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Een woord van dank en waardering - Dit werkboek is het resultaat van de ervaringen die werden 

opgedaan tijdens de cursus. Dit betekent dat ook alle lesgevers en bureaus die deze starterscursus 

gaven hebben bijgedragen tot dit resultaat. We denken in het bijzonder aan South Research en MDF. 

Ook de cursisten van de voorbije jaren hebben meegewerkt aan dit werkboek: zij gaven commentaar 

op het ‘work in progress’ en beoordeelden de relevantie van inhoud en haalbaarheid van oefeningen. 

We danken in het bijzonder: Kaat Torfs, Anuschka Mahieu, Hans De Greve, Laura de Grève, 

Dominique Dooms, Nele Cosyns, Wouter Fransen, Marie Devreux, Isabelle Vertriest, Koen Van Troos, 

Jeroen Roskams, Marleen Van Oudenhove, Stéphanie Eeckman, Ellen von Arx en Anne-Sophie 

Bruylants. 
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Inleiding 

Dit werkboek levert materiaal dat hoort bij de jaarlijkse Project Cycle Management (PCM
1
) cursus die 

ngo-federatie organiseert voor nieuwe medewerkers van ngo’s. In principe kan het werkboek ook 

gebruikt worden zonder de PCM cursus te volgen.  

In deze inleiding wordt de aanpak en de inhoud toegelicht en wordt er uitgelegd wat je van dit 

werkboek kan verwachten. 

Voor beginners 

Het materiaal is gericht op beginners en met name op nieuwe medewerkers bij ngo’s die programma’s 

en projecten moeten formuleren, uitvoeren en opvolgen. Dat kunnen programma’s of projecten zijn 

met partners in het Zuiden, maar ook in het Noorden. Het maakt verder in dit werkboek niet uit of je 

werkt voor een programma- of een projectngo (zie kader). Je hoeft dit werkboek niet te laten liggen tot 

het aan jou is om een nieuw programma te formuleren: het materiaal helpt je ook om een bestaand 

programma te ‘lezen’, te begrijpen en te beoordelen. Medewerkers die al langer meedraaien kunnen 

het werkboek eventueel gebruiken om wat jargon op te frissen. 

 

Programma- of projectngo?  

De wet of de financiering van de ngo’s (KB van 24 december 2006) maakt een onderscheid tussen programma- 

en projectngo’s. Een project heeft één specifieke doelstelling en een maximale duur van 24 maanden. Het is een 

Zuid- of een Noordproject, beide luiken in één project kan niet. Een programma is een coherent geheel van 

specifieke doelstellingen. Het duurt maximaal 3 jaar en kan zowel een noord- als een zuidluik bevatten. Zowel 

projecten als programma's moeten voldoen aan de criteria van relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid en 

duurzaamheid. Ze moeten ook een resultaatgerichte benadering hebben en zowel projecten als programma’s 

moeten kaderen binnen een strategisch kader van 6 jaar. 

Een projectngo kan pas een programma-ngo worden als de ngo geregeld subsidies heeft ontvangen gedurende 

de laatste zes jaar. Voor de erkenning wordt de ngo ook gescreend door een extern bureau op basis van vier 

criteria: haar financiële autonomie, een transparant financieel beheer, de capaciteit inzake voorbereiding, 

uitvoering en opvolging en de doeltreffendheid van haar acties op het terrein.  

Een overzicht van alle verschillen tussen programma- en projectngo’s vind je ook terug op de website van ngo-

federatie. 

Bron: www.ngo-federatie.be  

 

PCM en logisch kader als rode draad 

De leidraad in het werkboek is die van ‘project cycle management’ of PCM die interventies van ngo’s 

bekijkt als onderdeel van een cyclus van analyse, planning, formulering, uitvoering, evaluatie, leren, 

analyse, enz. De keuze voor PCM werd gemaakt omdat de belangrijkste donor van ngo’s, het 

Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking of DG-D, deze benadering hanteert in haar beoordeling 

van programmavoorstellen. PCM is sterk verbonden met het instrument van het logisch kader; een 

manier om op een coherente manier een project weer te geven met doelstellingen, resultaten en 

activiteiten. PCM is ook sterk verbonden met aandacht voor resultaten en resultaatsgericht beheer. Dit 

                                                           

 

 
1
 In een afzonderlijk glossarium (zie bijlage 1) vind je verschillende termen uitgelegd. 

http://www.ngo-federatie.be/
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wil zeggen dat formulering, planning en budgettering gebeuren in functie van verwachte resultaten en 

dat gevolgen van activiteiten opgevolgd en gemeten moeten kunnen worden aan de hand van 

indicatoren (ook wel: aanwijzingen dat een bepaalde situatie verandert).  

PCM is dus een model dat helpt om projecten voor te bereiden, te identificeren, te formuleren, uit te 

voeren en op te volgen en te evalueren. Waar relevant, zal dit werkboek ingaan op andere modellen 

en benaderingen die in de wereld van ontwikkelingssamenwerking gebruikt worden. 

Inhoud van het werkboek  

Op welke vragen kan je in dit werkboek een antwoord vinden? Allicht is dit werkboek geen antwoord 

op alle mogelijke vragen en varianten van ngo-werk. We denken toch dat het werkboek je al een 

aardig eind op weg kan helpen. Verwijzingen naar bijkomende informatiebronnen helpen je hopelijk 

om een antwoord te vinden op nieuwe of andere vragen. Het werkboek gaat in ieder geval direct in op 

diverse vereisten van DG-D als subsidiegever ten aanzien van projecten en programma’s, met name 

de vereisten voor coherentie, ontwikkelingsrelevantie, duurzaamheid, methodologie, doeltreffendheid 

(of effectiviteit) en doelmatigheid (of efficiëntie).  

Wat vind je niet terug in het werkboek? De meeste programmamedewerkers worden geconfronteerd 

met programma’s die uitgevoerd worden in verschillende landen en met diverse partners. Hun taak is 

dat samen te brengen in één programma (met één logisch kader). Er zijn verschillende manieren om 

dat te doen: DG-D raadt bijvoorbeeld aan om aan iedere partner of land een andere specifieke 

doelstelling te koppelen. (Er bestaat zelfs een reële kans dat dit in de toekomst een meer dwingend 

karakter zal krijgen). Dit werkboek gaat echter niet uitgebreid in op de manier waarop je diverse 

programmaonderdelen best kan bundelen en samen kan voegen in één logisch kader.  

Ngo-medewerkers die met noodhulp of met humanitaire hulp bezig zijn, komen wellicht minder aan 

hun trekken. We merken op dat ook noodhulp en structurele ontwikkelingssamenwerking in de praktijk 

naar elkaar toegroeien: noodhulp creëert immers mee de voorwaarden voor een meer structurele 

aanpak van ontwikkelingsproblemen. Dit betekent dat ook noodhulporganisaties meer en meer te 

maken krijgen met logische kaders en andere vereisten die door donoren worden opgelegd.  

Een aantal nieuwere concepten zoals ‘Theory of change’ en ‘Outcome mapping’ worden in het 

werkboek wel aangehaald maar niet in detail uitgewerkt. Elementen van deze concepten zijn hier en 

daar verwerkt in de oefeningen omdat ze vaak een meerwaarde bieden voor de praktijk. Partnerschap 

en capaciteitsversterking van partners zijn twee andere thema’s die minder aan bod komen in dit 

werkboek: ngo-federatie heeft op dit moment een traject lopen om hierover te reflecteren en 

werkmateriaal te ontwikkelen. Het werkboek gaat evenmin concreet in op de DG-D vereisten voor 

synergie en complementariteit.  

Aanpak: drie delen 

Het werkboek is opgedeeld in drie delen: (i) de analyse (voorafgaand aan de formulering van een 

programma/project), (ii) de formulering (het uitwerken van het programma/project met een logisch 

kader en een budget) en (iii) de opvolging en evaluatie (het bewaken van de uitvoering en het 

beoordelen van de resultaten van het programma/project). Dit werkboek introduceert in ieder deel 

enkele begrippen en koppelt hier werkinstrumenten aan vast onder de vorm van oefeningen of 

leidraden. 

Elk deel is op dezelfde manier opgebouwd:  

 een korte situering: waar hebben we het over, waar vind je informatie terug, welke technieken 

en instrumenten zijn voorhanden? 

 suggesties voor de aanpak: hoe begin je, welke stappen kan je doorlopen, welke technieken zijn 

het meest geschikt voor jou en jouw organisatie? 
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 zelf doen: oefeningen, checklists en fictieve voorbeelden helpen je om zelf aan de slag te gaan 

 doen met anderen: je werkt niet alleen aan een project of programma dus wat kan je doen om 

één en ander op te pakken met collega’s en partners? In ieder geval werken Ngo’s steeds meer 

met partners, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Die partners hebben soms andere 

doelstellingen en vaak werken ze niet enkel met jouw ngo samen; dat vraagt specifieke 

aandacht. 

 

Oefeningen 

De oefeningen, leidraden en fictieve voorbeelden (goed/minder goed) zijn opgesteld als afzonderlijke 

documenten, die vind je terug in het ‘Werkboek: oefeningen en leidraden’: 

 Oefeningen: zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd met een inleiding, toelichting bij de 

aanpak van de oefening en de stappen, toelichting bij de manier waarop je de output van de 

oefening (de informatie die eruit komt) verwerkt en gebruikt, een overzichtswerkblad en 

toelichting bij de volgende stappen. De oefeningen zijn uitgewerkt op basis van fictieve 

voorbeelden (gebaseerd op ervaringen met ‘echte’ projecten van Vlaamse ngo’s). Bijv. hoe werk 

ik met een probleemboom? 

 Leidraden: dit zijn overzichten van aandachtspunten die je helpen bij een kritische lezing van je 

eigen werk of werk geleverd door collega’s en partners, bijv. hoe beoordeel ik de kwaliteit van 

een logisch kader? 

 Fictieve voorbeelden: we leggen uit wat goed/minder goed is aan de hand van concrete 

voorbeelden. Bijv. wat is een goede indicator/slechte indicator om aan te geven dat je project 

vooruitgang boekt? 

 

Het is belangrijk om te beseffen dat de voorgestelde instrumenten ‘maar’ instrumenten zijn en geen 

doel op zich. Ze geven aan welke denkstappen je kan zetten om meer inzicht te krijgen en ze helpen je 

één en ander op papier te krijgen.  Dat die denkstappen worden gezet en dat het resultaat van die 

stappen wordt gedeeld met anderen is essentieel; of de geschreven uitkomst perfect geformuleerd is 

of helemaal volgens de regels is dat veel minder. 

 

Typologie van ngo-werk 

In de uitwerking van dit materiaal, besteden we aandacht aan verschillende types van ngo-werking. 

We houden rekening met soorten projecten (al is er in de praktijk wel de nodige overlap) en met het 

verschil in Noord- en Zuidwerking. Concreet: 

 Je bent (mee-)verantwoordelijk voor de Noordwerking? De projecten waar je mee bezig bent 

kunnen gericht zijn op: (i) sensibilisatie en bewustwording van specifieke doelgroepen of het 

grote publiek (bijv. via bewegingswerk, scholenwerking, publiekscampagnes, ontwikkelen van 

educatief materiaal,.. ), (ii)  bewegingswerk (bijv. uitbouwen van een eigen vrijwilligersbeweging 

of partnerschappen met bestaande bewegingen)  (iii)  beleidsontwikkeling, advocacy en lobby 

(bijv. via beïnvloeding van politici en beleidsmakers middels schaduwrapporten, opstellen van 

petities, beïnvloeden van subsidieprogramma’s,…), (iv) versterken van organisaties en 

bewegingen (bijv. ondersteunen van Vlaamse afdelingen van een vakbond of mutualiteit om zelf 

initiatieven te nemen rond het Zuiden, versterken van lokale 4depijlergroepen, studie- en 

onderzoekswerk in dienst van het werkveld …). 

