader wordt bijna nooit expliciet vermeld.

In mindere mate werden ook de volgende indicatoren gehanteerd: 

de klassieke effi ciëntie, met name de ratio prestatie/input (bijv. de kost-
prijs per waterput). Wanneer deze ratio in de evaluatierapporten wordt 
toegepast, zijn er nooit maatstaven terug te vinden, zodat niet kan worden 
beoordeeld of een verhouding goed of slecht is.15

een beoordeling van de zuinigheid bij aankopen of bij de werving van 
personeel;

de verhouding tussen de uitgaven voor de begunstigden en de manage-
mentkosten van het project;

de kostprijs per directe begunstigde.

In enkele rapporten werd een kosten-batenanalyse uitgevoerd.

•

•

•

•

•

•

•

13 BOF, Strategie voor de periode 2000-2010, p. 6.
14 Van de 40 onderzochte evaluatierapporten zijn er slechts zeven waarin het bereiken van de aller-

armsten uitvoerig aan bod komt en acht waarin dit beperkte aandacht krijgt.
15 Het is niet altijd mogelijk de kwantitatieve output/input-ratio te berekenen omdat gegevens in 

verband met de kostprijs ontbreken. Vaak is het echter ook zo dat de voorkeur van evaluatoren 
uitgaat naar een kwalitatieve toetsing van de effi ciëntie van een project. De evaluatoren geven 
daarvoor de volgende argumenten: een kwantitatieve toetsing vergt meer tijd, brengt het risico 
mee op verkeerde beeldvorming en zegt bovendien weinig als er geen goede vergelijkingspunten 
zijn. In de praktijk vindt een kwantitatieve toetsing slechts plaats als dit expliciet wordt gevraagd 
in de referentietermen.
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Hoe wordt het criterium “impact” van de projecten getoetst?

De indicatoren die het vaakst worden gebruikt om de impact te meten, hebben 
betrekking op:

één van de dimensies van armoede: voedselzekerheid (meer en gezondere 
voeding, ...), inkomen (meer inkomsten door hogere landbouwproductie, 
minder uitgaven door effi ciëntere fornuizen, …), bezit (meer consumptie-
artikelen of meer productiemiddelen zoals bijv. landbouwuitrusting), 
beschikbaarheid van drinkbaar water, …

capaciteitsversterking, waarbij een onderscheid te herkennen valt tussen het 
microniveau (de versterking van capaciteiten van individuen, bijv. uitbreiding 
van technische kennis door opleidingen), het mesoniveau (de versterking 
van lokale organisaties, bijv. versterking van de managementcapaciteiten 
van de lokale partners of de lokale besturen) en het macroniveau (beïnvloe-
ding van lokaal of regionaal beleid);

de positie van de vrouw (bijv. minder tijd nodig voor traditioneel vrouwelijke 
taken, minder fi nancieel afhankelijk van hun man, grotere participatie).

Daarnaast komt ook het aspect milieu aan bod (meestal vanuit de vraag of er 
negatieve neveneffecten zijn voor het milieu). Met uitzondering van deze aan-
dacht voor het milieu, krijgen negatieve neveneffecten over het algemeen weinig 
aandacht in de evaluatierapporten. Indien er al neveneffecten aan bod komen, is 
de informatie over deze neveneffecten van zeer diverse aard:

Soms gaat het om feiten: er worden bepaalde neveneffecten vastgesteld, 
bijv. overbelasting bij vrouwen omdat ze meer verantwoordelijkheden krijgen 
en de mannen geen traditioneel vrouwelijke taken overnemen, ontstaan 
van spanningen tussen bevolkingsgroepen als gevolg van het project,... 

Soms gaat het om veronderstellingen: er wordt verondersteld dat er geen 
neveneffecten zullen zijn.

Soms gaat het om risico’s: er wordt gewaarschuwd dat er neveneffec-
ten kunnen ontstaan in de toekomst, bijv. een risico op overbegrazing als 
gevolg van een toename van de veestapel, het risico dat lokale diergenees-
kundige kennis verloren gaat als gevolg van de introductie van Westerse 
methoden, ...

Hoe wordt het criterium “duurzaamheid” van de projecten getoetst?

De meest terugkerende indicatoren om de duurzaamheid na te gaan, zijn de vol-
gende: 

de fi nanciële leefbaarheid van het project zonder (buitenlandse) fi nanciële 
steun (bijv. de rendabiliteit van economische activiteiten, de fi nanciering 
van gemeenschapsvoorzieningen door de overheid of via eigen bijdragen 
van de begunstigden);

de managementcapaciteiten van de lokale partners, beheerscomités, ... 
(bijv. de capaciteit wat betreft planning, implementatie en opvolging; de 
capaciteit wat betreft fi nancieel beheer);

de aanvaarding door en betrokkenheid van de bevolking (de activiteiten 
zijn verenigbaar met de lokale cultuur, voldoende bewustwording van de 
noodzaak van bepaalde gedragswijzen).

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Voorts komen ook aan bod:

de technologische duurzaamheid (een aangepaste technologie, voldoende 
opleiding in deze technologie, beschikbaarheid van wisselstukken, …);

de politieke duurzaamheid (het project past in de politiek van het land en 
wordt ondersteund door de overheid, …);

de integratie van de projectactiviteiten in bestaande (private en publieke) 
structuren. 

Uitzonderlijk worden ook de afwezigheid van confl icten in de regio en de gezond-
heidsvoorwaarden (met name de impact van aids) besproken als elementen van 
duurzaamheid.

Uit interviews met evaluatoren blijkt dat het gewicht dat aan de verschillende 
dimensies wordt toegekend, afhangt van de aard van de activiteit.16 

Belangrijk is dat de evaluatie van de duurzaamheid voorwaardelijk van aard is. De 
evaluatoren bespreken een aantal voorwaarden waarvan wordt verondersteld dat 
ze belangrijk zijn voor de reële duurzaamheid van het project. Die reële duur-
zaamheid kan slechts enkele jaren na de beëindiging van een project worden 
gemeten tijdens een ex-postevaluatie. Deze cruciale informatie ontbreekt. Het 
BOF voert immers geen ex-postevaluaties uit. 

Andere vaststellingen over de kwaliteit van de evaluaties

Verklarende informatie

Wanneer de doelstellingen van een project niet worden bereikt is het belangrijk 
dat een evaluatierapport hiervoor een verklaring biedt. Dit is nodig om degelijke 
aanbevelingen te formuleren, om bij te sturen en om lessen te trekken voor toe-
komstige projecten. In 14 van de 40 rapporten was er nauwelijks verklarende 
informatie te vinden. In de 26 overige rapporten werd er in 8 gevallen uitvoerig 
ingegaan op verklaringen en in 18 rapporten gebeurde dit in beperkte mate.17 In 
gesprekken met de projectbeheerders van het BOF blijkt dikwijls dat zij, wanneer 
zij bepaalde knelpunten in een project verklaren, terugvallen op hun algemene 
kennis en niet op informatie afkomstig uit evaluaties.

Onderscheid tussen tussentijdse evaluaties (mid term) en eindevaluaties 
(end term).

In die projecten waar zowel een mid term- als een end term-evaluatie beschikbaar 
is, is het zeer uitzonderlijk dat in de end term-evaluatie een follow-up te vinden is 
van aanbevelingen uit de mid term-evaluatie. Dikwijls staan de twee evaluatierap-
porten los van elkaar. 

•

•

•

•

•

16 Zo zal bij landbouwactiviteiten méér aandacht worden gegeven aan technologische dimensie van 
duurzaamheid en zal bij projecten gericht op institutionele versterking de politiek-bestuurlijke 
dimensie zwaarder doorwegen.

17 Ook de werkgroep BOF benadrukt dat het belangrijk is dat in de evaluatierapporten dieper wordt 
ingegaan op de oorzaken van zwakke punten (Réunion du groupe de travail du fonds belge de 
survie, 5 mars 2004, 18 p., p. 11, p. 14).
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Eerlijke handel

Voor het element eerlijke handel18 vraagt het BOF in zijn referentietermen geen 
informatie en dit komt ook niet aan bod in de evaluatierapporten. Er zijn voorals-
nog geen projecten die expliciet op eerlijke handel zijn gericht, maar het element 
eerlijke handel zou ook kunnen worden gehanteerd om projectactiviteiten zoals 
bijv. aankopen te beoordelen.

Referentiekader van de evaluatoren

Tot slot – moeilijker te vatten maar zeer belangrijk voor het leerproces – is het 
belangrijk vast te stellen dat het referentiekader waarmee evaluatoren werken in 
bijna geen enkel evaluatierapport expliciet wordt vermeld. Met referentiekader 
worden de (impliciete of expliciete) causale modellen en de waarden bedoeld van 
waaruit evaluatoren beoordelen. Dit referentiekader is bepalend voor de manier 
waarop het falen van projecten wordt verklaard en voor het formuleren van aan-
bevelingen, twee belangrijke elementen in het leerproces uit evaluaties. 

De diagnose die een evaluator stelt (het soort oorzaken dat wordt geïdentifi ceerd) 
en de aanbevelingen die hij formuleert zullen sterk verschillen naargelang: 

hij uitgaat van een groeimodel of een herverdelingsmodel om de 
armoede te bestrijden, 

hij kiest voor een elitebenadering of een participatieve benadering van 
de armoedeproblematiek, 

hij van oordeel is dat activiteiten door de overheid dan wel via het 
marktmechanisme moeten worden uitgevoerd, 

hij de oorzaken zoekt op micro(project)niveau of op meso- of macro-
niveau enz. 

Ook het waardensysteem van de evaluator en de afwegingen die worden gemaakt 
wanneer er dilemma’s zijn tussen waarden, zullen een grote rol spelen bij het 
formuleren van de aanbevelingen (bijv. is het belangrijker de lokale cultuur te 
respecteren dan wel culturele veranderingen te stimuleren waarvan verwacht 
wordt dat ze bijdragen aan de ontwikkeling?).

1.1.3 Gehanteerde methodologie in de evaluaties

Het bleek niet eenvoudig de gehanteerde methodologie te bestuderen. In bijna 
geen enkel rapport wordt de methodologie immers uitvoerig toegelicht. Daarom 
werden ook de evaluatoren geïnterviewd. 

Een evaluatie verloopt doorgaans in twee fasen: eerst gebeurt een studie van de 
documenten in België en daarna volgt een bezoek ter plaatse van twee à drie 
weken. De briefi ng die de evaluatoren van het BOF ontvangen hangt sterk af van 
de evaluator: sommigen vragen per post informatie, anderen komen zich op het 
BOF informeren. Daarnaast kunnen de evaluatoren ook terecht bij de uitvoerende 
partner.

De meest voorkomende technieken van gegevensverzameling zijn:

individuele of groepinterviews afnemen van medewerkers van het project, 
de begunstigden, …;

projectdocumenten bestuderen; 

•

•

–

–

–

–

•

•

18 Art. 5 van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds bepaalt dat 
initiatieven kunnen worden gesteund waarmee kwetsbare bevolkingsgroepen uit de partnerlanden 
eerlijke handelsprijzen voor hun producten trachten te bekomen.
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bestaande statistische gegevens uit het monitoringsysteem van het project 
analyseren; 

directe observatie. 

Zelden worden in een evaluatie eigen gegevens verzameld via een enquête (bijv. 
over het gezinsinkomen van de begunstigde gezinnen).

Een sterk punt op het vlak van de methodologie is dat de evaluatoren ernaar 
streven dezelfde feiten via verschillende bronnen te toetsen om de betrouwbaar-
heid van de informatie te vergroten.19 

De informatie over de impact van het project is het minst onderbouwd.

Bij de 33 rapporten waarin de impact aan bod kwam, gaat het in 21 gevallen 
hoofdzakelijk om perceptuele informatie (de indrukken van de plaatselijke bevol-
king of van de projectuitvoerders) of om anekdotische informatie. In plaats van 
met harde gegevens te bewijzen dat de voedselonzekerheid is gedaald of bepaalde 
ziektebeelden zijn verminderd, vermelden de evaluaties dat dorpelingen die onder-
vraagd werden vinden dat ze dankzij het project meer voedsel hebben en minder 
ziek zijn. In twaalf rapporten waren zowel perceptuele als kwantitatieve indicato-
ren te vinden. Perceptuele gegevens gebruiken kan, maar het geheel moet even-
wichtig zijn. Vaak ontbreken echter harde gegevens en steunen de uitspraken 
over de impact van de projecten teveel op meningen en indrukken.

Het onderzoeksontwerp bestaat bijna altijd uit een na-meting zonder controle-
groep20. Om de werkelijke effectiviteit en impact te meten is deze methode niet 
adequaat: 

Vaak is niet geweten hoe de situatie op het moment van de evaluatie ver-
schilt van de situatie vóór het project, omdat er geen nulmeting was. Een 
nulmeting, gecombineerd met een na-meting, kan harde gegevens ople-
veren over de evolutie van enkele basisindicatoren (bijv. groeiachterstand 
kinderen). Slechts in een achttal evaluaties was er (voor een klein onder-
deel van het project) een vóór- én een na-meting of het gebruik van een 
controlegroep te vinden (bijv. drinkwatervoorziening vóór en tijdens het 
project). Het quasi systematisch ontbreken van een nulmeting, al was het 
maar van enkele basisindicatoren op het gebied van voedselzekerheid, valt 
op vermits de projectbegrotingen normaal de nodige kredieten bevatten 
voor de uitvoering van een nulmeting. De evaluaties scheppen geen duide-
lijk beeld van de redenen waarom de nulmeting niet wordt uitgevoerd.

De mogelijke rol van externe factoren zorgt er overigens voor dat er geen 
enkele waarborg bestaat dat verbeteringen (of het ontbreken ervan) in de 
projectregio het gevolg zijn van projectactiviteiten. Het leggen van een dui-
delijk oorzakelijk verband tussen een projectactiviteit en een verbetering 
is bijzonder moeilijk. Een meting bij een controlegroep kan hier eventueel 
hulp bieden.

•

•

•

•

19 Zo wordt de juistheid van de gegevens uit het monitoringsysteem van het project gecheckt via 
andere bronnen (interviews, observaties); eenzelfde onderwerp wordt bevraagd bij verschillende 
belanghebbenden enz.