 Je bent (mee-)verantwoordelijk voor de Zuidwerking? De projecten waar je mee bezig bent 

kunnen gericht zijn op: (i) sensibilisatie en bewustwording (bij. Sensibilisatie rond het belang 

van AIDS-testen, of het belang van onderwijs voor meisjes), (ii) beleidsbeïnvloeding, advocacy 

en lobby (bijv. ervoor zorgen dat programma’s en ontwikkelingsfondsen in het Zuiden ‘pro-poor’ 
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zijn, gemeenten ondersteunen in het opstellen van lokale ontwikkelingsplannen die gericht zijn 

op inclusie van achtergestelde groepen,…), (iii) een meer technische dienstverlening (bijv. 

leveren van een specifieke techniek voor ontmijning van landmijnen, opzetten van trainingen 

voor het maken en onderhouden van waterputten en irrigatiesystemen in de landbouw), (iv) 

versterken van organisaties en bewegingen (bijv. het opzetten en versterken van 

boerenorganisaties en coöperatieven of vakbonden in het Zuiden. In veel programma’s gaat het 

om een mix van bovenstaande. 

Uitgewerkte voorbeelden  

Doorheen het werkboek en meer bepaald in de oefeningen werken we met verschillende fictieve 

voorbeelden en komen diverse types van projecten aan bod. Twee voorbeelden komen herhaaldelijk 

terug en worden ook in diverse oefeningen uitgewerkt (de uitgewerkte voorbeelden worden 

samengevat in een afzonderlijk hoofdstuk dat je terugvindt in het deel ‘Werkboek: oefeningen en 

leidraden’): 

 Noordwerking: thema rond versterken van maatschappelijk draagvlak voor de Noord-

Zuidproblematiek, uitgewerkt als een project voor versterking van betrokkenheid van 

schoolgaande jongeren bij de Noord-Zuidproblematiek. 

 Zuidwerking: thema rond voedselzekerheid en ondervoeding van kinderen, dat verder werd 

uitgewerkt als gezondheidsproject. 

Ten slotte  

Dit werkboek biedt een basis voor het werk dat eigenlijk grotendeels in teamverband uitgevoerd moet 

worden en in samenspraak met de partners van jouw ngo. Het is dan ook een beperking van de PCM 

vorming en van dit werkboek dat het gericht is op individuen binnen verschillende ngo’s. Soms geven 

we specifiek aan wat je met je partners kan en moet opnemen. Het mag echter duidelijk zijn dat je 

zoveel mogelijk doet in samenspraak met partners. 
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Deel I: Analyse 

1 Waar hebben we het over? 

1.1 Analyse als basis  

Programma’s en projecten ontstaan niet uit het niets. Wanneer ngo’s starten met nieuwe programma’s 

vertrekken ze steeds van enkele basisvragen: ‘welke problemen willen we aanpakken’, ‘wat willen we 

veranderen?’. Voor je een programma of project uitwerkt heb je dus een fase van analyse nodig, van 

‘meer te weten komen’. Ngo’s besteden steeds meer aandacht aan een goede analyse voor ze een 

programma of project formuleren. Ze vertrekken daarbij vanuit de expertise en ervaring die ze hebben 

in een bepaalde sector, bijv. water of landbouw, ontwikkelingseducatie in scholen,… De expertise en 

ervaring vormen als het ware het kader om te kijken naar de context. 

Volgende vragen staan centraal in de analyse: 

 Noordwerking: richten we ons op gans Vlaanderen of België, welk probleem willen we vooral 

aanpakken (bijv. Noord-Zuid problematiek is te weinig bekend bij het publiek of staat te weinig 

op de agenda), wie is er nog actief rond deze problematiek, wat is er al allemaal, welke 

perspectieven zijn er op verbetering, wat is onze visie op de verandering die mogelijk is, wat zijn 

onze waarden, enz... 

 Zuidwerking: in welk land of gebied gaan we werken, wat zijn de problemen en noden (in de 

sector waarbinnen wij willen werken), welke mensen en groepen kampen met die problemen, 

welke organisaties en instellingen moeten en kunnen deze problemen mee helpen oplossen, 

welke andere organisaties werken er nog in dit land op deze problemen, wat is er al allemaal 

gebeurd/geprobeerd om de problemen aan te pakken, welke perspectieven zijn er op vlak van 

verbetering, wat is onze visie op de verandering die mogelijk is, wat zijn onze waarden, enz... 

 

Meestal worden die vragen gesteld in het kader van de formulering van een meerjarenstrategie en 

worden ze ook in die strategie zo goed als mogelijk beantwoord. Dit laat de ngo toe om de grote lijnen 

van haar werking voor enkele jaren vast te leggen. Het wordt dan verder geconcretiseerd in 

programma’s en/of projecten in overleg met de partners. In dit werkboek bekijken we de analyse op 

het niveau van programma’s en projecten. Indien de strategiebepaling in jouw ngo goed werd 

aangepakt en uitgewerkt, is een stuk van die analyse al gebeurd en komt het erop neer om verder te 

verfijnen in functie van het programma of project.  

Als je een bestaand project opvolgt, kan het handig zijn om eerst na te gaan of en welke analyses voor 

jouw project werden uitgevoerd. 

 

1.2 Soorten analyses 

Een ngo kan verschillende soorten analyses uitvoeren. We beperken ons hier tot de meest essentiële 

(en komen er later op terug):  

 Contextanalyse: hoe ziet de algemene omgeving er uit als je kijkt naar de sector binnen dewelke 

de ngo actief wilt zijn: wat is het beleid van de overheid, welke programma’s bestaan er al, 

welke structuren en instellingen spelen een rol, wat zijn de voornaamste trends in de sector, wat 

staat er op dit moment op de agenda, welke zijn de voornaamste uitdagingen, …? 
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 Probleemanalyse en behoefteanalyse: wat zijn binnen de sector de voornaamste problemen, 

voor wie zijn dit problemen (en wat zijn de behoeften voor deze groepen), hoe hangen de 

verschillende problemen samen en wat zijn de oorzaken en gevolgen? 

 Stakeholderanalyse / analyse van actoren: wie speelt er allemaal een rol in de problematiek en 

wie kan en moet een rol spelen in de oplossing of in het veranderingsproces dat de ngo voor 

ogen heeft? We spreken verder in dit werkboek vooral over actoren (in plaats van stakeholders) 

om te benadrukken dat iedereen wel een bepaalde rol/taak te vervullen heeft in 

veranderingsprocessen. Meer en meer wordt deze stakeholderanalyse gecombineerd met een 

analyse van machtsrelaties en –verhoudingen en een analyse van capaciteit van de actoren. 

 Analyse en keuze van strategie: welke verschillende interventies zijn denkbaar, op basis 

waarvan kan een keuze worden gemaakt? 

 

De analyses worden meestal opgenomen met meerdere mensen binnen de ngo en vaak met partners 

erbij, bijv. onder de vorm van participatieve workshops. Een goede documentatie komt eveneens van 

pas: zorg er dus voor dat je toegang hebt tot studies, rapporten van evaluaties, statistieken, enz. 

Analyses zijn zelden 100% objectief of neutraal. De manier waarop een ngo kijkt naar een 

problematiek wordt sterk beïnvloed door verschillende factoren: eerdere ervaringen, de visie en missie 

van de organisatie die bepaalt welke soort veranderingsprocessen de ngo wilt ondersteunen, de 

identiteit en de waarden van de organisatie. Vaak zijn elementen van visie en missie binnen de 

organisatie eerder impliciet/onuitgesproken.   

 

1.3 FAQ 

Is analyse nuttig? Een grondige analyse geeft je inzicht in de omgeving waarin je aan de slag gaat en 

laat wat licht schijnen over het soort verandering dat je kan nastreven en realiseren. De sector van 

ontwikkelingssamenwerking is complex. Ngo’s die duurzame resultaten en veranderingen op lange 

termijn nastreven, moeten dus goed nadenken over wat mogelijk is en hoe ze dat gaan aanpakken.  

Een analyse helpt de organisatie ook om onuitgesproken elementen van visie en missie en bepaalde 

uitgangspunten meer expliciet te maken en ze te toetsen. De analyse en de keuzes die de ngo maakt 

verduidelijken aldus hoe de ngo denkt dat verandering kan gerealiseerd worden op korte en langere 

termijn. Analyse helpt dus om een theorie van verandering (zie kader) helder te formuleren en om stil 

te staan bij de vraag: ‘waarom denken we dat onze aanpak de gewenste verandering kan realiseren? 

Waarop baseren we ons om dat te denken?’ 

 

Theorie van verandering 

De theorie van verandering of ‘Theory of change’ (ToC) lijkt wel een nieuw buzzwoord in 

ontwikkelingssamenwerking. Er worden artikels over geschreven en trainingen over georganiseerd. Donoren 

vragen soms aan ngo’s om hun ‘theorie van verandering’ te beschrijven.  

Deze aandacht is het resultaat van een toenemend verlangen om te begrijpen hoe (sociale) verandering 

gerealiseerd wordt. Doordat ontwikkelingssamenwerking steeds meer onder druk komt te staan om resultaten aan 

te tonen, werd het belangrijker om te begrijpen hoe die resultaten tot stand komen of om te begrijpen waarom 

bepaalde resultaten niet gerealiseerd worden. Dit daagt organisaties uit om te onderzoeken wat ervoor zorgt dat 

ze verandering realiseren en om de vaststellingen en conclusies te verwoorden als een theorie van verandering. 

Die theorie legt dan uit waarop de organisatie zich baseert om te stellen dat de som van een X aantal activiteiten 

leidt tot verandering.  Meestal komt het erop neer dat de organisatie in staat is om haar veronderstellingen en 

uitgangspunten ten aanzien van het realiseren van verandering te benoemen en te funderen.  

In dit werkboek en de oefeningen besteden we daarom de nodige aandacht aan de uitgangspunten die aan de 

basis liggen van keuzes die ngo’s maken. 
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Meer info op: www.intrac.org, of in enkele recente artikels en boeken: Stein, D. en Valters C. (2012) 

Understanding ‘Theory of change’ in international development. A review of existing knowledge (The Asia 

Foundation and the Justice and Security Research Programme); Vogel, I. (2012) Review of the use of ‘Theory of 

change’ in International Development (for the UK Department of International Development); Retolaza Eguren, I 

(2011) Theory of change. A thinking and action approach to navigate in the complexity of social change processes 

(voor HIVOS, Democratic Dialogue en UNDP). 

 

Is analyse verplicht door de Belgische overheid? Ja, in haar regelgeving vereist DG-D dat jouw 

programma of project gebaseerd is op een analyse. Hoe die analyse moet gebeuren en hoe je kan 

aantonen dat je een analyse gemaakt hebt, wordt door de overheid niet gepreciseerd. 

Hoe ver moet/kan je gaan? Dat hangt sterk af van de tijd en de middelen die ter beschikking staan. 

Een goede analyse kan je baseren op een deskstudie van bestaande documenten (van evaluaties of 

onderzoeken, beschrijving van goede praktijkvoorbeelden) gekoppeld aan één of meerdere workshops 

met het team en/of met partners. Afhankelijk van de tijd en de middelen, verleg je het accent naar 

deskstudie of naar workshops. Ideaal is natuurlijk een combinatie van beiden. Idealiter voer je ook 

verschillende analyses uit of houd je op z’n minst rekening met verschillende elementen in je analyse: 

wat is de context, wat zijn de problemen en wie zijn de actoren? 

Het is ook afhankelijk van waar de ngo zich bevindt in de uitvoering van een strategisch kader of 

meerjarenprogramma: de meeste ngo’s investeren meer in analyse bij de voorbereiding van hun 

nieuw strategisch kader, bijv. in het voorjaar van 2012 zijn verschillende ngo’s al gestart met 

zogenaamde strategische oefeningen gebaseerd op een evaluatie van het voorbije programma en 

analyse van de context met het oog op het nieuwe strategische kader dat zij voor 2014 aan de 

overheid moeten voorleggen.  

Overigens, analyse stopt niet echt op een bepaald moment. Zowel bij de formulering als bij de 

opvolging van programma’s en projecten komt er een stuk analyse kijken bij het werk. Heel belangrijk 

bij de formulering van een project zijn bijvoorbeeld de risicoanalyse en capaciteitsanalyse. Omdat 

veranderingsprocessen complex zijn en noodzakelijkerwijze steunen op veranderingen bij mensen en 

organisaties is het belangrijk om te begrijpen wat de capaciteit is van die organisaties om mee 

verandering te realiseren. Ngo’s werken meestal vooral door en met partners. Daarom is het belangrijk 

te analyseren of die partners mee het verschil kunnen maken en dit heeft vooral te maken met de 

capaciteit van die partners. Om de capaciteit van organisaties te analyseren, bestaan er verschillende 

modellen. Het tweede deel in dit werkboek, nl. over formulering, komt hierop terug. 

 

Wat is mijn taak? Nieuwe medewerkers worden geconfronteerd met drie mogelijkheden: 

1) Er is een programma/project dat nog een tijd loopt en waar jij verantwoordelijk voor wordt; 

2) Er is een programma/project dat afloopt en het is aan jou om een opvolger te formuleren; 

3) Er is nog geen programma/project: het is aan jou om iets nieuws op te starten. 

Situatie 1 en 2 zijn wellicht de meest voorkomende situaties voor nieuwe medewerkers. De informatie 

in dit werkboek kan je in iedere situatie helpen: begrijpen van iets dat al bestaat of beginnen van iets 

nieuws. Je kan het werkboek immers gebruiken om kritisch te kijken naar wat voorligt:  welke analyse 

lag aan de grondslag van het lopende programma: wat is er geanalyseerd, wat is de kwaliteit van de 

analyses, wat is er met de analyses gebeurd, is het nodig om de analyse opnieuw te bekijken, zijn er 

stappen overgeslagen,….? Op die manier kan je een lopend programma dus kritisch bekijken en krijg je 

ideeën voor eventuele aanpassing van het programma. 
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2 Hoe begin je eraan: stappen en methodieken 

Je kan best in enkele stappen werken om de analyse aan te pakken. We stellen vier stappen voor: (i) 

informatie verzamelen, (ii) beoordelen van de kwaliteit die voorligt, (iii) keuzes maken, (iv) actie 

ondernemen. 

1) Informatie verzamelen: nagaan welke analyses in het verleden gebeurd zijn voor het huidige 

programma/project en opsporen van documenten hierover – vaak is niet duidelijk hoeveel 

informatie al aanwezig is binnen de organisatie, nagaan wie er binnen de organisatie ervaring 

heeft met deze of andere analyses, navragen wie op hetzelfde moment bezig is met 

gelijkaardige oefeningen, navragen wat de ervaringen zijn met bepaalde oefeningen (bijv. 

betrekken van partners bij een probleemanalyse): wat heeft gewerkt en wat niet? Maak 

eventueel een bibliografie van alle documenten die je terugvindt. Dat is niet altijd een 

makkelijke opdracht: documenten zijn vaak niet gedateerd of hebben geen auteur of hun 

status is niet duidelijk,…. 

2) Beoordelen van kwaliteit van analyse: is de informatie actueel, is de informatie betrouwbaar 

(bronverwijzing en manier van gegevensverzameling), is de informatie valide (is dit de 

informatie die je nodig hebt of zijn er gaten?), bevat de analyse informatie van en over 

partners?  

3) Keuzes maken: welke analyses wil je actualiseren, welke analyses zijn nog niet gebeurd en wil 

je graag uitvoeren?  Bekijk vervolgens op welke manier je de analyse gaat doen: welke 

techniek, wanneer en met wie? Bekijk wat mogelijk is gezien tijd en middelen binnen de 

organisatie (na overleg met diensthoofd en financiële dienst). 

4) Actie ondernemen: kalender opstellen met acties, de mensen (en partners) die daar bij 

betrokken moeten zijn, de output die je hiervan verwacht (welk document is er nodig?) en 

taken verdelen en toewijzen. Bij dit werkboek horen oefeningen waarin verschillende analyses 

worden uitgelegd en die je kan toepassen. 

 

 

3 Aan de slag 

In het ‘werkboek PCM: oefeningen en leidraden’ reiken we enkele documenten aan die je zelf kan 

gebruiken om een analyse uit te voeren en die veelvoorkomend zijn (vaak gebruikt in de sector of 

gevraagd door de donoren). Het is uiteraard goed om eerst in je eigen organisatie na te vragen welke 

technieken en instrumenten gebruikt worden om bijv. problemen en context in kaart te brengen.  

Volgende oefeningen zijn uitgewerkt: 

1) Oefening 1: probleemboom/behoefteanalyse 

2) Oefening 2: strategiebepaling 

3) Oefening 3: stakeholderanalyse/analyse van actoren 

4) Leidraad 1:  contextanalyse 

 

 

4 Samenwerken 

We gaven eerder al aan dat je een goede analyse meestal niet alleen doet: je werkt in team, 

consulteert collega’s, wisselt uit met andere ngo’s (bijv. via de werkgroepen van ngo-federatie) en ‘last 

but not least’ je overlegt met je partners. Je partners komen op de eerste plaats. De grootste uitdaging 
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is om de analyse aan te pakken in samenwerking met de partners: die organisaties met wie je 

bepaalde waarden en/of doelstellingen deelt, die je wilt steunen omdat je vindt dat ze in hun 

samenleving mee het verschil kunnen maken en waarmee je afspraken hebt gemaakt om samen 

programma’s of projecten uit te voeren. De manier waarop je samen met je partners werkt, is 

afhankelijk van de kwaliteit van het partnerschap en de visie die je hebt op capaciteitsversterking bij je 

partners en inspanningen die je daarvoor doet.  

Het is dus cruciaal dat dat je je partners goed informeert over de processen binnen je ngo en de 

voorbereiding van nieuwe programma’s en projecten en om hun feedback vraagt: over het moment 

waarop je tijd wilt uittrekken voor een analyse en de tijdsspanne waarbinnen dit moet gebeuren, hoe je 

hen hierbij wilt betrekken en wat van hen wordt verwacht, waarom je de analyse doet (en wat 

eventuele consequenties zijn voor het partnerschap) en welke werkvormen je voorstelt. Ook hiervoor 

kan je best een schema (planning en verdelen van taken) opstellen waarop partners kunnen reageren.  
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Deel II: Formulering 

1 Waar hebben we het over? 

1.1 Formulering als concretisering van ideeën  

In het vorige deel van het werkboek hadden we het over verschillende analyses die je uitvoert 

vooraleer je een concreet project formuleert. Ervaring van jouw ngo gecombineerd met de visie op 

verandering en de analyse (in overleg met partners) leveren ideeën op over wat je kan doen om 

vastgestelde problemen op te lossen. Het hebben van een idee is uiteraard nog niet hetzelfde als een 

uitgewerkt programma of project dat je kan voorleggen voor subsidie. Het is met andere woorden niet 

voldoende om te schrijven dat je boeren toegang gaat geven tot water omdat ze op die manier beter 

kunnen produceren en een inkomen kunnen verwerven. Of dat je gaat lobbyen bij de overheid opdat 

kinderrechten of handicap meer en beter aan bod komen in het overheidsbeleid en er aangepaste 

programma’s komen die de kansen op ontwikkeling voor kinderen of mensen met een handicap 

verbeteren. Het moet allemaal een beetje concreter vormgegeven worden of geformuleerd: wat 

duidelijk op papier staat kan ook makkelijker gedeeld en begrepen worden, opgevolgd en getoetst.  

We hebben het hier dus over de stap tussen enerzijds het analyseren van problemen, het projecteren 

van de gewenste situatie, het bepalen van de strategie (zie deel 1) en anderzijds het plannen en 

uitvoeren van een project. Binnen PCM wordt hiervoor meestal beroep gedaan op het logisch kader. 

Figuur 1: Van analyse naar formulering 

 
 

Formuleren van een project wil zeggen: het vertalen van de strategische opties in concrete 

doelstellingen en resultaten (wat willen we bereiken?) en in activiteiten waarbij je oog hebt voor 

kwaliteit (hoe gaan we dat bereiken?). Als je een project formuleert, verduidelijk je ook van welke 

veronderstellingen je uitgaat, je geeft aan welke indicatoren je zal gebruiken om te zeggen dat je 

vooruitgang boekt, je schept duidelijkheid over de risico’s die je ziet (en hoe je ermee omgaat) en je 

legt uit op welke manier je gaat samenwerken met andere actoren. Als je een project formuleert, 

bepaal je ook meteen een budget (en dat in het kader van het budget van je organisatie). 
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1.2 Enkele aandachtspunten 

1.2.1 Resultaatsgerichte projectformulering  

Het blijkt vaak niet zo eenvoudig om een project helder en duidelijk te formuleren. Typische valkuil is 

dat projectformulering beperkt blijft tot het beschrijven van de middelen en de activiteiten, ook wel 

‘input’ genoemd (of: dat wat je in een project stopt, of: hoe je tewerk zal gaan om de resultaten te 

bereiken) en dat je de eigenlijke resultaten over het hoofd ziet. 

Een voorbeeld: een ngo die in het Zuiden vakbonden wilt steunen, beschrijft uitvoerig dat ze 

vakbondsleden (gedelegeerden) gaat trainen, zegt hoeveel trainingen ze gaat geven, welke cursussen 

ze daarvoor gaat ontwikkelen en hoeveel geld dit gaat kosten. De ngo stelt vervolgens de training voor 

als een resultaat. De vraag is echter wat je wilt bereiken en veranderen? Is de verandering het feit dat 

vakbondsmensen een training kunnen volgen, of gaat de verandering over wat die training teweeg 

brengt?  Als ngo ben je gericht op maatschappelijke veranderingsprocessen: ‘steunen’ door training 

geeft niet weer welke verandering je beoogt bij de vakbondsleden (en hun vakbond). We werken 

hieronder verder met hetzelfde voorbeeld om één en ander verder te verduidelijken. 

Resultaatsgerichte projectformulering bepaalt eerst de effecten of de beoogde veranderingsprocessen 

en kijkt dan welke acties hiervoor nodig zijn. Ngo’s die een goede analyse hebben gemaakt van de 

problematiek en eventueel met een probleemboom (zie deel I over analyse) hebben gewerkt, hebben 

vaak een goede houvast om doelstellingen en resultaten te formuleren die werkelijk gelinkt zijn aan 

veranderingen bij een bepaalde doelgroep. 

Onderstaande figuren 1 en 2 over de resultaten en resultatenketen maken duidelijk (i) wat het verschil 

is tussen resultaten en activiteiten en (ii) dat er verschillende niveaus van resultaten zijn. Die niveaus 

hebben enerzijds te maken met de groepen waarop jouw ngo zich richt, namelijk actoren en partners 

(die mee verandering moeten realiseren) en waarvan jouw ngo de capaciteit kan versterken of 

ondersteunen. Naast die actoren en partners is er de doelgroep voor wie je een concrete verandering 

nastreeft. Ngo's die uitgaan van een rechtenbenadering (mensen hebben recht op bepaalde diensten 

en bescherming) spreken eerder over rechthebbenden dan over een doelgroep. In het vorige 

voorbeeld van de vakbonden, streeft je ngo een verbetering na van de situatie van werknemers in het 

Zuiden (bijv. in de textielindustrie of in de mijnindustrie): die werknemers vormen de eindbegunstigden 

of de rechthebbenden. De vakbond moet die verandering mee helpen realiseren en is een partner in 

de uitvoering. Tegelijk zijn de vakbond en de vakbondsmensen voor jouw ngo ook een doelgroep en 

streef je bij hen een sterkere capaciteit na.  

Anderzijds hebben de niveaus van resultaten te maken met de tijd waarbinnen je de resultaten kan 

verwezenlijken: op korte termijn, middellange of lange termijn.  
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Figuur 2: Wat zijn ‘resultaten’? 

 

Figuur 3: Wat zijn resultaten? De resultatenketen 

 

 

Resultaten situeren zich op verschillende niveaus en worden ook verschillend benoemd (in het logisch 

kader): 

 Niveau van tussentijdse resultaten: hier gaat het om het directe effect van de input en de 

activiteiten. Om verder te gaan op het voorbeeld van de ondersteuning van vakbonden in het 

Zuiden: het directe effect van training van vakbondsmensen is dat X aantal mensen gevormd 

zijn en meer kennis en inzicht hebben in het vakbondswerk én informatie hebben over de 

manier waarop zij beter de belangen van hun leden kunnen behartigen. In het jargon wordt dit 

soms de ‘output’ of gewoon ‘resultaat’ genoemd (maar afhankelijk van de donor durven termen 

al eens verschillen). Het is een resultaat dat je op korte termijn kan realiseren en waar je ook 

zelf controle over kan uitoefenen als ngo door de gepaste inhoud en didactiek voor vorming in te 

zetten. 