20 Een controlegroep is bijv. een vergelijkbaar dorp waar het project niet actief is geweest.
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Het gebrek aan harde gegevens leidt vaak tot bijzonder voorzichtige uitspraken 
in de evaluatieverslagen, zoals “de bevolking heeft de indruk dat er een lichte 
verbetering is opgetreden in de morbiditeit” of “in beperkte mate heeft het pro-
ject waarschijnlijk bijgedragen aan deze aangevoelde verbetering” of “het is te 
vroeg om met zekerheid te bepalen wat de resultaten zijn maar anekdotisch 
bewijsmateriaal doet toch sterk vermoeden dat…”. De gebruiker van de evalu-
atie wordt dus verwacht beslissingen te nemen op basis van methodologisch 
zwakke gegevens.

1.1.4 Bruikbaarheid van de evaluaties

In vrijwel alle evaluatierapporten zijn aanbevelingen te vinden om het project bij te 
sturen. In 14 van de 40 evaluaties waren ook projectoverschrijdende aanbevelingen 
te vinden, waarin bijv. lessen werden getrokken voor andere projecten of waarin 
best practices werden geïdentifi ceerd.21 Bij 26 van de 40 rapporten was het duide-
lijk aan wie de aanbevelingen gericht waren en wie er acties moest ondernemen op 
basis van het rapport. Bij de andere veertien rapporten was dit minder duidelijk.22 
Bij 1/3e van de rapporten was er een zekere hiërarchie in de aanbevelingen te vin-
den en werd het onderscheid gemaakt tussen belangrijke en bijkomstige aanbeve-
lingen. Te vaak worden aanbevelingen geformuleerd die eerder vrome wensen zijn 
(bijv.: “Een refl ectie moet met de dorpelingen worden gestart over hoe ze eventu-
eel later het onderhoud zullen kunnen betalen van de installaties.”) of wordt het 
concrete denkwerk (hoe de aanbeveling moet worden gerealiseerd) volledig aan de 
lezer overgelaten. En het is juist bij die concrete uitwerking dat men tot de vaststel-
ling kan komen dat de aanbeveling niet werkbaar is.

In 32 van de 40 evaluaties werden de bevindingen van de evaluatie meegedeeld 
aan de belanghebbenden (debriefi ng) op het einde van het project. Bij vijf evalu-
aties kon op basis van het rapport niet worden uitgemaakt of er een debriefi ng 
was. Bij drie rapporten was er geen debriefi ng. Een debriefi ng met de lokale 
belanghebbenden is belangrijk om het draagvlak voor de evaluatie te vergroten 
en voldoende realistische aanbevelingen te formuleren die rekening houden met 
de lokale omstandigheden. De draagwijdte van deze debriefi ng kan verschillen 
naargelang de evaluatie.23

1.1.5 Beperkingen bij het evalueren

Zoals uit de vorige paragrafen bleek, geven de huidige evaluaties niet altijd vol-
doende inzicht in de mate waarin een project voldoet aan de vijf gehanteerde 
toetsingscriteria. 

In de evaluatierapporten zelf worden dikwijls beperkingen aangehaald die een 
invloed hebben gehad op de evaluatie. Zij vallen grotendeels samen met de in de 
vorige alinea’s gemaakte methodologische opmerkingen en verklaren voor een 
deel waarom evaluaties niet altijd de gewenste informatie opleveren. Vaak aan-
gehaalde beperkingen zijn: 

21 Projectoverschrijdende aanbevelingen worden niet expliciet gevraagd in de referentietermen van 
het BOF.

22 Vaak zijn er veel actoren betrokken bij een project. Aanbevelingen die niet specifi ek aan iemand 
zijn gericht, kunnen er dan ook toe leiden dat de verantwoordelijke actoren zich niet aangesproken 
voelen.

23 Uit interviews met evaluatoren blijkt dat de debriefi ng doorgaans zowel betrekking heeft op de 
conclusies als op de aanbevelingen. Bij sommige evaluaties heeft ze enkel betrekking op de con-
clusies.
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Het gebrek aan een degelijke monitoring door de uitvoerder van het pro-
ject. Dit is één van de belangrijkste beperkingen. Monitoring is een voor-
waarde voor een goede evaluatie. Als indicatoren over realisaties en impact 
niet systematisch worden bijgehouden tijdens het project, zal het dikwijls 
niet meer mogelijk zijn voor evaluatoren om deze informatie retroactief te 
verzamelen. Dit verklaart bijv. waarom de beoordeling van de impact van 
een project dikwijls sterk steunt op perceptuele gegevens. Als men bijv. 
het gewicht van jonge kinderen tijdens de jaren van het project niet heeft 
gemeten, is men wel verplicht om aan de dorpelingen te vragen of de 
kinderen nu beter gevoed worden. 

De afwezigheid van een nulmeting, zodat er geen vergelijking mogelijk is 
met de situatie vóór het project en dus niet met zekerheid kan worden 
vastgesteld of de huidige situatie verbeterd is ten opzichte van vroeger.24 

De moeilijkheid om een controlegroep te vinden, waardoor het niet eenvou-
dig is om na te gaan of eventuele verbeteringen toe te schrijven zijn aan 
het project dan wel aan externe factoren.

De effecten van de activiteiten kunnen soms nog niet worden geëvalueerd 
omdat de activiteiten laattijdig werden uitgevoerd. Daardoor wordt het 
evaluatierapport een activiteitenverslag.

De afwezigheid van duidelijke, meetbare doelstellingen.

In mindere mate werden ook de volgende beperkingen genoemd: onvoldoende 
medewerking van de lokale partners, onmogelijkheid om bepaalde actoren nog te 
interviewen omwille van personeelswissels, onmogelijkheid om alle projectdocu-
menten terug te vinden omwille van slechte archivering van deze documenten, 
gebrekkige boekhouding (weinig bruikbare indeling van de uitgaven, onvolledig-
heid…) waardoor er geen goede fi nanciële informatie beschikbaar is, onveiligheid 
in de regio waardoor de bewegingsvrijheid van de evaluatoren is beperkt.

Evaluatoren wijzen er in interviews ook op dat zij in het korte tijdsbestek van een 
terreinbezoek worden geconfronteerd met een massa informatie. Doordat het 
onmogelijk is om alle aspecten diepgaand te benaderen (beschrijven, verklaren), 
worden dus onvermijdelijk prioriteiten gesteld.

Tot slot zijn er ook een aantal beperkingen waardoor projectmatige evaluaties 
minder bruikbaar zijn om projectoverschrijdende lessen te trekken: 

Om algemene lessen te trekken over bijv. de toepasbaarheid van een 
manier van werken is het nodig vergelijkingen te maken. Dit zal niet altijd 
mogelijk zijn binnen één projectevaluatie. Syntheses van verschillende eva-
luaties of vergelijkende (thematische) evaluaties zijn hiervoor een meer 
adequaat instrument. Geen van beide types evaluaties wordt uitgevoerd 
bij het BOF.

•

•

•

•

•

•

24 In recente projecten dringt het BOF sterk aan op het realiseren van een nulmeting. Dit gebeurt in 
het voorbereidende jaar van een project en wordt gesubsidieerd door het BOF. In de mate dat in 
deze studies valide en betrouwbare indicatoren worden verzameld over de verschillende dimensies 
van armoede, zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om de impact van de projecten beter in 
te schatten.
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Het is moeilijk om op basis van projectevaluaties inzicht te krijgen in de 
beperkingen van een projectmatige aanpak van de ontwikkelingsnoden. De 
evaluaties lenen zich niet goed voor doubleloop-leren, ook wel strategisch 
leren genoemd, waarbij men tot dan toe algemeen aanvaarde veronder-
stellingen in vraag kan stellen (bijv. kan men de voedselonzekerheid in het 
dorp verminderen met lokale landbouwprojecten in een context van demo-
grafi sche explosie en permanente onveiligheid, in welke situaties is een 
projectmatige aanpak minder aangewezen,…).

1.1.6 Verhouding monitoring–evaluatie

In elk project zijn er, naast de evaluatie, andere informatiebronnen aanwezig. Bij 
de 40 bestudeerde projecten was er, naast de informatie uit evaluaties, ook vol-
gende informatie beschikbaar25:

Tabel 3 – Beschikbare informatiebronnen in de geëvalueerde projecten

1) Uitvoeringsverslagen van de partner 3026

2) Rapporten van de BOF-attachés27 8

3) Rapporten van de attachés Internationale Samenwerking 10

4) Rapporten van zendingen van de projectbeheerders 20

Bij zes projecten was de enige alternatieve informatiebron een verslag van de 
uitvoerende partner.

De periodieke vooruitgangsverslagen van de partner geven voornamelijk een glo-
baal oordeel over de voortgang van het project en het juiste gebruik van de 
beschikbare fondsen en middelen. 

Uit de analyse van een steekproef van uitvoeringsverslagen bleek het volgende:

Er is altijd een uitgebreide fi nanciële rapportering. Dit is ook de hoofd-
functie van dit document: een verantwoording geven van het gebruik van 
de toegekende fi nanciële middelen. Op basis hiervan wordt een volgende 
schijf gefi nancierd.28

Daarnaast is er bijna altijd een technisch luik waarin informatie wordt 
gegeven over de uitvoering van het project. De inhoud hiervan varieert 
van zeer beperkt tot uitgebreid. De informatie heeft veelal betrekking op 
de uitvoering van het project (activiteiten), in een meerderheid van de rap-
porten wordt dit vergeleken met de planning (de activiteiten voorzien in het 
logisch kader). Meestal gaat het om een combinatie van beschrijvende en 
cijfermatige informatie. In weinig rapporten wordt verklarende informatie 
gegeven waarom planning en realisatie van elkaar afwijken.

•

•

•

25 In sommige projecten was er ook een zgn. interne evaluatie aanwezig in het dossier. Dit zijn evalu-
aties die door de uitvoerende partners zelf worden besteld (en door het BOF worden meegefi nan-
cierd). Deze interne evaluatierapporten stromen niet altijd door naar het BOF.

26 Vooral in iets oudere projecten van sommige internationale organisaties waren er niet altijd uitvoe-
ringsverslagen. Verder waren er ook enkele oudere dossiers waarbij niet meer kon worden geveri-
fi eerd of er uitvoeringsverslagen waren.

27 Het systeem van de BOF-attachés bestaat pas sinds 2002. Dit verklaart het beperkte aandeel van 
deze rapporten in deze tabel. In meer recente projecten is het aandeel van deze rapportering veel 
groter.

28 Voor ngo’s kan een volgende schijf slechts worden uitbetaald indien minstens 80 % van de vorige 
schijf werd gebruikt.
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Deze uitvoeringsverslagen worden binnen het BOF vooral benut als instrument 
voor de fi nanciële opvolging en de beslissingen over de volgende subsidieschijf 
(controle / verantwoordingsfunctie). Ze spelen in mindere mate een rol in de bij-
sturing van projecten. Bij de inhoudelijke opvolging door projectbeheerders kun-
nen ze een knipperlichtfunctie vervullen.

Het BOF beschikt over drie attachés in Afrika die de lopende projecten van het 
BOF opvolgen (één persoon werd aangeworven in 2002, twee personen werden 
aangeworven in 2003).29 De attachés streven ernaar om elk project éénmaal per 
jaar te bezoeken, maar deze norm wordt niet altijd gehaald. 

Wanneer de attachés projecten bezoeken gebeurt dit vrijwel steeds in teamver-
band, samen met de uitvoerende partner, de projectbeheerders van het BOF of 
met een evaluatieteam. Naast terreinbezoeken zijn er ook telefonische en e-mail-
contacten. De verzamelde informatie wordt gerapporteerd aan de projectbeheer-
ders van het BOF en het is de projectbeheerder die desgevallend bijsturing voor-
stelt aan de partner. 

Uit de analyse van een steekproef van verslagen van de attachés blijkt dat deze 
vooral betrekking hebben op de uitvoering van de geplande activiteiten, de voort-
gang van het project, eventuele knelpunten… De bevindingen uit de verslagen 
zijn vooral gebaseerd op rapporten van de uitvoerende partner, interviews met 
het projectteam en de begunstigden en directe observatie. De inhoud van de 
verslagen is sterk verschillend30: soms wordt een globale stand van zaken van het 
project gegeven, soms is het verslag gefocust op specifi eke problemen of op de 
opvolging van aanbevelingen uit een evaluatie. Alle verslagen zijn beschrijvend. 
De realisaties worden niet systematisch afgetoetst aan het logisch kader.

1.2 Systemen op het vlak van evaluatie

1.2.1 Normen en methodologie

Het evaluatieproces moet worden ondersteund door een evaluatiesysteem 
(programmatiemethode, kwaliteitsbewaking, …).

Om hierin inzicht te krijgen werd de programmering van de evaluaties bestudeerd 
(welke projecten, landen, invalshoek, …), werden relevante documenten bestu-
deerd (bijv. checklists voor beoordeling van evaluatierapporten) en werd een 
interview gehouden met het diensthoofd van het BOF. 

De gehanteerde normen en methodologie worden uitvoeriger beschreven in bij-
lage 1.

29 Daarnaast hebben deze attachés ook andere taken, zoals het geven van adviezen bij projectvoor-
stellen. Volgens hun eigen schattingen besteden de drie attachés resp. 50 %, 65 % en 70 % van hun 
tijd aan monitoring.

30 Terwijl evaluaties een sterk gestructureerde vorm van informatie zijn met gedetailleerde referentie-
termen, is dat bij monitoring veel minder het geval. Er zijn geen richtlijnen inzake inhoud en frequen-
tie van rapportering. De Richtlijnen inzake de aanstelling en de werking van assistent-attachés I.S. 
met een specifi eke opdracht in het kader van het Belgisch Overlevingsfonds, van. 14.02.2003, 
bevatten enkel een zeer globale taakbeschrijving. Binnen DGOS is er terzake al denkwerk verricht, 
maar dit vertaalt zich vooralsnog niet in concrete initiatieven die leiden naar een beter gestructu-
reerde monitoring (zie bijv. Opvolging & evaluatie in de context van resultaatgericht beheer. Ont-
werp Referentiekader voor Opvolging en Evaluatie op niveau van DGOS, Discussienota ter attentie 
van Beheerscomité, oktober 2005, 34 p.).
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1.2.2 Programmering van evaluaties

Er bestaat geen tekst waarin de doelstellingen, de programmering enz. van eva-
luaties door het BOF expliciet worden beschreven. Uit interviews met het dienst-
hoofd van het BOF blijkt dat de evaluaties in eerste instantie op onafhankelijke 
wijze moeten vaststellen wat er gerealiseerd is in een project, om op basis daar-
van bij te sturen indien nodig. Meer impliciet is het de bedoeling om meer alge-
mene, projectoverschrijdende, conclusies te trekken. De evaluaties worden niet 
systematisch als verantwoordingsinstrument gebruikt tegenover de BOF-werk-
groep, maar in de praktijk spelen ze wel een rol in die zin.