 Niveau van effecten: hier gaat het om wat je kan veranderen doordat je verschillende 

tussentijdse resultaten realiseert. Een effect is het gevolg van het bereiken van een aantal korte 

termijn resultaten. Om verder te gaan met het zelfde voorbeeld: naast het resultaat van 
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vakbondsmensen met meer inzicht en kennis, zijn er ook andere resultaten nodig om werkelijk 

verandering te realiseren. Zo is er bijv. een tweede resultaat, nl. een meer professioneel 

management en budgetbeheer bij de vakbond als gevolg van andere activiteiten, zoals: het 

invoeren van een audit en het aanpassen van managementprocedures. De combinatie van 

beide resultaten zorgt ervoor dat de vakbond haar dienstverlening aan leden kan verbeteren: ze 

kan meer relevante diensten aanbieden en meer diverse diensten aan meer leden. De 

‘verbeterde dienstverlening’ is een effect of een resultaat op middellange termijn, iets dat je kan 

realiseren op een termijn van 3 tot 6 jaar. Je kan hier ook de term ‘specifieke doelstelling’ of 

‘outcome’ voor gebruiken. Het is een resultaat waar je als ngo niet meer 100% garant voor kan 

staan omdat ook externe factoren hier een rol in kunnen spelen: zoals bijv. de inspanning van 

de vakbond zelf of bijv. de wetgeving ten aanzien van werknemers: indien de wet werknemers 

ontmoedigt om lid te worden van een vakbond, heeft de vakbond een zwakke inkomstenbasis 

en kunnen bepaalde diensten niet aangeboden worden. 

 Niveau van impact: het gaat hier om de verandering op langere termijn (10 tot 15 jaar of langer). 

In het voorbeeld van de ondersteuning van vakbonden kan dit betekenen dat de rechten van 

werknemers beter beschermd en gehandhaafd worden. De ngo kan dus via de effecten 

bijdragen tot een brede maatschappelijke verandering. Die bijdrage is eerder bescheiden en tal 

van andere factoren en interventies van andere actoren spelen hier een rol. Op dit niveau 

spreekt me ook van een ‘algemene doelstelling’. 

 

We stellen het hier nogal lineair en in blokjes voor, maar in de realiteit zit er wel continuïteit tussen de 

resultaten. Er is dus wel wat discussie mogelijk over welk resultaat je op welk niveau zet als je een 

logisch kader uitwerkt.  

Figuur 4: Continuüm beleidsbeïnvloeding 

 

 

Een voorbeeld van beleidsbeïnvloeding (zie figuur 4): het gaat om een ngo die lobbyt om 

kinderrechten op te laten nemen als transversaal thema in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 

(wat intussen het geval is).  

 Input: de activiteiten van de ngo (in het oranje aangeduid in figuur 4). De ngo doet onderzoek 

naar de integratie van kinderrechten in de ontwikkelingssamenwerking in 5 Europese landen, de 

resultaten van het onderzoek worden gebruikt in een informatiecampagne en gesprekken met 

beleidsmensen en Belgische ambassades. 



20/43 

 Het resultaat op korte termijn is dat “andere actoren interesse tonen”, “informatie opvragen en 

gebruiken”. In het algemeen “stijgt de kennis bij verschillende actoren” en kan je merken dat 

andere actoren, bijv. de ambassades, uitleg vragen aan lokale actoren over hun ervaringen over 

de integratie van kinderrechten. “Kennisvergroting en aandacht bij andere actoren” kan je 

mogelijk redelijk snel realiseren, maar toch zal je daar wellicht een langere termijn voor moeten 

voorzien. Het uitwerken van alternatieve oplossingen (hoe kan het beter?) met anderen kan je 

zien als een resultaat op korte termijn (tussentijds resultaat) maar mogelijk ook als een effect, 

waar je zelf minder controle over hebt. 

 De effecten wijzen dan op een effectieve aanpassing van het beleid ontwikkelingssamenwerking 

met een concretisering van de wijze waarop er meer aandacht zal worden geschonken aan 

kinderen en hun rechten. 

 Dit moet uiteindelijk leiden tot een meer systematische aandacht voor kinderrechten in 

ontwikkelingsprogramma’s wat de kinderen, hun ontwikkeling en de ontwikkeling van lokale 

gemeenschappen uiteindelijk ten goede komt. Dus het niveau van impact of de algemene 

doelstelling.   

 

Uit het bovenbeschreven voorbeeld is ook duidelijk dat hoe verder jouw ngo komt in de 

resultatenketen, hoe minder controle zij heeft op de realisatie van het resultaat. Tal van externe 

factoren spelen immers een rol en hun invloed neemt toe en wordt belangrijker naarmate je verder 

evolueert in de resultatenketen. 

Figuur 5: resultaten verwezenlijken = rekening houden met externe invloeden 
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1.2.2 Aandacht voor kwaliteit van interventies 

Ngo’s besteden steeds meer aandacht aan de kwaliteit van hun werk, bijv. door de introductie van 

ISO-normen of een EFQM systeem
2
. Ook in de formulering van een project is kwaliteit een belangrijk 

aandachtspunt: het verleden heeft namelijk uitgewezen dat bepaalde factoren de kans op succes van 

een project verhogen. Het gaat dan meer bepaald om: participatie, planning voor duurzaamheid, 

integreren van transversale thema's, aandacht voor capaciteitsopbouw van partners en actoren en 

analyseren van veronderstellingen en risico’s. 

 Participatie: het is belangrijk om te bepalen welke actoren en doelgroepen een rol kunnen 

spelen in de formulering van het project, de uitvoering van het project en in de realisatie van de 

resultaten en op welke manier hun participatie vorm zal krijgen. Hier kan je verder bouwen op 

de analyse (zie het vorige deel van dit werkboek) van de actoren die van belang zijn bij de 

aanpak van een bepaald probleem. We hebben het daar de stakeholderanalyse/analyse van 

actoren genoemd. In de oefeningen van het werkboek vind je een oefening terug voor het 

opstellen van een participatiematrix.  

 Planning voor duurzaamheid: het is belangrijk om na te denken over maatregelen die ervoor 

kunnen zorgen dat behaalde resultaten ook na het einde van het project blijven bestaan. Het 

gaat dan om financiële duurzaamheid, institutionele duurzaamheid, technische duurzaamheid 

en sociaal-culturele duurzaamheid. In het voorbeeld van het ondersteunen van de vakbond gaat 

het bijvoorbeeld om: hoe zorgen we dat er geld is/komt om ook in de toekomst een minimum 

dienstverlening te garanderen (financiële duurzaamheid), hoe zorgen we ervoor dat de vakbond 

door de overheid erkend blijft als gesprekspartner (institutionele duurzaamheid) en hoe zorgen 

we ervoor dat de manier van werken voldoende is aangepast aan de tradities of 

solidariteitsmechanismen die in een bepaalde context gelden (sociaal-culturele duurzaamheid)? 

 Integreren van transversale thema’s: ervaringen en evaluaties hebben uitgewezen dat projecten 

best aandacht hebben voor bepaalde thema’s die soms niet direct relevant lijken voor het 

project. Ze zijn belangrijk om mee te nemen omdat (i) het project mogelijk onbewust negatieve 

effecten kan realiseren en/of omdat (ii) ze het project negatief/positief kunnen beïnvloeden. 

Voorbeelden van deze transversale thema’s zijn: milieu, kinderrechten, HIV/AIDS en gender. 

We verduidelijken in het kader hieronder met de voorbeelden van gender en HIV/AIDS. 

 Aandacht voor capaciteitsversterking: Ngo's beseffen al langer dat het in ontwikkeling en in 

veranderingsprocessen niet enkel om de doelgroep draait. Je hebt sterke partners en actoren 

nodig om verandering te realiseren. Die actoren zijn vaak zeer divers. Als je bijv. bepaalde 

dorpen toegang wilt geven tot water, moet je niet enkel dorpscomités oprichten om waterpunten 

te beheren, maar mogelijk ook lokale overheden en decentrale administraties helpen om hun 

verantwoordelijkheid op te nemen voor het boren van waterputten, het controleren van de 

kwaliteit van het water en het onderhoud. Binnen ngo-federatie is een traject opgezet om na te 

denken over capaciteitsversterking (zie op hun website). 

 Analyseren van veronderstellingen en risico’s: DG-D vraagt expliciet dat ngo’s veel meer 

aandacht besteden aan de externe factoren die het project beïnvloeden. Uit beleidsdialogen met 

ngo’s blijkt dat dit aspect vaak nogal verwaarloosd wordt. De veronderstellingen die door de ngo 

worden aangehaald voegen vaak weinig toe aan de interventielogica en laten je niet nadenken 

over de kwaliteit of de aangepastheid van je strategie. Bij dit werkboek vind je een oefening rond 

het formuleren van veronderstellingen en risico’s. 

 

 

                                                           

 

 
2
 Meer informatie over integrale kwaliteitszorg bij ngo’s kan je vinden op de website van ngo-federatie. 
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Waarom is gender een belangrijk transversaal thema?  

Gender verwijst niet naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen (sekse) maar naar de 

maatschappelijke invulling daarvan. Gender gaat ervan uit dat de relaties tussen mannen en vrouwen niet 

biologisch of genetisch bepaald zijn, maar sociaal gedetermineerd en dus veranderbaar. Ze zijn niet universeel, 

maar hangen af van de maatschappij, het tijdperk, de klasse en de leeftijd. Als we het over gender hebben gaat 

het om de machtsrelatie tussen beiden geslachten (genderverhoudingen). De relaties tussen mannen en vrouwen 

worden vaak gekenmerkt door ongelijkheid. Genderanalyses identificeren de eventueel verschillende noden van 

mannen en vrouwen (zoals toegang tot en controle hebben over water, arbeid, grond, kapitaal, kennis, …) evenals 

de belemmeringen, de specifieke kansen en de respectievelijke overlevingsstrategieën. Deze analyse omvat 

zowel de praktische behoeften (verbeteren van de levensomstandigheden) als de strategische behoeften 

(structurele verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen en ontwikkeling naar een meer 

gelijkwaardige samenleving) van vrouwen. Die analyses zijn belangrijk want geen enkel ontwikkelingsprogramma 

is neutraal: de impact van programma’s is verschillend voor mannen en vrouwen, arm of rijk, stedeling of 

plattelandsbewoner.  Gendermainstreaming is een strategie om gender systematisch te integreren in het 

ontwikkelingsbeleid en doorheen alle fasen van de projectcyclus (formulering, uitvoering en evaluatie). Deze 

strategie moet garanderen dat ontwikkeling de (feitelijke en juridische) gelijkheid van mannen en vrouwen 

realiseert. 

Waarom is HIV/AIDS een belangrijk transversaal thema? 

HIV/AIDS is een wereldwijd probleem, hoewel de impact van de pandemie verschillend kan zijn van land tot land. 

HIV/AIDS wordt niet meer louter gezien als een gezondheidsprobleem maar ook als een ontwikkelingsprobleem, 

gerelateerd aan armoede en beïnvloed door gender-ongelijkheid. De impact van HIV/aids in een bepaalde context 

zal bepalen welke aandacht je moet besteden aan (i) de formulering van je programma (welke activiteiten zijn 

nodig om het probleem bespreekbaar te maken en aan te pakken met de actoren in het programma?) en (ii) de 

situatie bij de partner (wat is de situatie bij de partner, kan het probleem met de partner besproken worden, wat is 

hun attitude en in welke mate is hun personeelsbeleid aangepast?). Indien je bijv. te maken hebt met een 

gegeneraliseerde epidemie in een bepaald land (bijv. er zijn zeer hoge niveaus van ernstige ziekte in de 

leeftijdscategorie tussen 15 en 20 jaar en tuberculose komt vaak voor), moet je eigenlijk rekening houden met het 

probleem want mensen in je doelgroep worden ziek, sterven, families staan onder druk om voor wezen te zorgen, 

leiders in de gemeenschap vallen weg enz. Bovendien is ook je partner en het personeel van je partner niet vrij 

van risico. Dit alles heeft een effect op de uitvoering en resultaten van je programma. 

 

1.2.3 Formulering kan niet zonder kennis van begroting  

Ieder project heeft een impact op de begroting van de ngo. Dat wordt erg duidelijk op het moment dat 

je begint na te denken over de activiteiten die je moet ondernemen om je resultaten te behalen. Bij het 

formuleren van je activiteiten moet je nadenken over personeelsinzet (en –kost), eventuele 

investeringen die nodig zijn en werkingskosten: je moet kosten (en eventuele opbrengsten) ramen. Dat 

is een proces. Meestal krijg je als medewerker van het management te horen wat de grote lijnen zijn 

van de begroting. Binnen die krijtlijnen maak je een raming voor jouw project/domein en na een 

toetsing werk je dit verder uit (deelbegroting). Meestal helpt een financieel verantwoordelijke hierbij.  

Er zijn verschillende technieken om kosten te ramen waarvan ‘zero-based’ of ‘historisch’ begroten de 

belangrijkste zijn :  

 Zero-based budget: medewerkers formuleren hun activiteiten en trachten vervolgens de kosten 

in te schatten. Uitgangspunt is dat je vertrekt van wat je wilt realiseren zonder onmiddellijk 

rekening te houden met het budget dat je hebt. Dit pas je meestal toe bij het ontwikkelen van 

een nieuw project of programma (al moet je meestal wel rekening houden met een globale som 

die beschikbaar is voor jouw dienst). 

 Historisch budget: het verleden is de norm voor de toekomst. Uit het verleden blijkt wat 

bepaalde activiteiten kosten en wat de verdeling is van het budget over verschillende projecten. 

De vertrekbasis zijn dus de cijfers van het vorige jaar of het vorige programma. Van hieruit ga je 

kijken wat mogelijk is. In het geval van een jaarlijkse begroting, ligt het accent meestal hierop. 
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Voor de projectbegroting zal je wellicht vertrekken vanuit een raming voor kosten van geplande 

activiteiten (zero-based) en dit combineren met historische informatie (bijv. om de loonkost te ramen). 

Er is niets zo moeilijk als een begroting of een budget opstellen. Je kan wel een kopie maken van 

cijfers van andere jaren (voor vergelijkbare projecten) maar dan vergeet je misschien te gemakkelijk 

dat een begroting maken een inhoudelijke discussie vergt. De cijfers volgen dan wel uit wat je wilt 

doen, maar soms kan je alleen maar doen waar er middelen voor zijn, tenzij er beslist wordt om 

middelen te herverdelen of actief te zoeken naar nieuwe financieringsbronnen. Bij het opstellen van 

een budget zijn er ook enkele typische valkuilen in de relatie tussen de projectverantwoordelijke en de 

financieel verantwoordelijke: 

 De financieel verantwoordelijke wordt te laat betrokken bij de kostenraming op projectniveau of 

wordt niet geconsulteerd in de fase van het formuleren; 

 De projectverantwoordelijke wacht te lang met het ramen van kosten waardoor het project plots 

toch niet haalbaar lijkt. 

 

Wat moet je minimaal weten over een begroting 

“A budget tells your money where to go; otherwise you wonder where it went.” J. Edgar Hoover 

 

Wat is een begroting? Een begroting beschrijft hoeveel geld een ngo denkt te bekomen en uit te geven voor een 

bepaald doel  binnen een bepaalde periode. Een goede begroting is gebaseerd op enige kennis van 

begrotingstechnieken (bijv. zero-based of historisch begroten), toewijzing van verantwoordelijkheid voor 

budgetbeheer en een regelmatige toetsing van de begroting aan de werkelijkheid. 

Voor wie maak je een begroting? Een begroting wordt gebruikt door verschillende mensen en voor verschillende 

doeleinden.  Donoren vragen een begroting om te kunnen inschatten of je de subsidie of giften op een correcte 

manier zal besteden. Binnen de ngo is de begroting een instrument om activiteiten op alle niveaus in de 

organisatie te plannen en te controleren en dit zowel door de raad van bestuur, de directie, de financieel 

verantwoordelijken als de projectverantwoordelijken. 

Types begroting? Je hebt 3 types van begrotingen die je telkens andere informatie geven:  

- voor het dagelijks management heb je de liquiditeitsbegroting. Die biedt een overzicht per maand/week van de 

inkomsten en uitgaven.  Dit geeft je informatie over hoeveel geld je beschikbaar hebt binnen deze periode voor 

geplande aankopen en uitgaven. 

-voor het monitoren van de uitvoering van het project en de besteding van de middelen heb je de 

resultatenbegroting. Die biedt een overzicht van kosten en opbrengsten voor het komende jaar.  Deze begroting 

wordt gemaakt voor kortere periodes – maandelijks, per kwartaal of halfjaarlijks.   

-om het overzicht te bewaren van investeringen of duurdere aankopen (met een levensduur die over verschillende 

jaren is verspreid), is er de balansbegroting.  Vaak gaat het om aankopen die je doet in het kader van de 

Zuidwerking en projecten in het Zuiden.  Het is belangrijk dat jij als projectverantwoordelijke  investeringen en 

dure aankopen zoals auto’s, computers, materiaal,…)  op een apart lijstje bijhoudt zodat dit makkelijk kan  

opgenomen worden in de balansbegroting. 

Wie maakt de begroting? Aangezien een begroting het financieel plan van activiteiten is, is het belangrijk dat de 

projectverantwoordelijken nauw betrokken zijn bij de opmaak van de begroting: elke medewerker die voor een 

activiteit verantwoordelijk is, moet eigenlijk ook een stuk financiële verantwoordelijkheid op zich nemen. Dit 

betekent dat het de projectverantwoordelijke is die de kosten zo betrouwbaar mogelijk berekent, de juiste 

gegevens verzamelt over de reële kost tijdens de uitvoering van de activiteiten, de bewijsstukken verzamelt en dit 

tijdig communiceert aan de financieel verantwoordelijke . Voor de Zuidwerking is er een bijkomende complexiteit: 

aangezien de activiteiten hier vaak door partners worden uitgevoerd, zijn het de partners die de informatie moeten 

leveren om de begroting (en de opvolging daarvan) te voeden. Ngo’s ontwikkelen daarvoor vaak aangepaste 

formats.  
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De begroting voor jouw project is slechts een deelbegroting: alle deelbegrotingen worden uiteindelijk samen 

gebracht in een master budget. Hieruit kan blijken of er overlappingen zijn, die vervolgens aangepakt kunnen 

worden: bijv. verschillende medewerkers brengen dezelfde kosten in. 

Hoe moet de begroting eruit zien? Ngo’s die werken met verschillende donoren, krijgen vaak ook te maken met 

verschillende voorschriften en regels wat de begrotingsopmaak en het budgetbeheer er niet eenvoudiger op 

maakt. In België moeten de Ngo’s rekening houden met de VZW-wetgeving en met de voorschriften van DG-D. 

De VZW-wetgeving
3
 verwacht dat de algemene vergadering voor eind juni

4
 de begroting goedkeurt maar schrijft 

geen vorm of inhoud voor.  

De wettelijke verplichtingen van de federale overheid zijn gebaseerd op het Koninklijk Besluit betreffende de 

subsidiëring van programma’s en projecten (24/09/2006). Deze zijn verder vertaald in specifieke richtlijnen die je 

terug kan vinden op de website van ngo-federatie. DG-D verplicht voor de begroting van het project of programma 

het gebruik van een schema
5
 waarin de kosten moeten onderverdeeld worden per land, per partner en 

regiokantoor, per specifieke doelstelling, per resultaat, per kostensoort (operationele-, beheers- en 

structuurkosten), per rubriek (investeringen, werking en personeelskosten): 

-Operationele kosten (investeringen, werkingskosten en personeel) moet je toewijzen aan specifieke 

doelstellingen.  

-Beheerskosten (investeringen, werkingskosten en personeel) worden gefinancierd tot een bepaald percentage 

(tussen 5 en 8% van het totale budget). Beheerskosten moeten niet toegewezen worden aan specifieke 

doelstellingen maar moeten wel gepreciseerd worden voor de Noordwerking en voor de Zuidwerking. 

-Er zijn geen voorschriften voor een verdeling van kosten over de rubrieken: investeringen, werkingskosten of 

personeel. Dat hangt immers sterk af van het type project, van het feit of je iets nieuws opstart of verder  

ontwikkelt, van de benadering (arbeidsintensief of niet), … 

-Als je gaat schuiven tussen deze groepen kosten moet je rekening houden met de beperkingen bij 

budgetverschuivingen.  Bovendien weet je best welke kosten aanvaardbaar en subsidieerbaar zijn zodat je zicht 

krijgt of de geplande kosten door de subsidie kunnen gefinancierd worden.  

Bij dit werkboek is een oefening die op basis van concrete activiteiten uitlegt hoe je te werk kan gaan en hoe je 

rekening kan houden met de voorschriften  

Begroting in evenwicht? Eens alle deelbegrotingen zijn samengebracht in een masterbudget moet gestreefd 

worden naar een begroting in evenwicht.  Het blijkt vaak een hele uitdaging voor ngo’s om alle kosten 

gefinancierd te krijgen!  Vaak hebben donoren namelijk bepalingen over niet -subsidieerbare kosten en worden 

kosten voor algemeen beheer slechts voor een stukje gefinancierd.  Vaak zullen vrij te besteden giften of 

subsidies nodig zijn om alle kosten om het beheer van de organisatie in stand te houden. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 
3
 Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk 

en de stichtingen tot wijziging van de wet van 27 juni 1921; Artikel 17§1.  
4
 Zes maanden na afsluitdatum van het boekjaar.  Als het boekjaar loopt van 1 jan tot 31 dec dan moet dit voor 30 juni. 

5
 Voorstellingsschema’s zijn te vinden op site van de NGO-Federatie, zowel voor Noordwerking als voor Zuidwerking. 
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1.2.4 Modellen voor formulering  

Er bestaan in de sector bepaalde modellen die ‘voorschrijven’ hoe je best een programma of project 

formuleert. Het meest voorkomende model is dat van het ‘logisch kader’. Dat is ook het kader dat we in 

dit werkboek gebruiken omdat het een vereiste is van DG-D. Het logisch kader bestaat uit 

verschillende bouwstenen die samen een coherent geheel vormen. 

Figuur 6: Logisch kader 

 

 

Het logisch kader biedt je de kans om beknopt en overzichtelijk samen te vatten wat je 

interventielogica of strategie is en welke resultaten je voorop stelt (eerste en tweede kolom), hoe je 

gaat aantonen dat je de resultaten behaald hebt (indicatoren, derde kolom), waar de informatie over 

de indicatoren kan gevonden worden (vierde kolom over bronnen) en van welke vooronderstellingen 

en hypothesen je vertrekt om aannemelijk te maken dat je strategie zal werken. Het logisch kader is 

een werkinstrument voor formulering maar biedt ook een kader voor planning, beheer, opvolging en 

evaluatie van je programma. Een goed logisch kader bevat namelijk alle essentiële informatie over je 

programma en is een referentiedocument dat je meeneemt doorheen de uitvoering van je programma. 

Er zijn verschillende voordelen aan het werken met een logisch kader: je kan je programma 

weergeven op een transparante, coherente en systematische manier zodat voor iedereen duidelijk is 

waar het over gaat, je wordt gedwongen om te denken in termen van resultaten, je hebt meteen een 

kader voor projectbeheer. 

In de praktijk blijkt het echter niet altijd zo eenvoudig om een logisch kader goed en helder te 

formuleren zodat het coherent is. Veel is afhankelijk van de analyse die vooraf gebeurt. Diverse 

handleidingen verwijzen naar de probleemboom als een essentiële eerste stap om tot een goed 

logisch kader te komen. 

Bovendien zijn er ook beperkingen aan het logisch kader:  

 Het is niet zo makkelijk om het aspect van participatie (de manier waarop je gaat samenwerken 

met diverse actoren) en capaciteitsversterking (de manier waarop je de partner gaat 

ondersteunen in de uitvoering van het programma) helder voor te stellen in het logisch kader. 

Dit kan ertoe leiden dat je enkel of voornamelijk oog hebt voor een doelgroepbenadering: je 

identificeert een bepaalde groep die je gaat helpen. Ontwikkeling is meestal echter complexer 

en vergt voldoende aandacht voor de diverse actoren (actorenbenadering). 
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 Het logisch kader geeft de indruk dat je over ontwikkeling kan denken als over een technisch 

probleem dat je met enkele interventies (van buitenaf) kan oplossen: als we A doen, volgt B 

hieruit. Het model van het logisch kader is met andere woorden volgens critici het product van 

een lineaire visie op ontwikkeling en veranderingsprocessen. 