52 % van de evalueerbare BOF-projecten is ook daadwerkelijk geëvalueerd. In 
onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel middelen jaarlijks werden besteed 
aan evaluaties.

Tabel 4 – Percentage van de middelen dat wordt besteed aan evaluaties

% Euro

2000 1,2 229.027

2001 1,9 344.683

2002 1,5 241.692

2003 1,5 218.918

2004 0,5 101.107

2005 1,1 213.466

Met uitzondering van één thematische evaluatie uitgevoerd door de vorige bijzon-
dere evaluator van de Internationale Samenwerking (in 2000), werden enkel pro-
jectevaluaties uitgevoerd. 

De strategienota van het BOF31 voorziet in een evaluatie van de tienjarige pro-
grammaovereenkomsten die het BOF met zijn partners sluit (en in het kader 
waarvan de partner vervolgens vijfjarige projecten voorstelt). Dit staat los van 
deze projectevaluaties en zal gebeuren via een aparte evaluatie. Tijdens de audit 
was de voorbereiding van deze evaluatie (de uitwerking van de referentietermen) 
aan de gang. 

Het diensthoofd van het BOF sluit niet uit dat er in de toekomst projectover-
schrijdende, thematische evaluaties worden uitgevoerd. Het BOF heeft niet de 
capaciteit om zelf dit soort evaluatieprojecten uit te werken en uit te besteden. 

De selectie van de te evalueren projecten gebeurt jaarlijks. In december wordt 
een lijst opgemaakt van te evalueren projecten op basis van de voorstellen van de 
projectbeheerders. Bij een ngo beslist het BOF tot evaluatie. Wanneer het om 
een internationale organisatie gaat, verzoekt het BOF om de uitvoering van een 
evaluatie door de evaluatiedienst van deze organisatie. Het BOF heeft een grote 
vrijheid bij de selectie van de te evalueren projecten. Er wordt aan het BOF geen 
verantwoording opgelegd voor de keuze van elke evaluatie. Slechts bij de aan-
vraag aan de directeur-generaal wordt een beknopte verantwoording/beschrijving 
toegevoegd.

31 BOF, Strategie voor de periode 2000-2010, p. 23. 
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Bij de keuze van de projecten voor evaluatie spelen vooral volgende criteria: 

In principe leidt elke mogelijkheid van een tweede fase van een project tot 
een eindevaluatie van de eerste fase, zodat de beslissing tot verlenging op 
een geïnformeerde wijze kan worden genomen.32

Er wordt gekozen voor een mid term-evaluatie als tijdens de voorberei-
dingsfase van het project blijkt dat er risico’s zijn of als bij de opvolging 
van het project tijdens de uitvoeringsfase blijkt dat er daadwerkelijk proble-
men zijn. Dat laatste blijkt uit monitoringverslagen, uit vertragingen bij het 
opvragen van een volgende schijf van de subsidie,… Er zijn geen duidelijk 
omschreven criteria om een mid term-evaluatie op te starten. Het is eerder 
een mengeling van verschillende signalen die het BOF opvangt en die op 
basis van de eigen professionele kennis zal worden geïnterpreteerd.

De volgende elementen spelen niet of nauwelijks een rol bij de keuze van de 
projecten voor evaluatie: 

de spreiding van de evaluaties over de verschillenden landen. 

het fi nanciële belang van de projecten. Dit blijkt onder meer uit een ver-
gelijking van het fi nanciële belang van de geëvalueerde projecten en de 
niet-geëvalueerde projecten. 

het evaluatiebeleid van de partner. De houding van de verschillende partners 
ten aanzien van evaluaties verschilt sterk. Dit weerspiegelt zich ook in de 
cijfers.33

Vermeldenswaardig is ook dat totnogtoe geen enkele ex-postevaluatie werd uit-
gevoerd, waarbij bijv. de impact en duurzaamheid enkele jaren na de beëindiging 
van een project werd beoordeeld. Dit betekent dat er geen inzicht is in de lange-
termijneffecten en in de reële duurzaamheid van de projecten (cf. punt 1.1.2.). In 
de eindevaluaties van reeds afgelopen projecten wordt de verhoopte duurzaam-
heid van bijv. waterpunten of gezondheidscentra ingeschat. Nooit echter is een 
evaluatieteam gaan kijken of deze realisaties vandaag nog werken. 

Bij een beoordeling van de programmering van evaluaties moet ook rekening wor-
den gehouden met de volgende elementen:

De tweede wet op het Belgisch Overlevingsfonds (1999) betekende een 
keerpunt. Er werd immers expliciet aandacht besteed aan evaluaties. Pas 
vanaf 2000 bestaat er een aparte dienst die het beheer van het BOF op 
zich neemt. Pas vanaf dan kan men spreken van een evaluatiebeleid van 
het BOF. Vóór 2000 werd er veel minder geëvalueerd.

Het IFAD was de eerste, en lange tijd de enige, partner van het BOF. In 
1997 werd door de toenmalige staatssecretaris beslist om jaarlijks één à 
twee evaluaties uit te voeren van IFAD-projecten. Dit verklaart mede het 
hoog percentage geëvalueerde projecten bij het IFAD en het lager percen-
tage evaluaties van ngo-projecten.

•

•

•

•

•

•

•

32 Uit punt 2.1.2 zal blijken dat de mogelijkheden om bij te sturen het grootst zijn bij beslissingen over 
een tweede fase. Deze timing laat dus een optimale benutting van de evaluatie toe.

33 Van de 122 (lopende en beëindigde) projecten worden/werden er 50 uitgevoerd door multilaterale 
organisaties (waarvan 25 geëvalueerd), 66 uitgevoerd door ngo’s (waarvan 14 geëvalueerd) en 6 
uitgevoerd door BTC (waarvan 3 geëvalueerd).

 Van deze 50 projecten uitgevoerd door multilaterale organisaties werden er 32 uitgevoerd door het 
IFAD (waarvan 18 geëvalueerd), 8 uitgevoerd door het UNCDF (waarvan 4 geëvalueerd), 6 uitge-
voerd door de FAO (waarvan 2 geëvalueerd) en 4 uitgevoerd door UNICEF (waarvan 1 geëvalu-
eerd).
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Vele projecten werden pas opgestart in de afgelopen jaren en zijn nog niet 
evalueerbaar. Dit verklaart dat er nog geen evaluaties zijn van projecten in 
nieuwe interventiegebieden zoals Mozambique.

Evaluaties en monitoring zijn voor een deel communicerende vaten: daar 
waar er regelmatig opvolging is door attachés van het BOF of waar een 
overleg tussen het BOF, de partner en de lokale partner (tripartite) is uit-
gevoerd, zal minder worden geëvalueerd.

Deze elementen verklaren in grote mate de ongelijke spreiding van de evaluaties 
over landen (bijv. vier van de vijf projecten in Kenia zijn geëvalueerd maar geen 
enkel van de vijf projecten in Mozambique) of partners (de projecten van sommige 
ngo’s werden verhoudingsgewijze méér geëvalueerd en andere (nog) niet;…). In 
de geplande evaluaties voor het jaar 2006 blijken deze ongelijkheden zich al uit te 
vlakken. 

De verhouding/rol van de verschillende informatiestromen is niet geëxpliciteerd. 
In de praktijk zijn monitoring en evaluatie een fl exibel koppel: monitoring kan soms 
volstaan als informatiebron over een project; soms leidt monitoring naar een eva-
luatie; soms resulteert een evaluatie in een striktere monitoring. Het oordeel van 
de individuele projectbeheerder speelt hierbij een grote rol.

Tot slot is het ook belangrijk te wijzen op een belangrijke beperking waarmee het 
BOF wordt geconfronteerd bij de implementatie van haar evaluatiebeleid. In de 
praktijk wordt vastgesteld dat het aantal consulentenbureau’s die over voldoende 
expertise beschikken en die ook bereid zijn om – uiteindelijk beperkte – opdrach-
ten van projectevaluaties uit te voeren, vrij laag ligt. Grotere en/of buitenlandse 
bureau’s zullen pas aan een offerteaanvraag deelnemen voor grotere opdrachten, 
bijvoorbeeld voor thematische evaluaties.

1.2.3 Toezicht op de kwaliteit van de evaluaties

Om de kwaliteit van evaluaties te waarborgen, gebruikt het BOF verschillende 
instrumenten: 

gebruik van gedetailleerde referentietermen;

briefi ng van de evaluatoren;

beoordeling van de evaluatierapporten met een gestandaardiseerde check-
list;

tijdige gunning van de evaluaties opdat de evaluatierapporten ook tijdig 
beschikbaar zouden zijn. Bij de programmering wordt daarmee rekening 
gehouden.

In de lijn van de bevindingen over de toetsingscriteria van de evaluaties (zie 
punt 1.1.2) kunnen de volgende opmerkingen worden geformuleerd over de alge-
mene referentietermen. 

Wat betreft het criterium relevantie wordt geen kwantitatieve toetsing gevraagd. 
Men vraagt aan de evaluator te oordelen of de activiteit alfabetisering relevant is, 
niet of 10 % van de bevolking alfabetiseren relevant is. Gekoppeld aan een gebrek-
kige impactmeting maakt dit dat de evaluatie geen antwoord zal bieden op de 
vraag of het project relevant was in de zin dat het een merkbare verbetering bij 
een aanzienlijk deel van de bevolking teweeg heeft gebracht. 

•

•

•

•

•

•
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Onder de noemer effectiviteit wordt een beoordeling gevraagd van zeer uiteenlo-
pende zaken: een overzicht van de geplande en werkelijk gerealiseerde resulta-
ten en de uitgevoerde activiteiten (vertrekkende van het logisch kader); de capa-
citeit van de partner om een holistische34 aanpak te verzekeren en om op basis 
van feedback de opvolging en bijsturingen te kunnen verzekeren; nagaan of de 
bekomen tussentijdse resultaten nuttig zijn voor het bereiken van de specifi eke 
doelstellingen; nagaan of de veronderstellingen waarop het programma steunt 
correct waren.

Ook effi ciëntie wordt gedefi nieerd met sterk uiteenlopende indicatoren: welke 
geplande activiteiten werden uitgevoerd; of deze activiteiten en de hieraan ver-
bonden middelen en tijdsschema’s effectief hebben bijgedragen tot het bekomen 
van de tussentijdse resultaten en wat de kostprijs ervan is; de planningsmethodo-
logie; fl exibiliteit; het daadwerkelijke gebruik van fi nanciële middelen in vergelijking 
met de planning en, indien mogelijk, een kosten-batenanalyse.

In de omschrijving van de impact worden drie dimensies onderscheiden: sociaal 
(de perceptie van de begunstigden over de resultaten van de interventie en de 
manier waarop de uitvoerders van de interventie hierop reageren); institutioneel 
(de opleiding van het personeel en de effecten op de beheerscapaciteit en beleids-
capaciteit); economisch (de effecten van de interventie op de werkomstandig-
heden en de verdeling van de inkomsten).

Het criterium duurzaamheid wordt het meest uitvoerig omschreven. Naast politieke, 
sociaal-culturele, technologische, institutionele, fi nancieel-economische voorwaar-
den, wordt in recente referentietermen ook expliciet gevraagd om de gevolgen van 
AIDS op de leefbaarheid van de interventie na te gaan.

Verklarende informatie wordt enkel expliciet gevraagd bij het criterium effi ciëntie 
(een verklaring moet worden gegeven wanneer geplande activiteiten niet zijn uit-
gevoerd en wanneer het gebruik van fi nanciële middelen afwijkt van de fi nanciële 
planning). 

Soms worden deze criteria verder omschreven in specifi eke referentietermen.

34 Hiermee worden projecten bedoeld die de verschillende maatschappelijke problemen aanpakken 
die aan de basis liggen van armoede, zoals watervoorziening, gezondheidszorg, wegennet, com-
mercialiserings-mogelijkheden van landbouwproducten, …
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Hoofdstuk 2
Leren uit evaluaties

Hieronder volgt een beschrijving van de leerprocessen binnen het BOF en wordt 
nagegaan welke systemen er bestaan om deze leerprocessen te ondersteunen. 

2.1 Bijsturing en projectoverschrijdend leren

2.1.1 Normen en methodologie

Evaluaties hebben alleen zin als er iets mee wordt gedaan. Een eerste norm is dat 
de informatie uit evaluaties moet worden benut om de projecten bij te sturen. Een 
tweede norm is dat het nodig is uit evaluaties lessen te trekken om toekomstige 
projecten te verbeteren.

Dit werd onderzocht door een studie van de evaluatierapporten en via interviews 
met de projectbeheerders van het BOF.

De gehanteerde normen en methodologie worden uitvoeriger beschreven in bij-
lage 1.

2.1.2 Bijsturing van de projecten

Het bijsturen van een project is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van 
de uitvoerende partner, die over een grote autonomie beschikt. Veel bijsturingen 
gebeuren dan ook op initiatief van de uitvoerende partner, zonder dat het BOF 
daar een rol in speelt. In sommige gevallen worden die bijsturingen zelfs niet 
meegedeeld aan het BOF. Wanneer bijsturingen leiden tot budgettaire realloca-
ties die groter zijn dan 10 % is een toelating van het BOF vereist.

In de loop van de uitvoering van een project gebeurt het zelden dat het BOF op 
een dwingende manier bepaalde bijsturingen vraagt van een partner die deze dan 
vervolgens al dan niet aanvaardt. Dergelijke manier van werken past niet in de 
organisatiecultuur van het BOF. Het BOF beschouwt zich eerder als een fi nan-
cier, die de projecten zorgvuldig selecteert en daarna nauwgezet opvolgt, dan als 
een projectontwikkelaar. Bijsturing is eerder een proces van discussie, het laten 
groeien van een consensus, … En dit vergt tijd. Binnen deze manier van werken 
zijn er nog stijlverschillen tussen de projectbeheerders, naargelang hun persoon-
lijkheid, opleiding, enz.: sommige projectbeheerders volgen de projecten sterk 
inhoudelijk op, anderen beperken zich hoofdzakelijk tot een administratief beheer 
van een project. Elke projectbeheerder neemt ook het exclusieve beheer van alle 
projecten van een partner voor zich. Op deze manier probeert het BOF het con-
tact met de partner te verbeteren: doordat de partner steeds met dezelfde con-
tactpersoon binnen het BOF werkt, zou gemakkelijker een vertrouwensrelatie 
kunnen worden opgebouwd. De mogelijkheden van projectbeheerders om een 
project bij te sturen mogen ook niet worden overschat. Om een project werkelijk 
te beheren is er zeer gedetailleerde terreinkennis nodig. Bovendien beschikt een 
projectbeheerder niet over veel beïnvloedingsmogelijkheden eens een project is 
gestart. Deze mogelijkheden verschillen bovendien naargelang de partner een 
(Belgische) ngo dan wel een internationale organisatie (zoals bijv. het IFAD) is. In 
het eerste geval is er een meer nabije relatie met de partner en fi nanciert het 
BOF 85 % van het project. Bij een internationale organisatie is die nabijheid er 
niet en moet dikwijls een moeizame procedure worden gevolgd om bijsturing te 
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vragen. Bovendien is het BOF een minderheidsfi nancier in deze projecten. Ver-
schillende projectbeheerders stellen dat ze hier nauwelijks invloed kunnen uitoe-
fenen. 

Bij de goedkeuring van een verlenging van een project, een zogenaamde 2e fase, 
is er daarentegen wel een explicieter beslissingsmoment, waarbij het BOF de 
aanvaarding van bepaalde bijsturingen als voorwaarde stelt voor de verdere fi nan-
ciering van een project.

De gehanteerde instrumenten bij bijsturing zijn dus voornamelijk overleg en het 
stellen van eisen voor een goedkeuring van een tweede fase. Uit de gesprekken 
met de projectbeheerders blijkt dat dit accent op de goedkeuringsfase te maken 
heeft met het besef dat latere bijsturing moeilijk ligt.

Uit de interviews met de projectbeheerders kwamen verder nog volgende facto-
ren naar voor ter verklaring van het ontbreken van bijsturingen:

“We kenden het probleem niet”. De projectbeheerder is niet altijd op 
de hoogte van het bestaan van knelpunten of de knelpunten zijn soms 
te laat gekend om nog te kunnen bijsturen. De uitvoeringsverslagen 
van de partners gaan zelden in op knelpunten. In sommige projecten 
waren de evaluatieverslagen laattijdig beschikbaar.

“Het probleem wordt overdreven.” Over de noodzaak om bij te sturen 
kan een verschillend standpunt bestaan tussen de projectbeheerder en 
de evaluator. Een aantal knelpunten die in evaluaties worden gesigna-
leerd (zoals vertragingen in de uitvoering van het project, overschatting 
van de mogelijkheden van lokale partners, …) zijn volgens verschil-
lende projectbeheerders in feite geen problemen die om bijsturing 
vragen maar zaken die inherent zijn aan ontwikkelingsprojecten: “het is 
normaal dat het projectontwerp moet worden aangepast na een begin-
fase, het is normaal dat participatieve processen traag verlopen, …” 

“De informatie klopt niet.” Soms wordt niet bijgestuurd op basis van de 
vaststellingen in evaluatieverslagen omdat er twijfels zijn over de juist-
heid van deze vaststellingen (en men dus vragen heeft bij de kwaliteit 
van de evaluatie).

“Er valt niets aan te doen.” In sommige gevallen is het onmogelijk om 
bij te sturen omdat de vastgestelde knelpunten worden veroorzaakt 
door externe factoren waarop de partner geen vat heeft (het uitbreken 
van een confl ict in de regio, de overheid in het land komt haar deel van 
de verplichtingen niet na, …).

“De partner is het niet eens met de aanbevelingen.” Soms is de partner 
het niet eens met de aanbevelingen in het evaluatieverslag en weigert 
deze de voorgestelde bijsturingen. De consensus tussen BOF en part-
ner heeft dus zijn grenzen.

“Het deugt niet maar het is de wil van hun regering.” Soms wordt niet 
bijgestuurd omdat bijsturingen zouden ingaan tegen de nationale poli-
tiek van het land waar het project doorgaat. Het BOF zal principieel 
nooit ingaan tegen dat nationaal beleid (armoedebestrijdingsplannen, 
gezondheidsbeleid, ..). 

“Het valt buiten onze verantwoordelijkheid.” Sommige zaken behoren 
enkel tot de verantwoordelijkheid van de uitvoerende partner (Bijv. 
veel projecten kampen met personeelsproblemen zoals een groot per-
soneelsverloop. Het BOF mengt zich niet in het personeelsbeleid van 
de partner). 

–

–

–

–

–

–

–
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“Het is te laat om nog bij te sturen.” Sommige, vooral langdurig lopende 
projecten, zijn een erfenis van het verleden waarbij het moeilijk is om 
de zaken nog bij te sturen. 

2.1.3 Projectoverschrijdend leren

Voor een goed begrip van de bevindingen die hierna volgen is het belangrijk de 
volgende zaken nog eens in herinnering te brengen:

Het BOF voert zelf geen projecten uit, maar fi nanciert projecten die worden uit-
gevoerd door derden. Het zijn in de eerste plaats de partners van het BOF, die 
de projecten ontwerpen en uitvoeren, die lessen moeten trekken uit succes of 
falen van eerdere ontwikkelingsprojecten. Deze partners zijn niet het onderwerp 
van dit onderzoek, zij vallen buiten de onderzoeksbevoegdheid van het Rekenhof. 
Het leerproces binnen het BOF heeft dus geen betrekking op de realisatie van 
projecten, maar op de manier waarop het BOF partners en projecten selecteert, 
aanstuurt, opvolgt, ondersteunt en evalueert opdat uiteindelijk de projecten rele-
vant, effectief en duurzaam zouden zijn. De lessen die het BOF moet trekken, 
situeren zich dus op dit metaniveau. 

De knelpunten die hierna worden vermeld zijn steeds knelpunten die in de eva-
luatierapporten werden vastgesteld. In dit onderzoek wordt enkel een synthese 
gemaakt van deze vaststellingen van evaluatoren, om daaruit conclusies te trek-
ken over het leerproces binnen het BOF. Het Rekenhof spreekt zich niet uit over 
de waarde van deze projecten op zich. 

Onder leren wordt in deze audit verstaan: het trekken van lessen en het toepas-
sen daarvan. Het gaat dus niet om louter cognitief leren. Het gaat om evoluties 
in het doen en niet om evoluties in het denken.

De onvoldoende geleerde lessen die hierna worden geschetst, zijn gebaseerd op 
zaken die herhaaldelijk mislopen. Dit wil niet zeggen dat ze altijd mislopen. Er zijn 
ook geslaagde voorbeelden te vinden. Het feit echter dat bepaalde fouten nog 
herhaaldelijk voorkomen is een indicatie dat er nog moet worden geleerd.

De audit focust op onvoldoende geleerde lessen. Dit mag niet de indruk wekken 
dat het BOF geen lessen trekt. Zo heeft het BOF bijv. geleerd:

dat het nodig is te werken met een lokale partner om duurzaam te kun-
nen werken; 

dat armoedebestrijding een geïntegreerde (“holistische”) aanpak vergt, 
die gebaseerd is op een degelijke diagnose van de armoedeproblema-
tiek enz.

Dat geleerde lessen niet aan bod komen heeft enerzijds te maken met het feit 
dat deze audit meer toegevoegde waarde biedt door de aandacht te vestigen op 
zaken waar nog moet worden geleerd en anderzijds met methodologische beper-
kingen.35

–

–

–

35 De audit gaat over het leren uit evaluaties. Bij geleerde lessen is het moeilijk een oorzakelijk ver-
band te leggen tussen evaluaties en de geleerde les. De les kan even goed geleerd zijn op basis 
van andere bronnen dan evaluaties (bijv. gewijzigde inzichten in ontwikkelingsamenwerking binnen 
het DAC).
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Onvoldoende geleerde lessen: activiteiten die herhaaldelijk falen

Uit een analyse van de evaluatierapporten blijken een aantal activiteiten, of deel-
aspecten ervan, vaak fout te lopen. Ondanks dit falen werden in latere gelijkaar-
dige projecten te weinig maatregelen tot verbetering doorgevoerd. 

Zoals hieronder zal blijken heeft het BOF in eerste instantie nog onvoldoende 
geleerd hoe het de allerarmsten kan bereiken, iets wat nochtans dé bestaans-
reden van het BOF is. Daarnaast worden ook nog te weinig lessen getrokken uit 
activiteiten die in veel projecten terugkomen: waterinfrastructuur, de oprichting 
van gezondheidscentra, microkredieten en institutionele versterking. 

Aangezien het gaat om regelmatig terugkerende knelpunten, ook in recente projec-
ten, is het nodig dat het BOF hier lessen trekt om herhaling te voorkomen. 

1)  Het BOF heeft nog onvoldoende geleerd hoe ze de allerarmsten kan bereiken

De strategienota van het Belgisch Overlevingsfonds stelt vast dat het vorige 
Overlevingsfonds er onvoldoende in was geslaagd de armste en meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen te bereiken. Zo kwamen acties om de landbouwproductie op 
te drijven dikwijls ten goede van welgestelde boeren die reeds over voldoende 
land of laaggelegen irrigeerbare velden beschikten en sijpelden de voordelen uit 
de ontwikkelingsprojecten slechts zeer beperkt of praktisch niet door naar margi-
nale boeren met weinig of geen grond, vruchtbare akkers of irrigeerbare velden. 
Het BOF nam zich voor om in de toekomst haar inspanningen meer te focussen 
op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen36: “In de toekomst zullen de BOF-
projecten dan ook duidelijker de begunstigde bevolkingssegmenten van hun 
acties en de omvang ervan moeten aangeven, met precieze aanduiding van de 
‘arme of meest kwetsbare’ bevolkingsgroepen die zich in een echte toestand 
van voedselonzekerheid bevinden en waarvan de situatie duurzaam verbeterd 
moet worden”.

De allerarmsten kunnen op twee manieren worden bereikt: 

via activiteiten die rechtstreeks gericht zijn op de allerarmsten;

via activiteiten die gericht zijn op de middenklasse of de actieve armen en 
waarvan men verwacht dat de voordelen ook zullen doordruppelen (trickle 
down) naar de allerarmsten. Vooral de traditionele solidariteitsystemen die 
binnen deze samenlevingen bestaan en de verhoopte tewerkstellingseffec-
ten worden vaak vermeld als een manier waarop de allerarmsten onrecht-
streeks van het project zullen genieten.

Vele projecten zijn eerder gericht op de actieve armen (bijv. mensen die eigenaar 
zijn van landbouwgronden) waarbij wordt verondersteld dat de voordelen van 
deze activiteiten zullen doorsijpelen naar de allerarmsten (trickle down-effect). 
Het Rekenhof spreekt zich niet uit over de plausibiliteit van deze strategische 
keuze. Aangezien het bereiken van de allerarmsten dé kerntaak van het BOF is37, 
kan het BOF zich moeilijk tevreden stellen met te veronderstellen dat er een 

•

•

36 BOF, Strategie voor de periode 2000-2010, p. 6 en p. 15.
37 De wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds is hierin zeer expli-

ciet: het BOF werd opgericht “(…)met het oog op de verbetering van de voedselzekerheid van de 
meest kwetsbare bevolkingsgroepen in de armste partnerlanden” (art. 2) en het BOF fi nanciert 
programma’s “(…) ter vrijwaring van de levenskansen van personen die bedreigd worden door 
honger, ondervoeding, armoede en uitsluiting” (art. 5).
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trickle down-effect is. Als een project niet rechtstreeks op de allerarmsten is 
gericht maar deze wel via een trickle down-effect wil bereiken, moet in de evalu-
aties van deze projecten worden nagegaan of er ook daadwerkelijk een trickle 
down is of welke voorwaarden daarvoor moeten zijn vervuld. En daar wringt het 
schoentje: 

In vele evaluatierapporten wordt geen expliciete aandacht besteed aan het 
bereiken van de allerarmsten (cf. punt 1.1.2).

In die projecten die daar wel aandacht aan besteden, is er weinig bewijs 
te vinden voor het bestaan van trickle down-effecten. In verschillende rap-
porten wordt erop gewezen dat, in de praktijk, de allerarmsten worden 
uitgesloten door de voorwaarden die voor bepaalde activiteiten worden 
gesteld (cost sharing om te kunnen genieten van gezondheidszorg, voor-
waarden bij microkrediet, …). Soms is er eerder een Mattheuseffect (de 
voordelen gaan vooral naar zij die het niet zozeer nodig hebben en minder 
naar wie het echt nodig heeft) dan een trickle down-effect en blijkt uit de 
evaluatierapporten dat vooral grotere boeren, veetelers, de voordelen van 
een project genieten. De thematische evaluaties die in 2000 door de toen-
malige bijzondere evaluator werden besteld, stelden de werking in vraag 
van de traditionele solidariteitsystemen waarop het BOF vertrouwt voor de 
doorsijpeling naar de allerarmsten.

In de evaluatierapporten zijn er weinig verklaringen te vinden voor het onvol-
doende bereiken van de allerarmsten. Soms vloeit de moeilijkheid om de allerarm-
sten te bereiken voort uit de aard van de activiteit (bijv. irrigatie van gronden 
komt vooral landeigenaren ten goede, vooral eigenaars van een woning hebben 
baat bij een investering in verbeterde fornuizen, activiteiten voor de verbetering 
van de veeteelt zijn interessant voor wie vee heeft, …). Soms is er sprake van 
favoritisme bij het lokale projectpersoneel (bijv. de keuze van velden die worden 
bewerkt). Soms worden, vanuit de bekommernis om tot duurzaamheid te komen, 
voorwaarden gesteld (cost sharing) waardoor de allerarmsten de facto worden 
uitgesloten. In dat geval is er een dilemma tussen de keuze om de allerarmsten 
te bereiken en de wens om fi nanciële duurzaamheid te realiseren. 

In evaluaties moet expliciet aandacht worden besteed aan het bereiken van de 
allerarmsten en moeten verklaringen worden gezocht als blijkt dat deze doelgroep 
niet wordt bereikt. Dit moet een leerproces op gang brengen dat meer inzicht 
oplevert over de manier waarop de allerarmsten kunnen worden bereikt, onder 
welke voorwaarden er kan worden gerekend op een trickle down-effect, enz. 
Innovatie en evaluatie zouden hand in hand moeten gaan.38

2)  Herhaaldelijk terugkerende fouten bij de realisatie van infrastructuur voor 
gezond drinkwater

In veel projecten is een component water voorzien. Vermits vele ziekten waterge-
bonden zijn is een voldoende aanbod aan zuiver water zeer belangrijk voor de 
gezondheid van de bevolking. Om de impact op de gezondheid te optimaliseren 
moet ook een hygiëneluik in het project worden ingebouwd (belang om water te 
koken, enz.). Vermits het halen van water veelal de taak is van de vrouwen en 
zeer tijdrovend is, kan ook de positie van de vrouw verbeteren als er meer water-
punten zijn. 