 Het logisch kader laat je erg focussen op het programma/project en minder op processen van 

verandering bij diverse actoren. Het risico is dat je gedurende de periode van de 

projectuitvoering enkel of vooral oog hebt voor wat in het logisch kader staat en minder gevoelig 

bent voor veranderingen of processen die zich ontwikkelen en er werkelijk toe doen. 

 Het logisch kader kan ertoe leiden dat je nogal simplistisch omgaat met het gegeven van 

impact: de indruk kan ontstaan dat impact het resultaat is van een succesvol programma. Op 

deze manier ga je enigszins voorbij aan processen van transformatie die plaatsvinden bij 

diverse actoren en waar jouw ngo niet mee bezig is of niet in betrokken is. 

 Het logisch kader maakt mogelijk te weinig duidelijk hoe jouw ngo denkt verandering te 

realiseren en wat de visie is van je ngo op processen van maatschappelijke verandering. 

 Veel organisaties gaan te weinig flexibel om met het logisch kader vaak onder druk van de 

subsidiegever die niet wilt dat er veel aan wordt veranderd tijdens de uitvoering van het project. 

 

Het is daarom goed te beseffen dat het logisch kader maar een werkinstrument is en dat je je best 

schuwt voor simplistische vereenvoudigingen, het idee dat ontwikkeling lineair zou zijn, de 

onaantastbaarheid van een logisch kader gedurende de uitvoering van het programma, het idee dat 

alles meetbaar zou zijn, …   

Omwille van de nadelen van het logisch kader, zijn mensen en organisaties beginnen nadenken over 

andere benaderingen. Eén van die andere benaderingen wordt aangeduid met de term ‘Outcome 

mapping’. In dit werkboek gaan we niet direct in op deze benadering; elementen van outcome 

mapping hebben we wel verwerkt in oefeningen die bij het werkboek horen (bijv. aandacht voor 

partners en actoren).  

Wat is outcome mapping? 

Outcome mapping is een vrij nieuwe methode om ontwikkelingsinterventies te plannen en op te volgen. Outcome 

mapping focust net zoals het logisch kader op resultaten en biedt een kader voor projectbeheer. Het is wel een 

model dat veel dichter aansluit bij theorieën van sociale verandering. Terwijl het logisch kader de ngo vooral laat 

kijken naar een veranderende toestand, besteedt outcome mapping veel meer aandacht aan actoren en 

veranderingen in hun gedrag (die tot duurzame sociale veranderingen kunnen leiden).  

Meer informatie: op de website van ngo-federatie kan je terecht voor een syllabus over outcome mapping. 

 

1.3 FAQ 

Wat is verplicht door de Belgische overheid? DG-D schrijft voor dat programma’s en projecten voor 

subsidiëring ingediend moeten worden mét een logisch kader. De overheid beseft dat er ook andere 

modellen bestaan, maar kiest ervoor voor om vast te houden aan het logisch kader. De overheid hecht 

veel belang aan de coherentie van het logisch kader. De overheid wil ook dat de essentie in het 

logisch kader staat en niet enkel in de narratieve programmabeschrijving. In de narratieve 

programmabeschrijving krijgt je ngo ruimte om het meer in detail te hebben over de verschillende 

onderdelen van het logisch kader maar ook over transversale thema's en over monitoring en evaluatie. 

Hoeveel detail is nodig? Voldoende detail is noodzakelijk in de projectformulering opdat een externe 

lezer snel een goed begrip krijgt van de verandering die je voor ogen hebt, de manier waarop je dit wilt 

realiseren en de manier waarop je die verandering gaat opvolgen en meten. Het is vooral belangrijk 
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dat de informatie relevant is en ter zake. Hoe beter je analyse en hoe preciezer je strategie, hoe 

makkelijker om een goede focus te hebben in je programmabeschrijving. Er wordt door de overheid 

nogal wat aandacht besteed aan de logica, aan de kwaliteit van de indicatoren en aan de analyse van 

hypothesen. De indicatoren moeten SMART geformuleerd worden: ze moeten met andere woorden 

Specifiek zijn, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden. Bovendien wil de overheid ook 

de startsituatie kennen die zal dienen als referentie: wat is de situatie ten aanzien van de indicatoren 

bij de start van het project en hoe zal de situatie jaarlijks veranderen? Dit betekent dat ngo's een 

'baseline' studie moeten uitvoeren en dat ze per jaar van het project de waarden van de indicatoren 

moeten bepalen. Dit is geen eenvoudige klus: het vergt een stevig inzicht in hoe 

veranderingsprocessen kunnen plaatsvinden. Meer hierover in het stuk over monitoring en evaluatie. 

Wat is mijn taak? Nieuwe medewerkers worden geconfronteerd met verschillende situaties; 

 Je volgt een bestaand project op: het logisch kader geeft je informatie over wat het project 

eigenlijk beoogt. Een eerste taak is het logisch kader te ‘lezen’. Daarvoor moet je weten wat er 

achter de opbouw van een logisch kader zit. Het is handig als je organisatie een soort van 

‘logboek’ bijhoudt om de denkprocessen die achter een logisch kader zitten te documenteren 

zodat het voor nieuwe mensen duidelijk wordt welke redenering werd gevolgd om tot een 

bepaald logisch kader te komen. Meestal is dergelijke informatie niet aanwezig binnen de 

organisatie. De volgende stap is het logisch kader kritisch te bekijken en de kwaliteit van het 

logisch kader (en de formulering) in te schatten: je spoort op die manier zwakke en sterke 

punten op waar je rekening mee kan houden. Het gebeurt wel vaker dat nieuwe ngo-

medewerkers geen touw kunnen vastknopen aan het programma als ze het logisch kader 

bekijken. Dat heeft veel te maken met de kwaliteit van het logisch kader. 

 Je moet zelf een logisch kader formuleren voor een vervolg op een programma of een nieuw 

programma. Misschien heb je zelf de analyse gemaakt en dan is de stap naar een logisch kader 

minder groot. Misschien heeft iemand anders de analyse gemaakt of is er helemaal geen 

analyse; in dat geval kan het invullen van het logisch kader een hele klus worden. 

 

In dit werkboek gaan we vooral uit van de tweede situatie en werken we met het logisch kader. Een 

logisch kader formuleren zonder dat een analyse werd uitgevoerd is eigenlijk niet mogelijk: het risico 

bestaat dat je in het beste geval een programma krijgt dat goed in elkaar lijkt te zitten maar waarvan bij 

de uitvoering blijkt dat het eigenlijk nergens op gebaseerd is en dus moeilijk uitvoerbaar. Voor analyse 

verwijzen we naar het stuk in dit werkboek over analyse en de oefeningen die erbij horen. 

 

 

2 Hoe begin je eraan: stappen en methodieken 

Net zoals ontwikkeling geen lineair proces is, is de formulering van een project dat evenmin. Bij elke 

stap die je zet is het mogelijk dat je voorgaande stappen opnieuw wilt bekijken en eventueel opnieuw 

doet. 

1) Check welke analyses er gebeurd zijn om de projectformulering voor te bereiden. Als je er 

geen vindt, of er is geen tijd meer (het project moet bijv. dringend worden ingediend), tracht je 

dan op een andere manier te informeren over het vorige project of over gelijkaardige 

projecten: zoek naar evaluatie- en voortgangsrapporten, ga praten met verschillende mensen, 

schuif aan bij ngo overleg over het domein waar je mee bezig bent. 

2) Bekijk eerdere/voorgaande formuleringen van het project/programma: wat vind je daar 

goed/minder goed aan?  
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3) Start dan met het logisch kader. Zet eerst de ‘interventielogica’ op papier: algemene 

doelstelling, specifieke doelstelling, resultaten en activiteiten. Het is goed om daarbij te 

vertrekken vanuit de algemene en specifieke doelstellingen. In de praktijk blijkt het soms wel 

makkelijker om met het team te vertrekken vanuit activiteiten om die voor iedereen gekend 

zijn. Het risico is echter dat je niet denkt vanuit verandering maar vanuit input en dat je moeite 

hebt om een resultaatsgerichte aanpak te krijgen. Check vervolgens de logica (en de 

onderliggende veronderstellingen): zullen de activiteiten helpen om de resultaten te halen en 

zijn de activiteiten voldoende om het resultaat te behalen, zullen de resultaten helpen om de 

doelstelling te realiseren en welke andere condities/voorwaarden (kolom vooronderstellingen) 

moeten vervuld zijn zodat resultaten bijdragen tot doelstellingen, etc. Indien er een 

probleemboom/doelstellingenboom werd gemaakt kan je vandaar vertrekken (zie de 

oefeningen bij het deel over analyse). 

4) Besteed voldoende aandacht aan het bepalen van de activiteiten en de uitvoering daarvan in 

samenwerking met partners en diverse actoren. 

5) Bekijk welke capaciteit actoren en partners hebben om mee de resultaten te realiseren: wat 

kunnen/weten actoren al, waar is de capaciteit zwak en welke risico's gaan daarmee gepaard? 

Hoe kan de capaciteit van partners versterkt worden? Kunnen anderen dat doen of moet je 

eigen ngo die taak op zich nemen? Indien nodig, moet je een resultaat toevoegen aan je 

logisch kader rond capaciteitsopbouw. 

6) Maak een eerste begroting (raming van kosten) om te kijken waar je uitkomt: hoeveel geld heb 

je nodig en op hoeveel geld kan je rekenen? Herbekijk eventueel je activiteiten waar mogelijk 

en noodzakelijk. 

7) Bepaal vervolgens wat je gaat meten om aan te tonen dat jouw ngo veranderingen heeft 

gerealiseerd: de indicatoren en dit minimaal op het niveau van de resultaten en specifieke 

doelstellingen. Uit dit proces kan mogelijk blijken dat je resultaten niet goed zijn gedefinieerd 

(onduidelijk, vaag). Op dat moment moet je enkele stappen terug zetten en bijv. je resultaten 

aanpassen.  

8) Voor elke indicator moet je aangeven waar je informatie kan terug vinden: dit zijn de bronnen 

‘van verificatie’ of bronnen van toetsing. De indicatoren en de bronnen zullen de basis vormen 

van de monitoring van je programma (zie het volgende deel van dit werkboek). Feitelijk moet 

je wel eerst nadenken over monitoring en gegevensverzameling vooraleer je je indicatoren 

gaat vastleggen. Je hebt het denkwerk over monitoring ook nodig om de startwaarde van de 

indicatoren te bepalen (bijv. via een baseline studie). Pas nadien kan je de waarden van je 

indicatoren projecteren voor ieder jaar van je project.  

9) Analyseer de veronderstellingen en hypothesen: Informatie voor de kolom over 

veronderstellingen en hypothesen vind je terug in de analyses die gebeurd zijn. Het is 

belangrijk om die informatie opnieuw mee te nemen. Veronderstellingen gaan over condities 

die belangrijk zijn om je doelstellingen te realiseren. Je vermeldt hier dingen die buiten de 

controle van het project liggen en/of dingen waarvoor je als project geen verantwoordelijkheid 

wil opnemen. Omdat de context verandert, moet je deze condities opvolgen en de risico’s dat 

de condities niet verzekerd zullen worden, beheren. Dit kan betekenen dat je de activiteiten 

opnieuw moet bekijken: wat moet je extra doen om het risico beheersbaar te houden? Het kan 

ook betekenen dat je de resultaten gaat herbekijken: als de risico’s te groot zijn of niet beheerd 

kunnen worden, moeten de ambities van het project misschien bijgesteld worden of resultaten 

anders geformuleerd? 

10) Verifieer of je voldoende aandacht hebt gehad voor kwaliteit: is er voldoende aandacht voor 

participatie, is het project gendergevoelig, heb je duurzaamheid gepland? 

11) Verifieer of je logisch kader coherent is met je narratieve projectbeschrijving (en of de 

informatie op de juiste plaats zit). 
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3 Aan de slag 

In het ‘werkboek: PCM oefenen en leidraden’ reiken we enkele afzonderlijke documenten en 

instrumenten aan die je zelf kan gebruiken en die veelvoorkomend zijn (vaak gebruikt in de sector of 

gevraagd door de donoren). 