•

•

38 In de Strategienota van het BOF lezen we: “Binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
heeft het BOF (zoals in de bespreking van de nieuwe wet door het parlement naar voren kwam) 
een functie van ‘laboratorium’ voor de strategieën ter bestrijding van armoede en voor de verbe-
tering van de voedselzekerheid.” (BOF, Strategie voor de periode 2000-2010. p. 14).
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Waterpunten kunnen ook dienen voor dierlijke consumptie en zijn dan belangrijk 
voor de veelteelt. Dit kan echter ook aanleiding geven tot confl icten tussen land-
bouwers en veetelers wanneer de kuddes de velden vertrappelen.

De realisatie van waterinfrastructuur slaagt dikwijls, maar er zijn toch nog (te) 
veel evaluaties waarin gewag wordt gemaakt van zaken die mislopen: 

de geplande doelstellingen worden niet gerealiseerd (onvoldoende water-
punten);

de gebouwde infrastructuur vertoont gebreken: eenvoudige voorzieningen 
ontbreken of zijn van povere kwaliteit, zoals hekken die het vee op een 
afstand moeten houden;

onvoldoende kwaliteit van het water, bacteriële besmetting van het water; 

problemen met het onderhoud van de waterpunten (frequente pannes, 
afwezigheid van wisselstukken, …);

problemen met de toegankelijkheid voor de allerarmsten door cost 
sharing;

problemen met de duurzaamheid. Dit wordt ook op een indirecte manier 
duidelijk vermits verschillende projecten voorzien in het herstel van niet 
langer functionerende waterpunten.

In de evaluatierapporten worden herhaaldelijk volgende verklaringen gegeven: 
een gebrekkige voorafgaande waterstudie van het gebied; het gebrek aan een 
beheerscomité dat de waterpunten onderhoudt en toeziet op de hygiëne; onvol-
doende opleiding (over het beheer van waterpunten, het herstel van pompen); het 
gebrek aan of zwakke karakter van promotieacties inzake hygiëne die de impact 
op de gezondheid van het beschikbaar zuiver water moeten maximaliseren (belang 
van handen wassen, omgaan met afval, bewaren van water…); onvoldoende 
samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten; het feit dat de bevolking er 
niet in slaagt haar bijdrage in de kosten (tijdig) te storten39; problemen met con-
tractanten (leveranciers die niet tijdig het nodige materieel leveren; aannemers 
die werk afl everen van zwakke kwaliteit), onvoldoende supervisie van de contrac-
tanten; onvoldoende waterbouwkundige expertise, zowel bij expats als bij lokaal 
personeel; de gebrekkige kwaliteit van het grondwater; niet-aangepaste techno-
logie aan de lokale omstandigheden; gebrekkige constructie van de waterpunten 
(bijv. gemakkelijk toegankelijk voor vee waardoor er besmetting optreedt),... Uit 
deze opsomming blijkt ook duidelijk dat de realisatie van waterpunten geen louter 
technische zaak is. Het gaat om socio-technische projecten waarbij er naast de 
realisatie van een technische infrastructuur, ook een sterk menselijke component 
is (oprichting en vorming van watercomités die instaan voor het onderhoud, rege-
ling van confl icten tussen sedentaire bevolking en nomaden, gedragsverandering 
op vlak van hygiëne,…).

•

•

•

•

•

•

39 Om het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van 
de waterpunten te stimuleren, wordt van de bevolking een eigen bijdrage verwacht.
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3) Herhaaldelijk terugkerende knelpunten bij gezondheidsposten

In verschillende projecten is voorzien in de oprichting (of het herstel) van gezond-
heidscentra. Dit betekent: het bouwen en uitbouwen van centra, het aanleggen 
van een voorraad geneesmiddelen, de vorming van personeel, de samenstelling 
van een gezondheidscomité dat instaat voor het beheer van het centrum, enz. 
Het doel van die centra is de gezondheid van de bevolking te verbeteren door de 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg te vergroten (bijv. binnen een straal van 
5 km). De aangeboden dienstverlening bestaat bijv. uit verzorging van veel voor-
komende ziekten, preventie (vaccinatie, opvolgen groei van kinderen, …), familie-
planning, bevallingen, ...

In de evaluatierapporten worden volgende knelpunten aangehaald:

Zeer dikwijls is er een onderbenutting van de centra (bijv. slechts enkele 
bezoekers per dag).

Er is een tekort aan geschoold personeel en een probleem van personeels-
verloop.

Indien van de gebruikers een eigen bijdrage wordt verwacht (bijv. om de 
voorraad geneesmiddelen op peil te houden, het centrum te onderhouden, 
….) kan dit de toegankelijkheid voor de allerarmsten beperken. De toe-
gang van de allerarmsten tot de zorgverstrekking zou in de praktijk vaak 
gebeuren door een kwijtschelding of een uitstel van betaling. 

De bouw van de gezondheidscentra stelt meestal geen problemen, maar in 
sommige projecten was er wel een probleem met de basisuitrusting (bijv. 
geen elektriciteit of lopend water in de materniteit, geen bedden).

Onrechtstreeks wordt ook duidelijk dat er een probleem is met de duur-
zaamheid van de centra, vermits verschillende projecten voorzien in de 
rehabilitatie van niet langer gebruikte centra.

In verschillende evaluatierapporten wordt enkel vastgesteld dat er knelpunten zijn 
en wordt er niet dieper ingegaan op de oorzaken daarvan. In de rapporten waarin 
wel verklarende informatie wordt geboden, komen volgende factoren naar 
boven:

De gezondheidscentra worden doorgaans bemand door personen met een 
opleiding middelbaar onderwijs die een versnelde opleiding van een aantal 
maanden hebben gekregen. Deze kunnen niet dezelfde kwalitatieve zorgen 
bieden als een dokter of verpleegkundige.

De verloning van het zorgverstrekkende personeel is ondermaats en werkt 
een vicieuze cirkel in de hand. De onderbetaling en bijgevolg demotivering 
van het personeel leiden tot een ondermaatse zorgverstrekking, die op haar 
beurt een onderbenutting door de bevolking met zich meebrengt. Hierdoor 
dalen de eigen inkomsten van het centrum en wordt het personeel nog 
meer gedemotiveerd. De ondermaatse verloning heeft ook een groot per-
soneelsverloop tot gevolg, dat vaak wordt versterkt door het gebrek aan 
correcte huisvesting voor het verplegende personeel.

Soms zijn de kredieten voor essentiële benodigdheden zoals uitrusting 
gewoon niet opgenomen in de projectbegroting, soms wordt de uitrusting 
niet gebouwd en de goederen niet geleverd ondanks het bestaan van de 
nodige kredieten. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Mensen doen nog in sterke mate een beroep op traditionele genezers. 
De bevolking zal op basis van een prijs/kwaliteit-afweging beslissen om 
het gezondheidscentrum te bezoeken of zijn heil te zoeken bij traditionele 
genezers. De lage benuttingscijfers duiden erop dat deze prijs/kwaliteit-
verhouding onvoldoende is.

Op basis van de beperkte informatie uit de evaluatierapporten is het op dit moment 
niet mogelijk te bepalen of het concept gezondheidsposten niet adequaat is40 dan 
wel of de knelpunten te maken hebben met implementatieproblemen die kunnen 
worden verholpen door begeleidende maatregelen. 

Het is dus belangrijk dat er hier een leerproces op gang komt waardoor het BOF 
1) kan bepalen of en in welke omstandigheden dit concept toepasbaar kan zijn en, 
daar waar het toepasbaar is, 2) beter kan omschrijven onder welke voorwaarden 
dit concept succesvol kan zijn. Deze lessen moeten vervolgens worden toegepast 
bij de goedkeuring en bijsturing van projecten.

4) Herhaaldelijk terugkerende problemen met microkredieten

Microkredieten zijn kleine leningen, aan een individu of een groep, waardoor men-
sen met een laag inkomen bijv. landbouwmateriaal kunnen kopen en een inko-
mensgenererende activiteit kunnen uitvoeren. Microkredieten kunnen in het bij-
zonder een hefboom zijn om de positie van de vrouw te verbeteren. 

In de evaluatierapporten worden volgende knelpunten gesignaleerd: 

een te lage dekkingsgraad (nog te weinig mensen hebben toegang tot 
microkredieten);

een laag percentage terugbetalingen van de leningen, waardoor de fi nanciële 
leefbaarheid van de microkredietinstelling precair is;

er wordt enkel krediet aangeboden, zonder begeleiding; 

de toegankelijkheid voor de allerarmsten kan problematisch zijn wanneer 
bepaalde waarborgen worden gevraagd om het risico op niet-terugbetaling 
te verminderen. Er kan hier een dilemma zijn tussen fi nanciële duurzaamheid 
en het bereiken van de allerarmsten, die een slecht kredietrisico vormen.

In de evaluatierapporten zijn volgende verklaringen te vinden:

geen optimale schaal om de werkingskosten te kunnen dragen en betere 
risicodekking mogelijk te maken;

het bestaan van een rolconfl ict wanneer éénzelfde uitvoerder instaat voor 
het verlenen van microkredieten en voor andere ontwikkelingsactiviteiten;

onvoldoende expertise om een microkredietsysteem op punt te stellen bij 
de projectuitvoerder;

onvoldoende expertise bij personeelsleden van de microkredietinstellingen;

te weinig fl exibiliteit in de toekenningsvoorwaarden voor de kredieten.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

40 M.a.w. of het – gezien de beperkte middelen van de nationale overheden, de beperkte tijdsduur 
van de geldstroom van de projecten en de economische draagkracht van de bevolking – hoe dan 
ook mogelijk is om op een duurzame manier te komen tot een kwalitatieve zorgverstrekking aan 
een redelijke prijs via het concept van de lokale gezondheidscentra.
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5) Knelpunten bij de versterking van lokale structuren

Institutionele versterking heeft als doel de capaciteit van lokale structuren om 
hun eigen ontwikkeling in handen te nemen, te versterken. Institutionele verster-
king beslaat een heel repertorium aan activiteiten die zowel in complexiteit als in 
ambitie enorm kunnen variëren: gaande van opleidingen (bijv. boekhouding) tot 
het ondersteunen van gemeenteraden die in het kader van een decentralisatie-
beweging werden opgericht. De resultaten van dit soort van activiteiten zijn moei-
lijk te meten. Men moet vaak noodgedwongen teruggrijpen naar eerder opper-
vlakkige indicatoren zoals het aantal verstrekte opleidingen of het aantal personen 
die op een vergadering aanwezig waren.

In de evaluatierapporten worden dikwijls volgende knelpunten gesignaleerd: 

De duurzaamheid van de opgerichte beslissingsorganen wordt in vraag 
gesteld: wanneer het project ophoudt de vergoedingen te betalen voor 
aanwezigheden of transport, komen de mensen niet meer.

Het democratische karakter van de opgerichte beslissingsorganen is soms 
bedenkelijk: evaluatoren stellen vast dat zwakkere groepen, zoals de vrouwen 
of de allerarmsten, vaak niet het woord durven nemen. Ook kunnen lokale 
machthebbers zoals dorpshoofden belangrijke delen van de projectactivitei-
ten naar zichzelf of hun clan afromen.

De nationale overheidsdiensten die ondersteuning moeten bieden op lokaal 
vlak zijn niet opgewassen tegen hun taken, de gemeenten bereiken geen 
fi nanciële autonomie.

De kwaliteit van de verstrekte opleidingen laat vaak te wensen over. Zo stel-
len evaluatoren vast dat gealfabetiseerde vrouwen slechts met de grootste 
moeite hun eigen naam kunnen spellen.

De uitvoering van de projectactiviteiten (waterpunten, graanbanken…) 
loopt door de vastgelegde procedures vaak vertraging op. 

Een bevraging van de bevolking beperkt zich vaak tot het opmaken van 
een lijst van wat niet meer werkt en wat men graag zou verkrijgen. Slechts 
zelden komt men tot een analyse van waarom iets niet meer werkt of tot 
een bezinning over de noden en middelen van de gemeenschap.

In de evaluatierapporten worden volgende verklaringen gegeven voor deze knel-
punten: 

De ambitie van het luik institutionele versterking wordt door de evaluato-
ren vaak als onrealistisch beschreven en niet haalbaar beschouwd binnen 
de korte termijn van het project.

De band met armoedebestrijding is niet altijd duidelijk. Institutionele ver-
sterking is een noodzakelijke voorwaarde om de duurzaamheid van bereikte 
verbeteringen te waarborgen. Bepaalde projecten beschouwen echter insti-
tutionele versterking als een voldoende voorwaarde voor ontwikkeling. Ze 
gaan ervan uit dat indien competente lokale beslissingsorganen worden 
opgericht, het dorp automatisch welvarend zal worden en de voedselonze-
kerheid zal verminderen. De nadruk bij dergelijke projecten valt volledig op 
het luik institutionele versterking, wat zich ook vertaalt in de besteding van 
de projectgelden. Voedselonzekerheid wordt hier als een gevolg van slecht 
lokaal bestuur beschouwd en men wil de oorzaken en niet de symptomen 
bestrijden.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Projecten hebben soms een utopische benadering van het bottom-upplan-
ningsproces. Bepaalde types activiteiten, zoals een coherent en effi ciënt 
wegennetwerk of een homogene dekking inzake gezondheids- en watervoor-
zieningen kunnen niet voortvloeien uit een samensmelting van individuele 
verlanglijsten van de verschillende dorpen. 

Decentralisatie veronderstelt dat de centrale overheid niet alleen bevoegd-
heden maar ook middelen overhevelt naar de lokale overheden. Dit laatste 
punt blijkt soms problematisch. 

Onvoldoende geleerde lessen: oorzaken van het falen van projecten of onder-
delen van projecten

Zoals eerder al vermeld gaat het hier om een synthese van oorzaken die worden 
vermeld in de evaluatierapporten.

Deze oorzaken werden geïnventariseerd en gestructureerd rond drie categorieën: 
een slecht ontworpen project (zwakheden in het ontwerp van de projecten), een 
slechte uitvoering (zwakheden in de implementatie van de projecten) en slechte 
externe omstandigheden (“pech”).

Globaal kan worden gesteld dat de uitvoeringsproblemen het meest werden ver-
meld, vervolgens de ontwerpproblemen en tot slot de externe omstandigheden. 
De grens tussen de verschillende categorieën is overigens niet altijd duidelijk. Zo 
zullen verschillende factoren onder de categorie implementatie (personeelsver-
loop, samenwerking met andere actoren, …) mee worden bepaald door externe 
factoren en dus niet volledig binnen de controle van het project vallen. Ook de 
grens tussen ontwerp en externe omstandigheden is niet altijd helder: een goed 
risicomanagement kan bijv. in zekere mate anticiperen op externe beperkingen.

1) Zwakheden in het ontwerp van de projecten

Ontwerpfouten hebben te maken met verkeerde veronderstellingen over het 
verband tussen de projectactiviteiten en de te bereiken doelstellingen, over de 
budgetten die nodig zijn om deze activiteiten te realiseren, over het verband 
tussen externe factoren en het project,… Uit de evaluatierapporten blijken 
vooral volgende types ontwerpfouten te worden gemaakt: 

Het ontstaan van een spanningsveld tussen de middelen en de doelstellin-
gen. Bijv. een slechte afstemming tussen de geplande hoeveelheid midde-
len en de nagestreefde doelstellingen, hetzij voor het gehele project, hetzij 
voor een bepaalde projectcomponent. In de verschillende evaluatierappor-
ten gaat het om: “te ambitieuze doelstellingen” -gezien de beschikbare 
fi nanciële en menselijke middelen, de beginsituatie in de betrokken regio, 
de voorziene tijd-, “versnippering van middelen”, “te lage concentratie van 
activiteiten”, “gebrek aan geografi sche concentratie”, “onderschatting van 
de nodige budgetten”, “onderfi nanciering van een component”, …

De gekozen activiteiten/instrumenten zijn onvoldoende geschikt om de 
doelstellingen te bereiken of er ontbreken activiteiten gelet op de noden 
van de doelgroep. Bijv. de diagnose (nulmeting, …) was verkeerd, onvolle-
dig of onbestaande waardoor niet de juiste activiteiten worden uitgevoerd, 
het project steunt op veronderstellingen die niet correct waren (bijv. ver-
onderstellen dat commercialisering van producten vanzelf tot stand komt 
als de landbouwproductie stijgt, veronderstellen dat latrines vanzelf zullen 
worden gebruikt zonder voorlichtingscampagnes), de introductie van nieuwe 
teelten zonder in research en ontwikkelingsactiviteiten te voorzien.

•

•

•

•
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Verkeerde veronderstellingen over de impact van externe factoren op de 
doelstellingen van het project, m.a.w. een slecht risicomanagement. Bijv. 
overschatting van de beschikbare capaciteiten van de lokale partners, 
onvoldoende rekening houden met culturele factoren en gewoontes waar-
door bepaalde gedragswijzigingen moeizaam verlopen, onderschatting van 
klimatologische factoren terwijl deze gekend konden zijn. 

Activiteiten die moeilijk kunnen worden uitgevoerd door één uitvoerder. 
Bijv. de combinatie sociale activiteiten en economische activiteiten (bijv. 
microkredieten) in één project veroorzaakt rolconfl icten en bovendien ver-
gen beide activiteiten andere competenties. Wanneer de overheid tezelf-
dertijd uitvoerder en supervisor is, creëert dit rolconfl icten met mogelijk 
mismanagement tot gevolg.

2) Zwakheden in de implementatie van het project

Bij de implementatie van de projecten worden de volgende gebreken vastgesteld:

Gebrekkige planning en opvolging van de uitvoering van het project. Bijv. te 
weinig tijd voorzien voor bepaalde activiteiten, gebrekkige monitoring van 
de resultaten (meestal is er wel een goede monitoring van de activiteiten), 
gebrek aan een strategie om de doelstellingen te realiseren (bijv. geen stra-
tegie om de partners te verzelfstandigen).

Onduidelijke organisatiestructuur van het project. Bijv. onduidelijke verde-
ling van de taken/verantwoordelijkheden tussen de partner en lokale ngo’s, 
confl icten, onvoldoende coördinatie van de activiteiten binnen het project. 

Problemen op het vlak van het humanresourcesmanagement (zowel lokaal 
personeel als expats): hoog personeelsverloop, onvoldoende expertise 
om bepaalde activiteiten goed uit te voeren (bijv. kennis van landbouw-
technieken, microkredieten, infrastructuurwerken) of op het vlak van het 
(project)management.

Problemen met de uitbesteding van activiteiten aan derden of bij de aan-
kopen van materiaal. Bijv. zwak contractmanagement t.o.v. lokale aannemers 
(niet goed defi niëren van de verwachtingen, onvoldoende opvolging, onvol-
doende technische kennis om taken die uitbesteed zijn goed op te volgen), 
laattijdige levering van materiaal, dienstverlening van onvoldoende kwaliteit.

Problemen in de samenwerking met de lokale bevolking, de lokale private 
partners, de lokale administraties. Bijv. te sterke top-down manier van 
werken (te weinig lokaal projectpersoneel, niet valoriseren van de beschik-
bare lokale kennis, …), een te sterk participatieve werkwijze (bijv. de parti-
cipatieve aanpak werd een doel op zich waardoor niet altijd de beste tech-
nische oplossing werd gekozen), onvoldoende opvolging van taken die door 
lokale partners worden uitgevoerd.

Gebrekkige coördinatie van het project met andere projecten in de regio 
(van andere donoren, andere Belgische ngo’s).41

•

•

•

•

•

•

•

•

41 Dit kan ook deels onder de categorie “externe omstandigheden” worden ondergebracht vermits 
samenwerken ook de medewerking van de andere partij veronderstelt. 
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3) Slechte externe omstandigheden

Uit deze laatste categorie van oorzaken kunnen in principe geen lessen worden 
getrokken, tenzij het zou gaan om voorzienbare en beheersbare pech. In dat 
geval kunnen, als een vorm van risicomanagement, maatregelen worden inge-
bouwd in het projectontwerp. Bij echte overmacht is dit niet mogelijk. Volgende 
externe omstandigheden worden vermeld:

gewapende confl icten in de projectregio (bijv. uitbreken van een oorlog met 
een buurland tijdens de duur van het project);

natuurlijke factoren (bijv. extreme pech met het klimaat zoals een abnormale 
droogte, natuurrampen zoals een overstroming, extreme pech bij boringen 
voor waterputten);

fi nancieringsproblemen (bijv. beleidswijzigingen bij één van de cofi nanciers, 
waardoor de fi nanciering onverwacht stopt of vermindert);

economische factoren (bijv. ineenstorting van de katoenprijzen tijdens het 
project, emigratie van de mannen gedurende enkele maanden per jaar om 
elders geld te verdienen);

politieke factoren (bijv. laattijdige invoering van decentralisatie in een 
land).

2.2 Systemen om te leren

2.2.1 Normen en methodologie

De norm is dat er een systematisch en expliciet leerproces moet bestaan, dat 
waarborgt dat kennis wordt opgebouwd, verspreid en benut.

Om inzicht te krijgen in deze systemen werden interviews gehouden met het 
diensthoofd van het BOF en met de projectbeheerders. 

In het onderzoek worden systemische oorzaken gezocht voor het onvoldoende 
leren uit evaluaties van ontwikkelingsprojecten.

De gehanteerde normen en methodologie worden uitvoeriger beschreven in bij-
lage 1.

2.2.2 Systemen om bij te sturen

De evaluatieverslagen worden als volgt verspreid:

binnen DGOS: aan de projectbeheerders van het BOF, de diensten 
D4.3 (voor multilaterale projecten) en D3.1 (voor ngo-projecten), de 
attaché BOF die bevoegd is voor het land en de attachés Internatio-
nale Samenwerking;

bij de partnerorganisatie (en verder aan de lokale partners);

bij de werkgroep BOF (ter gelegenheid van de jaarlijkse vergadering).

Er zijn geen geschreven richtlijnen in verband met de benutting van evaluaties 
voor de bijsturing van projecten. Er zijn wel een aantal vaste praktijken:

De draftevaluatie wordt aan de partner overgemaakt en er wordt een commen-
taar gevraagd.

•

•

•

•

•

–

–

–
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Het evaluatierapport en de commentaar van de partner worden besproken in een 
beoordelingscomité. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een checklist. Naast de 
projectbeheerders worden op deze beoordelingscomités ook andere diensten van 
DGOS uitgenodigd. 

Na dit beoordelingscomité kan actie worden ondernomen. Dit kan bijv. bestaan 
uit een brief aan de uitvoerende partner of een overleg. Dat hangt af van het 
initiatief van de projectbeheerder. Er wordt hoofdzakelijk via overleg geprobeerd 
om bijsturingen te realiseren (cf. punt 2.1.2).

Nadien is er geen systematische opvolging meer, de opvolging van de aanbeve-
lingen kan worden opgenomen in de monitoring.

2.2.3 Systemen op het vlak van projectoverschrijdend leren

Noch binnen het BOF noch binnen DGOS bestaat er een expliciete strategie om 
kennis op te bouwen (met name om lessen te trekken uit evaluaties), deze kennis 
te verspreiden en te benutten. De intenties die in de Strategienota van het BOF 
werden geformuleerd werden niet verder geoperationaliseerd.

Er gebeuren binnen het BOF geen projectoverschrijdende leeractiviteiten. Nog 
nooit werden evaluatiesyntheses uitgevoerd en de opgedane kennis wordt niet 
gecodificeerd (in de vorm van bijv. richtlijnen, checklists, country papers, 
op leidingen, handleidingen). Een evaluatierapport wordt benut om het desbetref-
fend project bij te sturen, daarna wordt er geen verder gebruik van gemaakt. Een 
projectbeheerder kan uiteraard die kennis later gebruiken voor een volgend 
project en er kan een informele uitwisseling van kennis zijn tussen collega’s. Het 
gaat hier dan echter om een individueel leerproces dat niet wordt ondersteund 
door systemen die het projectoverschrijdend leren binnen het BOF institutionali-
seren.
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Hoofdstuk 3
Conclusies en aanbevelingen

3.1 Conclusies

Het BOF hecht een groot belang aan de evaluatie van zijn projecten en heeft die 
activiteit dan ook sterk uitgebouwd. Meer dan de helft van de evalueerbare pro-
jecten werd ook effectief geëvalueerd. Dankzij de evaluaties heeft het BOF een 
duidelijk beeld van de activiteiten die in het kader van de projecten werden uitge-
voerd.

Er is echter nog verbetering mogelijk en nodig om de middelen van het BOF op 
termijn effi ciënter en effectiever te besteden. 

De beschikbare informatie uit evaluaties bevat volgende leemten waardoor de 
evaluaties moeilijker als leerinstrument kunnen worden benut: 

Wanneer de relevantie van een project wordt onderzocht, is er geen aan-
dacht voor het verband tussen de omvang van de projecten en die van de 
noden (punt 1.1.2).

Er is veel informatie over de activiteiten en de output van het project, 
doch weinig over de reële effectiviteit en de impact van de projecten 
(punt 1.1.2). De informatie over impact steunt bovendien zeer sterk op 
perceptuele gegevens (punt 1.1.3).

Omdat geen ex-postevaluaties worden uitgevoerd, is er geen inzicht in de 
reële duurzaamheid van de resultaten die worden bereikt met de projecten 
(punt 1.1.2 en 1.2.2).

De evaluaties bieden niet genoeg antwoord op de vraag of de allerarmsten 
worden bereikt (punt 1.1.2).

De rapporten bevatten dikwijls onvoldoende verklarende informatie om 
een grondige analyse te kunnen maken en onderbouwde lessen te trekken 
(punt1.1.2 en 2.1.3).

Mid term- en end term-evaluaties zijn zelden op elkaar afgestemd 
(punt 1.1.2).

Het referentiekader waarmee de evaluator oordeelt wordt bijna nooit expli-
ciet vermeld (punt 1.1.2).

Het is niet altijd duidelijk aan wie de aanbevelingen in de evaluatierap-
porten zijn gericht en vaak wordt er geen onderscheid gemaakt tussen 
essentiële en bijkomstige aanbevelingen (punt 1.1.4).

Bijna alle evaluaties zijn projectmatige evaluaties. Thematische evaluaties 
zijn uiterst zeldzaam. De informatie uit projectevaluaties wordt bovendien 
niet geaggregeerd door middel van syntheses van verschillende evaluaties 
(punt 1.1.5 en 1.2.2).

De evaluatierapporten worden momenteel vooral benut om de individuele projec-
ten bij te sturen. Er wordt daarbij zo veel mogelijk gestreefd naar een consensus 
met de uitvoerende partner, die over een grote autonomie beschikt. Vooral bij de 
goedkeuring van de verlenging van een project speelt het evaluatierapport een rol 
in de bijsturing van het project (punt 2.1.2). 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Een evaluatierapport wordt niet meer gebruikt van zodra het is benut om het 
project bij te sturen. Er is geen geïnstitutionaliseerd leerproces, noch formeel 
systeem of vaste praktijk waarbij de evaluaties worden benut om projectover-
schrijdende lessen te trekken (punt 2.2.3). Dit vergroot het risico dat fouten uit 
het verleden worden herhaald, wat ook is gebleken uit de voorbeelden die in 
punt 2.1.3 werden opgesomd.

Het Rekenhof besluit dat de evaluaties in eerste instantie een onderdeel van de 
projectcyclus vormen voor het BOF en dat zij worden benut om de projecten in 
zekere mate bij te sturen. Ze worden nauwelijks gebruikt als instrument om een 
terugkoppeling op strategisch niveau door te voeren.

3.2 Aanbevelingen

Een eerste uitdaging bestaat erin de evaluaties beter af te stemmen op de in de 
wetgeving en de strategie van het BOF geformuleerde doelstelling om 1) de aller-
armsten te bereiken en 2) evaluaties daarbij te benutten als een leerinstrument.

De bruikbaarheid van de informatie uit evaluaties kan zonder bijkomende kosten 
op korte termijn door het BOF worden verbeterd door: 

méér aandacht te besteden aan het bereiken van de allerarmsten;

meer aandacht te besteden aan het verklaren van vastgestelde tekortko-
mingen;

een relevantietoetsing uit te voeren, die rekening houdt met de omvang 
van de noden;

mid term- en end term-evaluaties op elkaar af te stemmen;

aanbevelingen duidelijker te richten en een onderscheid te maken tussen 
sleutelaanbevelingen en bijkomstige aanbevelingen.

Dit kan worden gerealiseerd door hieraan expliciet aandacht te besteden in de 
referentietermen en de briefi ng van evaluatoren. 

Om de bruikbaarheid van de evaluaties nog meer te vergroten zijn verbeteringen 
nodig die fi nanciële implicaties kunnen meebrengen:

Er kan aan de evaluator worden gevraagd om in overleg met de uitvoe-
rende partners een actieplan uit te werken waarin wordt aangegeven wat 
er met de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie zal worden gedaan 
en binnen welke timing.