De volgende oefeningen en leidraden worden aangeboden: 

 Oefening 4: participatiematrix 

 Oefening 5: veronderstellingen en risico’s 

 Oefening 6: opmaak en monitoring van een projectbudget  

 Leidraad 2: het lezen en beoordelen van een logisch kader (met fictieve voorbeelden 'goed en 

slecht') 

 Leidraad 3: formuleren van indicatoren: goed/minder goed (verschillende types van projecten) 

 

 

4 Samenwerken 

Een programma formuleren doe je best niet alleen: je werkt in team, consulteert collega’s, wisselt uit 

met andere ngo’s (bijv. via de werkgroepen van ngo-federatie),…. De grootste uitdaging is om de 

formulering aan te pakken in samenwerking met partners of actoren die relevant zijn voor het 

programma.  

Het is belangrijk om te bekijken hoe je partners informeert over het project/programma: wanneer moet 

er tijd gemaakt worden voor de formulering, binnen welke tijd moet dat gebeuren, hoe wil je hiervoor 

met partners samenwerken en wat wordt precies van hen verwacht, wat moet er allemaal in de 

formulering moet staan en welke werkvormen stel je voor. Hiervoor kan je best een schema (planning 

en verdelen van taken) opstellen. 

Indien er weinig ruimte is om dingen samen te doen, of indien je onder tijdsdruk staat, probeer dan op 

z’n minst wat mensen te verzamelen voor een oefening rond de formulering van indicatoren. Die zullen 

namelijk gebruikt worden om te beoordelen in welke mate het programma zijn resultaten en 

doelstellingen realiseert. Het is belangrijk dat iedereen weet hoe het werk (zijn werk) zal beoordeeld 

worden. 
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Deel III: Evaluatie en monitoring 

1 Waar hebben we het over? 

Monitoring en evaluatie gaat over meer dan over het schrijven van voortgangsrapporten voor DG-D. 

Het gaat erover dat je goed zicht krijgt op hoe een project wordt uitgevoerd, dat je kan inschatten wat 

de kans is dat het project kan uitgevoerd worden zoals gepland, dat je kan bijsturen waar nodig, dat je 

kan verduidelijken wat de resultaten zijn en dat je kan leren voor de toekomst. Monitoring en evaluatie 

hangen nauw samen maar hebben een andere focus. De basis voor monitoring en evaluatie is (in dit 

werkboek) het logisch kader of de formulering van je project: hierin staat de informatie die je nodig 

hebt. Bedoeling is dat je op basis van dit logisch kader komt tot afspraken over de manier waarop je de 

uitvoering en het behalen van resultaten (indicatoren) gaat opvolgen en beoordelen, de manier waarop 

je hierover gaat communiceren, de personen die hiervoor verantwoordelijk zijn, de planning die je 

hiervoor gaat volgen, de middelen die je hiervoor gaat inzetten, enz. Als je die vragen hebt 

beantwoordt, heb je een systeem voor monitoring en evaluatie ontwikkeld. 

1.1 Monitoring  

Monitoring gaat over het beheer van de uitvoering. Het logisch kader dat je formuleerde bevat 

verschillende elementen voor het beheer van je programma of project: activiteiten geven aan wat je 

moet doen en organiseren en welke middelen je moet inzetten, indicatoren en bronnen van verificatie 

geven aan wat je tijdens de uitvoering moet opvolgen of monitoren. Op basis hiervan kan je een 

operationeel plan maken waarin staat wie welke activiteiten uitvoert en hoe die worden opgevolgd. 

Monitoring maakt deel uit van dat plan: het plan geeft aan wanneer je informatie gaat verzamelen over 

indicatoren, veranderingen in veronderstellingen en gebruik van budget, op welke manier je dat gaat 

doen, wie dat moet doen en hoe je de informatie gaat consolideren en gebruiken. Monitoring laat je toe 

om het veranderingsproces dat jouw ngo voor ogen heeft goed op te volgen. Het garandeert een 

continue verzameling, analyse en uitwisseling van informatie en laat toe om te beslissen over 

eventuele bijsturingen met het oog op het garanderen van resultaten en kwaliteit van het 

veranderingsproces. 

Te onthouden over monitoring: 

 Waarom: je doet aan monitoring om ervoor te zorgen dat je blijft werken in functie van geplande 

resultaten en verandering. Omdat de context snel kan veranderen, veranderingsprocessen 

complex zijn en jouw kennis van de realiteit (zelfs na een grondige analyse) altijd beperkt blijkt 

is monitoring noodzakelijk. De formulering van een logisch kader is in zekere zin een 

momentopname; je kan er dus niet van uitgaan dat je gedurende de drie jaar van je project niets 

hoeft te veranderen of te herdenken. 

 Wat: bij monitoring kijk je vooral naar de uitvoering van activiteiten (kwaliteit van uitvoering, 

efficiënt gebruik van financiële en menselijke middelen) en de geplande tussentijdse resultaten. 

Daarnaast analyseer je veranderingen in context en evolutie van veronderstellingen. 

 Hoe: je verzamelt gegevens over uitvoering en indicatoren op een systematische en 

betrouwbare manier door gebruik te maken van verschillende instrumenten en formats 

(enquêtes, verslaggeving, database, …), je vergelijkt uitvoering met planning en je schat de 

kansen in om resultaten en veranderingen te realiseren. Volgende vragen zijn daarbij van 

belang: zitten we op schema voor uitvoering van plan en gebruik van budget, geven de 

indicatoren aan dat we goed op weg zijn (of: wat zijn de indicaties dat we op de goede weg 

zijn?) 
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 Wie: iemand moet verantwoordelijk gemaakt worden voor monitoring en het samen brengen van 

alle verzamelde gegevens. De monitoring als dusdanig gebeurt echter op verschillende plaatsen 

in de organisatie en ook bij partners. Vooral in de Zuidwerking ligt een groot deel van de 

monitoring en het verzamelen van gegevens bij de partners. Het is belangrijk dat iedereen die 

een taak heeft voor gegevensverzameling ook de juiste instrumenten krijgt aangereikt om dat te 

doen. 

 Opvolging en besluitvorming: de organisatie moet op een bepaald moment de verzamelde 

gegevens beoordelen en beslissingen nemen. Meestal gebeurt dat op managementniveau. De 

gegevens geven namelijk aan of er bijsturingen nodig zijn. Dit impliceert veelal veranderingen 

aan activiteiten en budget maar soms ook op niveau van tussentijdse resultaten (en mogelijk 

doelstellingen). Bepaalde bijsturingen kunnen overigens niet gebeuren zonder overleg te plegen 

met de subsidiegever en voor bepaalde aanpassingen is toestemming nodig van diezelfde 

subsidiegever (zie verder). 

 Wanneer: monitoring maakt deel uit van je operationeel plan, het is een continue activiteit. 

Beoordeling van de stand van zaken en beslissingen over bijsturingen gebeuren meestal in het 

kader van de voorbereiding van het operationeel plan van het komende jaar en de rapportage 

over het voorbije jaar (tussentijdse rapporten of voortgangsrapporten per trimester of 

halfjaarlijks). 

 

De factoren voor een succesvolle monitoring van projecten op basis van het logisch kader zijn de 

volgende: er zit een helder systeem achter dat bij voorkeur organisatiebreed is en niet per project of 

dienst, er zijn middelen voor monitoring (en gegevensverzameling), de monitoring vertrekt vanuit het 

logisch kader en verzamelt (dus) gegevens die relevant zijn, monitoring wordt gepland en bespreking 

van verzamelde informatie gebeurt op vastgestelde tijdstippen, er is een expliciete taaktoewijzing van 

monitoring,  

Nadenken over monitoring begint met de formulering van je project en meer bepaald het identificeren 

van de indicatoren. Op het moment dat je indicatoren identificeert moet je immers nadenken over de 

informatie die je nodig hebt om iets te kunnen zeggen over de indicator en over de manier waarop je 

gegevens gaat verzamelen.  

Twee voorbeelden: 

Zuidwerking: een project voor waterinfrastructuur voor landbouw wil dat de landbouwproductie in een 

bepaald gebied toeneemt. Eén van de indicatoren is het aantal ha grond dat geïrrigeerd kan worden 

en dat bewerkt wordt door lokale boeren. Welke informatie heb je dan nodig: je moet weten hoeveel ha 

grond er nu wordt bewerkt, hoeveel ha er geïrrigeerd wordt en hoeveel daarvan bewerkt wordt. Je 

moet nadenken over waar je die gegevens gaat halen: heeft de boerenorganisatie die gegevens, moet 

je die opvragen bij elke boer afzonderlijk en hoe ga je dat dan doen? 

Noordwerking: een project wil dat Vlaamse gemeenten zich meer bewust zijn van het belang van 

klimaatneutraliteit op lokaal vlak. Eén van de indicatoren is het aantal Vlaamse gemeenten dat met het 

college een intentieverklaring ondertekent om actie te ondernemen. Welke informatie heb je dan 

nodig? Je moet weten hoeveel Vlaamse gemeenten informatie hebben gevraagd of gekregen over de 

campagne, hoeveel gemeenten de intentieverklaring overwegen, hoeveel gemeenten daadwerkelijk 

stappen zetten om tot een verklaring van het college te komen. Je moet ook nadenken over waar je 

die gegevens gaat halen: ga je alle gemeenten bellen, verzamel je informatie via de vereniging van 

gemeenten, ….? 
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In figuur 7 wordt verduidelijkt wat de link is tussen het logisch kader en monitoring: je kijkt bij 

monitoring (i) naar het gebruik van je middelen en de uitvoering van je activiteiten. Hiermee check je 

de efficiëntie of doelmatigheid van je project (‘zijn we aan het doen wat we hadden gezegd te zullen 

doen?). Je kijkt bij monitoring ook naar (ii) de tussentijdse resultaten en volgt de veronderstellingen op; 

hiermee check je de effectiviteit van het project of de mate waarin je activiteiten al eerste resultaten 

boeken. 

Figuur 7: Logisch kader en link met monitoring 

 

 

1.2 Evaluatie  

Terwijl monitoring gefocust is op opvolging, gaat evaluatie over beoordeling. Je beoordeelt de 

veranderingen die door het project werden gerealiseerd en de manier waarop je die veranderingen 

hebt gerealiseerd. Evaluatie is een kritische reflectie die een antwoord zoekt op volgende vragen: (i) 

hebben we de juiste dingen gedaan? (ii) Hebben we de dingen goed gedaan? (iii) Hebben we de 

geplande resultaten behaald en verandering gerealiseerd? En (iv) zullen die veranderingen blijven 

bestaan? 

Evaluatie beoordeelt met andere woorden de relevantie van je project, de efficiëntie ervan, de 

effectiviteit en de impact en duurzaamheid. Je kijkt naar alle niveaus van je project en formuleert een 

beoordeling. In figuur 8 wordt de link tussen het logische kader en evaluatie voorgesteld. 
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Figuur 8: Logisch kader en link met evaluatie 

 

Bovenstaande begrippen van relevantie, efficiëntie, effectiviteit, impact en duurzaamheid worden ook 

wel eens aangeduid als DAC-criteria. Het zijn criteria die op een bepaald moment werden vastgelegd 

op Europees niveau (binnen de OESO) voor de beoordeling van ontwikkelingsprojecten. De meeste 

donoren en ngo’s werken met deze criteria. De veronderstelling is dat een analyse en beoordeling op 

basis van deze criteria een goed beeld geeft van het succes van het project of programma. Een korte 

toelichting bij elk van deze criteria staat in het glossarium (zie bijlage 1). 

Te onthouden over evaluatie: 

 Waarom: evalueren doe je om je eigen project te beoordelen, processen van verandering beter 

te begrijpen, factoren van succes en faling te identificeren en er lessen uit te trekken voor de 

toekomst. Evalueren doe je natuurlijk ook om te verantwoorden ten opzichte van anderen wat 

het resultaat is van de inzet van middelen en de inspanningen van verschillende actoren. Er is 

opwaartse verantwoording ten aanzien van donoren en sponsors en benedenwaartse 

verantwoording ten opzichte van doelgroepen en diverse actoren. Indien je een donor hebt, is 

het ook mogelijk dat die donor opdracht geeft voor een evaluatie door een externe evaluator. In 

dat geval spreekt men van een externe evaluatie waarbij de referentietermen voor de evaluatie 

(de beschrijving van wat moet worden geëvalueerd en de output of het product van de 

evaluatie) worden bepaald door de donor. Dit staat tegenover een interne evaluatie waarbij de 

ngo zelf de referentietermen opstelt. In het beste geval is er overleg over die referentietermen 

tussen de overheid en jouw ngo. In het verleden gebeurde het wel vaker dat ngo’s enkel 

evalueerden als ‘het moest’ van de overheid, evaluatie werd dan een verplicht nummer. Dat is 

intussen sterk geëvalueerd en evaluatie wordt door de meeste ngo’s aangegrepen om te leren 

voor de toekomst. 