Om de impact op een realistische wijze te meten, is het noodzakelijk dat er 
een nulmeting gebeurt en dat de projecten over goede monitoringsystemen 
beschikken.

Thematische evaluaties bieden meer mogelijkheden om projectoverschrij-
dende lessen te trekken. Interessante voorbeelden zijn: onderzoek van 
de reële duurzaamheid van een aantal beëindigde projecten om de duur-
zaamheid van de behaalde resultaten na te gaan en lessen te trekken over 
de factoren die belangrijk zijn om duurzaamheid te realiseren; onderzoek 
naar het bestaan van trickle down-effecten om vervolgens te omschrijven 
onder welke voorwaarden er al dan niet een trickle down-effect optreedt; 
onderzoek naar de voorwaarden waaronder de formule van gezondheids-
posten succesvol kan zijn; onderzoek naar de dieperliggende oorzaken van 
bepaalde knelpunten die herhaaldelijk terugkeren (punt 2.1.3). Dit laatste 
vergt ook een onderzoek bij de partners van het BOF.

•

•

•

•

•

•

•

•
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De hierboven vermelde aanbevelingen kunnen de bruikbaarheid van de evalua-
ties sterk verbeteren, maar volstaan niet om een grotere benutting ervan te 
garanderen.

De tweede grote uitdaging voor DGOS bestaat er dan ook in om systemen uit te 
werken en in te voeren die het projectoverschrijdend leren bevorderen. Daarvoor 
zijn niet meteen grote en dure informaticatoepassingen vereist. Er moet vooral een 
denkoefening plaatsvinden en overleg worden gepleegd binnen een netwerk van 
belanghebbenden zoals de evaluatoren, de uitvoerende partners en andere dien-
sten binnen DGOS. De nodige analytische instrumenten (zoals logische kaders, 
evaluatiesyntheses, …) moeten daarbij hulp bieden om op een diepgaande manier 
te analyseren wat goed en minder goed slaagt, waarom dit zo is en wat er aan kan 
worden gedaan. De uitvoering van dergelijke leeractiviteiten zou expliciet in de 
functiebeschrijvingen van de projectbeheerders moeten worden opgenomen.

Deze aanbevelingen liggen geheel in de lijn van de recente aanbeveling van het 
DAC-comité van de OESO aan het adres van België om instrumenten te ontwik-
kelen om evaluaties uit te voeren en te benutten.42

De voorzitter van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwik-
kelingssamenwerking heeft op een constructieve manier geantwoord op de con-
clusies en aanbevelingen van deze audit. Hij kondigt aan dat hij deze audit niet 
enkel wil benutten binnen het Belgisch Overlevingsfonds, maar dat de conclusies 
eveneens bruikbaar zijn voor DGOS in zijn geheel. De directeur-generaal van 
DGOS zal samen met de bijzondere evaluator een initiatief nemen om het audit-
verslag in de bredere context van DGOS of de ontwikkelingsamenwerking te 
valoriseren. 

3.3 Antwoord van de minister

De minister van Ontwikkelingssamenwerking onderschrijft de conclusies en aan-
bevelingen van deze audit en stelt dat deze ook toepasselijk zijn voor DGOS in 
zijn geheel. Hij stelt dat het verslag een waardevolle inbreng is voor het verbete-
ren van de Belgische praktijk inzake ontwikkelingssamenwerking.

In de brief van de minister worden een aantal initiatieven aangekondigd voor het 
verbeteren van de ontwikkelingssamenwerking:

het kennismanagement, en vooral het projectoverschrijdend leren, 
moet in de toekomst worden versterkt binnen DGOS;

door aanpassing van de referentietermen moet de kwaliteit van de pro-
jectevaluaties verhogen;

er zal een gedachtewisseling worden gevoerd met de uitvoerende part-
ners over de in het auditverslag aangehaalde zwakheden met betrek-
king tot het concept of de uitvoering van de projecten;

het verslag zal benut worden voor de algemene evaluatie van het Bel-
gisch Overlevingsfonds in het kader van de discussie van de verlenging 
van het Fonds na 2008.

De brief van de minister is opgenomen als bijlage 3.

–

–

–

–

42 Development Assistance Committee, Peer Review: Belgium, OECD 2005, p. 62.
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Bijlage 1
Normen en methodologie

De hoofdnorm uit dit onderzoek werd ontleend aan teksten van de geauditeerde 
administratie (cf. punt 0.2.2). Om deze normen verder uit te werken, werd 
gesteund op richtlijnen van internationale organisaties43 en uit de vakliteratuur44. 

1.1 Evalueren (Hoofdstuk 1)

1.1.1 Normen

De kwaliteit van de evaluaties werd beoordeeld met volgende normen:

Informatie uit evaluaties moet relevant zijn, d.w.z. evaluaties moeten de 
nodige informatie leveren om projecten en programma’s te beoordelen en 
lessen te trekken. Ze moeten dus informatie bevatten over de implementa-
tie, (neven)effecten, effectiviteit, effi ciëntie, duurzaamheid enz. van de pro-
jecten. Het volstaat echter niet om relevante informatie te verzamelen per 
project. Om een evaluatie te maken van het geheel aan projecten en lessen 
te trekken op beheers- en beleidsniveau is het belangrijk dat de informatie 
over verschillende projecten wordt geconsolideerd, zodat patronen kunnen 
worden geïdentifi ceerd (bijv. herhaaldelijk terugkerende tekortkomingen in 
de projecten).45 Dit kan door evaluatiesyntheses uit te voeren. 

De informatie moet betrouwbaar (juist) zijn, daartoe is een transparante 
en verdedigbare methodologie nodig. Om de betrouwbaarheid te kunnen 
beoordelen is een eerste vereiste uiteraard dat in de evaluaties expliciet 
wordt vermeld welke technieken van gegevensverzameling, informatie-
bronnen e.d. werden gebruikt. De gegevens moeten gebaseerd zijn op 
betrouwbare bronnen, ze moeten op de juiste wijze worden geanalyseerd, 
de onderzoeksmethode moet adequaat zijn voor de onderzoeksvragen, …

•

•

43 O.a. OECD (1991), Development Assistance Manual, DAC Principles for Effective Aid, 142 p.; 
OECD (1999), Improving Evaluation Practices. Best Practice Guidelines for Evaluation, Back-
ground paper, 45 p.; OECD (2001), Evaluation Feedback for Effective Learning and Accountability, 
DAC Working Party on Aid Evaluation, 117 p.

44 O.a. Bressers, J.T.A., Hoogerwerf, A. (1991), Beleidsevaluatie, Samsons, Alphen aan den Rijn; 
Jashapara, A. (2004), Knowledge Management. An Integrated Approach, Prentice Hall, 324 p.; 
King, K, McGrath, S. (2003), Knowledge Sharing in Development Agencies: Lessons from Four 
Cases, The World Bank, Washington DC, 18 p.; Lundgren, H.E., North, W.H., Rist, R.C. (2003), 
A Review of Evaluation in Danida. Ministry of Foreign Affairs, Denmark, 19 p.; Patton, M.Q. (1997), 
Utilization-focused evaluation: the new century text, Sage, 431 p.; Rossi, P.H., Freeman, H.E., 
Lipsey, M.W. (1999), Evaluation: a systematic approach, Sage, 500 p.; Segsworth, B., Volpe, S. 
(2004), Auditing the Evaluation Function in Canada, in: Schwartz, R., Mayne, J., Quality Matters: 
Seeking Confi dence in Evaluating, Auditing, and Performance Reporting, Transaction Publishers, 
332 p., 129-143.

45 De evaluaties van het BOF moeten het mogelijk maken om beleidsmatige informatie te verzame-
len. Art. 7 § 2 van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het BOF bepaalt immers dat de 
werkgroep haar strategie formuleert op basis van deze evaluaties: “De werkgroep formuleert aan-
bevelingen wat betreft de strategische oriëntaties van het Fonds. Hij baseert zich hiervoor op de 
studie van globale strategieën van het Fonds en op de evaluatierapporten van projecten en pro-
gramma’s”.
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De informatie moet bruikbaar zijn. Deze norm overlapt gedeeltelijk de twee 
vorige normen: om bruikbaar te zijn moet informatie uiteraard relevant en 
betrouwbaar zijn. Daarnaast wordt de bruikbaarheid ook nog bepaald door 
andere factoren: tijdigheid (d.w.z. de informatie moet beschikbaar zijn voor-
dat belangrijke beslissingen worden genomen over een project), duidelijke 
aanbevelingen46.

De kwaliteit van de informatie uit evaluatie zal mee worden bepaald door de 
systemen die terzake bestaan. Het evaluatiesysteem moet, vertrekkende van een 
analyse van de informatiebehoeften, ervoor zorgen dat de juiste informatie op het 
juiste moment beschikbaar is en bij de juiste personen terechtkomt. Dit impliceert 
dat de programmering van de evaluaties (keuze van projecten, invalshoek, tijd-
stip, …) steunt op een systematiek en dat er systemen zijn die waarborgen dat 
de evaluaties van voldoende kwaliteit zijn. De rol en onderlinge verhouding van 
verschillende informatiestromen (evaluatie, monitoring) moet uitgeklaard zijn.

1.1.2 Methodologie

Om de kwaliteit van de evaluatierapporten te beoordelen, werd een meta-evalu-
atie uitgevoerd van 40 evaluatierapporten47. Hierbij werd geen onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende evaluatoren. Het is immers niet de bedoeling om 
over hen uitspraak te doen. 

Het BOF voert zowel tussentijdse (mid term) als eindevaluaties (end term) uit. 
De audit heeft geen onderscheid gemaakt tussen mid term- en end term-evalua-
ties omdat het BOF zelf dat onderscheid niet maakt (de referentietermen48 zijn 
dezelfde) en omdat het onderscheid zeer relatief bleek te zijn (een laattijdige mid 
term kan worden omgedoopt tot een end term). Indien er meerdere evaluaties 
beschikbaar zijn in éénzelfde project werd de recentste evaluatie geanalyseerd. 
Bij evaluaties van projecten van multilaterale organisaties (IFAD, …) waarin het 
BOF slechts enkele luiken van het totale project fi nanciert, werd de volledige 
evaluatie geanalyseerd.49 Indien het rapport rond de vijf courante evaluatiecriteria 
(relevantie, effectiviteit, effi ciëntie, impact, duurzaamheid)50 is gestructureerd, werd 
de wijze waarop deze evaluatiecriteria worden ingevuld, onderzocht via een analyse 
van wat er in de betreffende rubriek in het rapport werd geschreven. Indien het 
rapport niet volgens deze criteria was gestructureerd, werd de informatie uit het 
evaluatierapport ondergebracht bij het best passende evaluatiecriterium. Het feit 

•

46 De kwaliteit van deze aanbevelingen (bijv. of ze zijn gebaseerd op een analyse van de oorzaken, op 
betrouwbare veronderstellingen, het realistisch karakter ervan rekening houdend met de context, …) 
werd niet beoordeeld.

47 Dit cijfer omvat bijna alle geëvalueerde projecten. Van de 42 geëvalueerde projecten werden er 
slechts twee niet opgenomen in deze audit omdat ze te atypisch waren.

48 Deze referentietermen (vaak aangeduid als TOR’s voor terms of reference) zijn de gedetailleerde 
instructies van de opdrachtgever aan de evaluator.

49 De analyse beperken tot het BOF-gedeelte zou logisch zijn (vermits enkel dit luik door het BOF 
wordt gefi nancierd en het BOF dus enkel hierover zeggenschap heeft en op bijsturing kan aandrin-
gen), maar meestal was het BOF-gedeelte niet isoleerbaar in deze evaluaties.

50 In zijn referentietermen vraagt het BOF naast informatie over de vijf evaluatiecriteria ook informa-
tie over gender, milieu en institutionele impact. Deze informatie kwam in de rapporten zelden voor 
als een aparte rubriek en werd daarom bij de analyse meestal gecodeerd onder impact (dit was 
vaak het geval bij gender), effectiviteit (als er specifi eke doelstellingen waren op het vlak van het 
milieu of gender bijv.) of soms ook duurzaamheid (bijv. versterking van de institutionele capaciteit 
als voorwaarde voor duurzaamheid).
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dat een criterium (bijv. effi ciëntie) door een evaluatie werd getoetst, zegt niets over 
de volledigheid van die toetsing in de evaluatie.51 

Deze meta-evaluatie werd aangevuld met interviews met evaluatoren52, vooral 
om meer inzicht te krijgen in de praktische moeilijkheden die zich stellen bij het 
evalueren.

Naast evaluaties zijn er ook andere informatiebronnen waarop het BOF beroep doet 
zoals verslagen van Belgische attachés en vooruitgangsrapporten van de partners: 
deze informatie krijgt de verzamelnaam monitoring. Om meer inzicht te krijgen in de 
verhouding monitoring-evaluatie werd per project geïnventariseerd welk soort moni-
toringinformatie aanwezig was en werd een analyse gemaakt van zeventien monito-
ringverslagen (tien uitvoeringsverslagen van de partners, zeven verslagen van BOF-
attachés). Verder werden ook de drie BOF-attachés geïnterviewd.53

Om inzicht te krijgen in de programmering van de evaluaties werden de uitge-
voerde evaluaties eerst geanalyseerd (welke projecten, landen, partners, enz. wer-
den geëvalueerd; wat is de invalshoek van de evaluaties, …). Dit werd vervolgens 
uitgediept in een interview met het diensthoofd van het BOF. Verder werden een 
reeks documenten bestudeerd zoals referentietermen, checklisten voor beoor-
deling van evaluatierapporten,… 

1.2 Bijsturing en projectoverschrijdend leren (Hoofdstuk 2)

1.2.1 Normen

Evaluaties hebben alleen zin als er iets mee wordt gedaan. Een eerste norm is dat 
de informatie uit evaluaties benut moet worden om de projecten bij te sturen. 
Ontwikkelingsprojecten zijn zeer complexe projecten die moeilijk volledig plan-
baar zijn. Bijsturing van zowel de implementatie als het projectontwerp vormen 
dus een onvermijdelijk onderdeel van de geschiedenis van een project. Het kan 
daarbij gaan om bescheiden wijzigingen maar ook om grote heroriënteringen van 
de projecten tot zelfs stopzetting. Soms kan ook bewust niets doen een optie zijn 
als een evaluatie vaststelt dat alles goed verloopt of dat zaken mislopen door 
externe factoren waaraan weinig te doen valt. Evaluaties zijn niet enkel nuttig om 
lopende projecten bij te sturen, er kan ook projectoverschrijdende kennisover-
dracht zijn. Een tweede norm is dan ook dat het nodig is uit evaluaties lessen te 
trekken om toekomstige projecten te verbeteren.

Kennismanagement is een “onnatuurlijke” activiteit, aldus het DAC,54 die niet 
spontaan tot stand komt: het is dus belangrijk te voorzien in een reeks systemen 
en incentives om projectoverschrijdende leerprocessen te stimuleren. Er moet 
een systematisch en expliciet leerproces bestaan dat waarborgt dat kennis wordt 
opgebouwd, verspreid en benut. Belangrijk in dit verband zijn het bestaan van 
een strategie voor de opbouw van kennis en het bestaan van processen voor de 
opbouw, het verspreiden en benutten van kennis (bijv. de systematische uitvoe-
ring van leeractiviteiten na de evaluatie; het codifi ceren van kennis in de vorm van 
richtlijnen, checklists, country papers e.a…). 

51 Het kan bijv. dat een project uit vijf onderdelen bestond en dat slechts voor één daarvan de effi -
ciëntie werd beoordeeld. In dat geval werd bij de analyse toch aangekruist dat de effi ciëntie werd 
onderzocht.

52 De evaluatieafdeling van een multilaterale organisatie en twee privéstudiebureaus.
53 Voor één attaché kon dat via een persoonlijk interview, voor de twee andere attachés gebeurde 

dat met een e-mailinterview.
54 DAC Network on Development Evaluation, Knowledge Management. Issues and practical options 

for the DAC Network on Development Evaluation, Room Document 9, 2004, p. 16.
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1.2.2 Methodologie

Om meer inzicht te krijgen in de bijsturingsprocessen binnen het BOF werd als 
volgt te werk gegaan: 

Voor elk project werden, op basis van de evaluatierapporten, voorbeelden 
gekozen van activiteiten die op het einde van het project waren mislukt, en 
die dus tijdens het project niet of zonder succes werden bijgestuurd. Indien 
er in éénzelfde project meerdere evaluaties beschikbaar waren, werd de 
tussentijdse evaluatie vergeleken met de eindevaluatie om te beoordelen 
of knelpunten die in de tussentijdse evaluatie werden vastgesteld gecor-
rigeerd waren op het moment van de eindevaluatie. 

Deze gegevens dienden vervolgens als uitgangspunt voor interviews met de 
projectbeheerders. De projectbeheerders werden bevraagd over de facto-
ren die ervoor zorgden dat al dan niet werd bijgestuurd en over de instru-
menten die werden gebruikt om bij te sturen. Het was niet de bedoeling 
om te kwantifi ceren in welke mate er werd bijgestuurd, maar wel om de 
mechanismen te identifi ceren die ertoe leiden dat in het ene geval wordt 
bijgestuurd en in het andere niet.

Om (onvoldoende) projectoverschrijdende geleerde lessen te identifi ceren, werd 
de volgende methode gebruikt: 

In de 40 bestudeerde projecten werden activiteiten geïnventariseerd die 
herhaaldelijk, in verschillende projecten, problematisch waren. Hierbij werd 
geen volledigheid nagestreefd maar werd vooral gekozen voor typische 
activiteiten die nauw aansluiten bij de bestaansreden van het BOF.

Voorts werd een inventaris opgemaakt van de factoren die in de evalu-
atierapporten werden vermeld om het falen van projecten of onderdelen 
van projecten te verklaren. Het gaat om oorzaken ter verklaring van onvol-
doende effectiviteit, effi ciëntie en impact.55 Er werd uitgegaan van de oor-
zaken zoals die door de evaluatoren zelf worden vermeld.56 Om een zinvolle 
classifi catie mogelijk te maken, was het nodig om de door de evaluato-
ren vermelde oorzaken onder te brengen in meer generieke categorieën.57 
Deze manier van werken heeft een aantal beperkingen: enkel van geëva-
lueerde projecten kunnen de oorzaken van falen worden vermeld (vermits 
deze audit gaat over leren uit evaluaties is dit geen grote hinderpaal) en 
bovendien bevatten niet alle evaluatierapporten verklarende informatie. Als 
ze deze wel bevatten, is dit vaak niet exhaustief.

•

•

•

•

55 De factoren die werden vermeld bij duurzaamheid werden niet geïnventariseerd omdat in geen 
enkel rapport de reële duurzaamheid werd beoordeeld en er dus geen oorzaken van niet-duurzaam-
heid worden geïdentifi ceerd.

56 Deze waren zeer verschillend van aard. Er is altijd een keten van oorzaak-gevolgverhoudingen (Zo 
kan bijv. de onvolledige uitvoering van bepaalde activiteiten verklaren waarom er nog geen impact 
is gerealiseerd en dus de oorzaak zijn. Deze onvolledige uitvoering kan het gevolg zijn van een 
gebrekkig projectmanagement, waarbij dit laatste als oorzaak wordt aangeduid. Dit gebrekkig 
management kan te wijten zijn aan een onvoldoende bekwame projectmanager, die als oorzaak 
wordt bestempeld.). Wat de evaluator als oorzaak bestempelt hangt ook af van zijn referentieka-
der over de werking van organisaties. Vanuit een doel-rationeel-model zullen gebrekkige planning, 
monitoring,… voor de hand liggende oorzaken zijn; vanuit een humanresourcesmodel zal er meer 
aandacht zijn voor bekwaamheden, cultuur, personeelsverloop …; vanuit een politiek model zal 
er oog zijn voor confl icten tussen belanghebbenden, machtsverhoudingen, onvoldoende participa-
tie,… Verder kan een evaluator kijken naar directe oorzaken op microniveau of naar dieperliggende 
oorzaken binnen de meso- en macrocontext waarin de projecten plaatsvinden.

57 De ene evaluator spreekt bijv. van te weinig middelen, de andere over te ambitieuze doelstellingen. 
Een generieke categorie in dat geval was: er is een spanningsveld tussen middelen – doelen.
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Vervolgens werden de resultaten van deze analyses getoetst in interviews 
met de projectbeheerders van het BOF.

Om inzicht te krijgen in systemen om leren te bevorderen, werden interviews 
gehouden met het diensthoofd van het BOF en met de projectbeheerders. Boven-
dien werden, als observator, enkele beoordelingscomités van evaluatierapporten 
en van projectvoorstellen bijgewoond.

•
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Bijlage 2
Concretisering van de vijf evaluatiecriteria in 
de evaluatierapporten

2.1  Welke informatie over de relevantie van de projecten is 
opgenomen in de evaluatierapporten? 

In 33 van de 40 evaluaties kwam relevantie aan bod. Dit werd als volgt ingevuld:

1.  Beoordeling of het project is gefocust op de reële noden of op de vraag 
van de bevolking. 23

2.  Beoordeling van de overeenstemming van het project met het nationaal 
beleid van het ontvangende land, zoals vastgelegd in een Poverty Reduc-
tion Strategy Paper of in een ander document.

18

3.  Beoordeling van de overeenstemming van een project met de doelstel-
lingen van het BOF. 9

4.  Relevantie van de zones waarin het project wordt uitgevoerd. 6

5.  Inhoudelijke beoordeling van de juistheid van de veronderstellingen uit het 
logisch kader. 6

6.  Formele beoordeling van de kwaliteit van de nagestreefde doelstellingen 
(wijze van formulering, interne coherentie,…). 5

7.  Beoordeling of het project in overeenstemming is met de strategie van het 
IFAD. 4

8.  Beoordeling of het project in overeenstemming is met algemeen aanvaarde 
ontwikkelingsstrategieën. 2

2.2  Welke informatie over de effectiviteit van de projecten is in 
de evaluatierapporten opgenomen?

In 39 van de 40 evaluaties komt effectiviteit aan bod. Dit wordt als volgt inge-
vuld: 

1.  Informatie over de realisatie van prestaties of activiteiten (bijv. aan-
tal gebouwde waterputten, aantal alfabetiseringen, aantal geplante 
bomen, aantal gezondheidshuizen die werden gebouwd en uitgerust 
…), al dan niet vergeleken met de vooropgestelde doelstellingen. 

38

2.  Informatie over het bereiken van de uiteindelijke effecten van het 
project (bijv. verhoging inkomsten, verhoging voedselproductie, 
minder ziekten, minder kindersterfte,…).

7
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2.3  Welke informatie over de effi ciëntie van de projecten is in de 
evaluatierapporten opgenomen?

In 35 van de 40 evaluaties kwam effi ciëntie aan bod. Dit werd als volgt ingevuld:
 

1.  Vergelijking van het budget met de reële uitgaven (in zijn geheel, per onder-
deel, per type uitgaven). 19

2.  Middelenmanagement:
a)  De gebruikte beheersmethoden / methoden van projectmanagement 

(systeem van planning en opvolging, kwaliteit van de indicatoren, interne 
coördinatie,...);

b)  Humanresourcesmanagement (voldoende gekwalifi ceerd personeel, 
personeelsverloop, benutting van beschikbaar personeel in verhouding 
tot de werklast, redelijkheid beloningen,...);

c)  Samenwerking (externe coördinatie);
d)  Optimaal gebruik van materiaal (bijv. onderbenutting uitrusting, bezet-

tingsgraad ziekenwagens,…);
e)  Kapitalisatie van de opgedane kennis.

16

3.  Vergelijking van de planning met de uitvoering (vergelijking geplande acti-
viteiten met gerealiseerde activiteiten: vertraging, niet-uitvoering,…). 15

4.  Zuinigheid (bij aankopen, aanwerving lokaal personeel, prijs van materi-
alen in vergelijking met concurrentie, gebruik van lokale leveranciers en 
aan nemers, gemeenschappelijke aankopen,…).

10

5.  Verhouding tussen output en input (kostprijs per waterput, per graanbank, 
bouwkosten bij andere organisaties, kost van irrigatie/ha,…). 9

6.  Verhouding tussen de uitgaven voor de begunstigden en de manage-
mentkosten van het project (overhead). 7

7.  Kostprijs per direct begunstigde. 4

8.  Vergelijking van de gekozen uitvoeringsmethode met andere (bijv. HIMO 
in vergelijking met andere werkwijzen, uitvoering in eigen regie versus uit-
besteding).

4

9.  Kosten–batenanalyse: fi nanciële baten gegenereerd door het project, inclu-
sief toekomstige baten, vergeleken met de projectkost. 3

2.4  Welke informatie over de impact van de projecten is in de 
evaluatierapporten opgenomen?

In 33 van de 40 evaluaties kwam impact aan bod. Dit werd als volgt ingevuld: 

1.  Armoede – voedselzekerheid (méér en gezondere voeding, aantal maal-
tijden per dag, inkorten van periodes van voedseltekort, minder groei-
achterstand bij kinderen,…).

20

2.  Armoede – economische impact (hetzij méér inkomsten door bijv. hogere 
landbouwproductie, veelteelt, hetzij minder uitgaven door bijv. effi ciëntere 
fornuizen,…).

17

3.  Armoede – economische impact: meer bezittingen, hetzij consumptie-
artikelen (fi etsen, radio,…), hetzij vermogen (bijv. betere huisvesting), 
hetzij productiemiddelen (bijv. meer vee, betere landbouwuitrusting, naai-
machines, meer vruchtbare gronden,…).

9

4.  Armoede – beschikbaarheid van drinkbaar water. 8

5.  Armoede – gezondheid (kindersterfte, incidentie van ziektes,…). 6
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6.  Capaciteitsversterking – sociaal kapitaal (versterking van de management-
capaciteiten van de lokale partners inzake planning, boekhouding enz. of 
van de lokale besturen).

20

7.  Capaciteitsversterking – impact op macroniveau (impact op beleid: verand-
eringen in het nationaal of lokaal beleid, in de reglementering,...). 8

8.  Capaciteitsversterking – menselijk kapitaal (vergroting van de kennis in-
zake management, technische kennis, landbouw,…). 9

9.  Verbetering van de positie van de vrouw: minder tijd nodig voor traditio-
neel vrouwelijke taken (water halen, hout verzamelen,…), minder fi nancieel 
afhankelijk van hun man doordat ze eigen inkomsten verwerven, grotere 
participatie, meer respect voor vrouwen,...

22

10.  Milieu (minimaliseren van negatieve neveneffecten voor het milieu, ont-
wikkeling op duurzame wijze,...). 14

11.  Negatieve neveneffecten. 8

12.  Positieve neveneffecten (andere donoren worden aangetrokken; doordat 
bepaalde technieken ook door anderen worden overgenomen, heeft het 
project ook een positieve impact buiten de doelgroep,…).

2

2.5  Welke informatie over de duurzaamheid van de projecten is 
in de evaluatierapporten opgenomen?

In 34 van de 40 evaluaties kwam duurzaamheid aan bod. Dit werd als volgt inge-
vuld:

1.  Financiële leefbaarheid van het project zonder externe fi nanciële steun 
(bijv. rendabiliteit van economische activiteiten, fi nanciering van gemeen-
schapsvoorzieningen door de overheid of via eigen bijdragen van de begun-
stigden).

29

2.  Managementcapaciteiten van lokale partners, comités enz. (bijv. capaciteit 
inzake planning, uitvoering en opvolging, fi nancieel beheer). 19

2.  Voorwaarden voor managementcapaciteiten (vorming in managementvaar-
digheden, zoals planning, boekhouding,…). 9

3.  Aanvaarding door en betrokkenheid van de bevolking (de activiteiten zijn 
verenigbaar met de lokale cultuur, voldoende bewustwording van de nood 
aan bepaalde gedragswijzen,…).

22

4.  Technologische duurzaamheid (aangepaste technologie, voldoende oplei-
ding in deze technologie, beschikbaarheid van wisselstukken, gebruik van 
lokale materialen…).

17

5.  Politieke duurzaamheid (het project past in het beleid van het land en wordt 
ondersteund door de overheid, het project is aanpasbaar bij een mogelijke 
politieke crisis,…).

15

6.  Integratie in bestaande (private en publieke) structuren (in plaats van 
parallelle structuren te creëren), Afrikanisering van het project (lokaal 
personeel,…). 

6

7.  Confl icten in regio. 2

8.  Het project is duurzaam in de zin van duurzame ontwikkeling: een ont-
wikkeling die het ecologisch draagvlak niet aantast. 3

9.  Toetsing van de reële duurzaamheid als deze op het einde van het project 
al zichtbaar is (bijv. waterputten functioneren niet meer op het einde van 
het project).

2
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Bijlage 3
Brief van de minister
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