 Wat: bij evaluatie kijk je vooral naar het niveau van resultaten en specifieke doelstellingen en 

beoordeel je het project in het algemeen. Je tracht ook na te gaan in welke mate het project 

bijdraagt tot de algemene doelstelling. Evaluatie blijft echter niet noodzakelijk beperkt tot het 

logisch kader in strikte zin: er kunnen ook andere vragen zijn die om een evaluatie vragen. Die 

vragen duiken vaak op tijdens de monitoring van het project: je stelt vast dat bepaalde dingen in 

de uitvoering moeilijk lopen en je wilt onderzoeken waarom, je stelt vast dat de samenwerking 

met de partner niet vlot gaat en je wilt het partnerschap evalueren, je stelt vast dat enkele 

hypothesen blijkbaar toch niet reëel zijn, je twijfelt of het project nog een vervolg moet krijgen 

enz. Het is dus best mogelijk dat je bij een de evaluatie niet enkel kijkt naar de vijf 

evaluatiecriteria maar dat je ook nog andere heel specifieke vragen hebt. 
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 Hoe: een evaluatie kan op heel verschillende manieren worden uitgevoerd. Afhankelijk van de 

focus van de evaluatie en de evaluatievragen, zijn er diverse technieken denkbaar, worden er 

weinig of veel verschillende actoren betrokken en bevraagd, kijk je vooral naar kwalitatieve of 

kwantitatieve aspecten, …. Een belangrijk aspect in de evaluatie is het participatieve aspect 

ervan: tenzij je een audit uitvoert, is het verstandig om diverse actoren te betrekken in het 

bepalen van het onderwerp van de evaluatie, de aanpak van de evaluatie en de discussie en 

reflectie over conclusies en aanbevelingen. Dit draagt bij tot een beter begrip van de realiteit, 

versterkt het eigenaarschap van actoren over ‘hun’ project of veranderingsproces en draagt 

ertoe bij dat aanbevelingen realistisch zijn en gedragen worden door diverse actoren. De kans 

dat een evaluatie werkelijk het veranderingsproces ten goede kan beïnvloeden is dan groter. 

 Wie: terwijl monitoring meestal intern wordt opgenomen, wordt evaluatie vaak uitbesteed aan 

een externe evaluator zelfs als de ngo zelf de referentietermen van de evaluatie bepaalt. Ngo’s 

kiezen daarvoor omdat ze een onafhankelijke evaluatie willen en een zo objectief mogelijk 

oordeel over het project. Zelfs indien een externe evaluator aan het werk wordt gezet, blijft er 

heel wat werk over voor de ngo: mee nadenken over de aanpak van de evaluatie, opvolgen van 

de kwaliteit van het evaluatieproces, mee interpreteren van conclusies en discussiëren over 

aanbevelingen. Afhankelijk van de grootte of complexiteit van de evaluatie zijn meer of minder 

mensen betrokken. Indien ngo’s de keuze moeten maken voor een externe evaluator of een 

evaluatie die ze zelf uitvoeren, geeft het budget meestal de doorslag. Indien de middelen 

beperkt zijn, kiezen ngo’s soms voor een tussenoplossing, namelijk een evaluatie die wordt 

uitgevoerd door de ngo zelf maar met een externe begeleider die mee nadenkt over aanpak, 

conclusies en aanbevelingen. 

 Opvolging, besluitvorming en communicatie: een evaluatie is pas zinvol als er ook gevolg 

gegeven wordt aan de conclusies en de aanbevelingen. In het beste geval levert je evaluatie 

duidelijke aanbevelingen op. Die moet je dan operationaliseren: wat is dringend/minder 

dringend, wie moet wat opvolgen/aanpassen/veranderen, op welke manier en tegen wanneer? 

Het is opnieuw belangrijk dat het management hierbij betrokken is of (in het geval van een heel 

beperkte evaluatie) op de hoogte wordt gebracht van de uitkomst van de evaluatie. Je moet ook 

nadenken hoe je de evaluatie gaat communiceren: welke conclusies ga je op welke manier 

delen met anderen: publicatie van het rapport, artikel over de conclusies, samenvatting met 

aanbevelingen, conferentie die verder nadenkt over toekomstige strategieën, … 

 Wanneer: de meest voorkomende types van evaluaties zijn tussentijdse en eindevaluaties: 

evalueren halfweg een programma (om de volgende fase beter te definiëren) of op het einde 

van een programma om beter zicht te krijgen op de werkelijke veranderingen. Hierbij moet 

gezegd dat bepaalde veranderingen wel meer tijd nodig hebben dan de duur van een project of 

een programma om zich werkelijk te manifesteren. Bij een eindevaluatie spreek je dus eerder 

over indicaties van verandering. Om werkelijk impact te kunnen beoordelen, is er meestal een 

evaluatie nodig die pas wordt uitgevoerd nadat het project een tijd geleden werd afgerond. 

 

Enkele factoren die bijdragen tot een succesvolle evaluatie zijn: het bestaan van een organisatiebreed 

beleid om te evalueren, goede planning van evaluaties (liefst al bij de start van het project), afspraken 

vooraf over hoe de resultaten van de evaluatie gebruikt zullen worden, reflectie over de juiste aanpak 

(goede definiëring van de focus van de evaluatie, methodologie, technieken), duidelijkheid van de 

referentietermen en kwaliteit van de evaluator, beschikbaarheid van betrouwbare en valide informatie 

van de monitoring, goed evenwicht tussen verantwoording en leren, participatieve karakter van de 

evaluatie en ruimte voor dialoog en discussie. 
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Enkele specifieke problemen/uitdagingen bij evaluaties, zijn de volgende:  

 Attributie: zijn de veranderingen toe te schrijven aan het project van de ngo? 

 Triangulatie van informatie: wie zegt wat over hetzelfde onderwerp en wat kan daaruit dan 

geconcludeerd worden? 

 Betrouwbaarheid van informatie: op welke manier is de informatie verzameld en bij wie? 

 Validiteit van de verzamelde gegevens: worden de juiste gegevens verzameld? 

 Impact: is het werkelijk mogelijk om veranderingen objectief vast te stellen? 

 

Het verschil tussen monitoring en evaluatie vatten we hieronder nog even samen: 

Monitoring  Evaluatie  

Uitgevoerd op continue basis  Uitgevoerd op een bepaald moment  

Gericht op operationeel niveau: activiteiten en 

tussentijdse resultaten  

Gericht op ganse project/programma en 

aspecten van beheer, kwaliteit, enz.  

Gericht op beslissingen om project bij te 

sturen  

Gericht op strategische beslissingen aangaande 

toekomstige) interventies en op leren  

Meestal intern uitgevoerd  Vaak uitgevoerd door externe evaluatoren  

 

 

1.3 Monitoring & Evaluatie bij Vlaamse ngo’s  

Ngo’s besteden steeds meer aandacht aan monitoring en evaluatie. Het beleid hieromtrent is in volle 

ontwikkeling en ngo’s ontwikkelen geïntegreerde systemen waarin planning, monitoring en evaluatie 

en het trekken van lessen zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. Er zijn echter nog steeds 

ngo’s die minder aandacht hebben voor monitoring en evaluatie en/of weinig ervaring met systemen 

en instrumenten om op een efficiënte manier aan informatieverzameling en beheer te doen. Deze 

ngo’s hebben vaak geen plan voor monitoring en evaluatie en dit bemoeilijkt een goede opvolging van 

het project. Vaak wordt ook te laat ontdekt dat bepaalde indicatoren te veel tijd en geld vragen om ze 

goed op te kunnen volgen of te weinig ter zake doen en dus geen informatie geven over de werkelijke 

verandering die jouw ngo voor ogen had. Het resultaat is dat (i) informatie over het project 

gefragmenteerd is en weinig systematisch, (ii) jaarrapportages beperkt blijven tot een beschrijving van 

activiteiten en output, (iii) bijsturingen van het project te laat en/of te weinig gebeuren en te weinig op 

basis van relevante informatie over het project en de context. Ngo-federatie heeft de laatste tijd hard 

gewerkt aan de capaciteit van ngo’s om te monitoren en te evalueren. Een recent initiatief is een 

handleiding voor het opstellen van goede vragenlijsten voor de Noordwerking (met aandacht voor de 

kwaliteit van de vragen, technieken van bevraging, het afbakenen van de onderzoekspopulatie, enz.).
6
  

 

 

 

                                                           

 

 
6
 Terug te vinden op: www.ngo-federatie.be 

http://www.ngo-federatie.be/
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1.4 Monitoring en budget 

Monitoring heeft steeds gevolgen voor het budget. Op basis van de monitoring krijg je immers de kans 

om bij te sturen. Het gaat hier niet enkel om een inhoudelijke bijsturing. Je moet uiteraard ook 

financieel (kunnen) bijsturen. Monitoring hangt dus nauw samen met begrotingscontrole. 

Begrotingscontrole is eveneens een gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet enkel het werk van de 

boekhouder in jouw ngo. Terwijl de planning bij de meeste ngo’s goed verloopt, blijkt de geregelde 

opvolging van het budget tijdens de looptijd van een project vaak veel minder evident. Een financiële 

monitoring zou minimaal twee maal per jaar moeten plaatsvinden: verzamelen van gegevens over 

uitgaven, besteding van budget, samenbrengen van informatie uit verschillende programma’s en 

consolideren. Niet zelden ‘vergeten’ programmamedewerkers tijdig relevante informatie te bezorgen 

aan de financieel verantwoordelijken en blijkt vaak pas op het einde dat er de budgetverschuivingen 

zijn gebeurd (die eigenlijk gemeld moesten worden) of dat het budget niet opraakt. 

Kleine aanpassingen kunnen gebeuren door de verantwoordelijke van het project, maar soms moeten 

bijsturingen of afwijkingen ten aanzien van de oorspronkelijke begroting opgepakt worden door een 

zogenaamde “begrotingscommissie” (bijv. de voorzitter van de Raad van Bestuur + directeur + 

financieel verantwoordelijke) of zelfs door een Algemene Vergadering, bijv. bij aanpassingen aan het 

logisch kader van het project of programma. 

Aanpassingen aan het budget gaan vaak gepaard met budgetverschuivingen of verschuivingen tussen 

posten van het budget dat ook werd aanvaard door DG-D als subsidiegever. Dit budget wordt 

opgenomen als bijlage bij het Ministerieel Besluit (MB) met toekenning van de subsidie aan jouw 

NGO. In de regelgeving worden hiervoor verschillende termen gebruikt: budgetverschuiving, maar ook 

kredietoverdrachten, begrotingsoverdrachten, budgettaire aanpassingen of wijzigingen. 

Er gelden een aantal algemene voorwaarden: 

 Het bedrag van de subsidie opgenomen in het MB met toekenning van de subsidie kan slechts 

gewijzigd worden door een ander MB; 

 Het initieel goedgekeurde budget blijft steeds de referentie in de modellen en formats voor 

financiële verslaggeving.  Enkel bij verschuivingen die goedgekeurd zijn door de minister wordt 

het initiële budget aangepast.  

Budgetverschuivingen mag je niet zomaar uitvoeren, maar moet je melden of aanvragen. De overheid 

bepaalt immers dat een subsidie moet aangewend worden voor de doeleinden waarvoor ze verleend 

werd. DG-D maakt een onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële wijzigingen en wijzigingen die 

beneden een bepaalde drempel blijven (bijv. verschuivingen die gaan over minder dan 10% van het 

budget). Voorbeelden van essentiële wijzigingen zijn: het stopzetten van de samenwerking met een 

partner, verandering van locatie, stopzetten van de werking in een bepaalde regio,… Bij essentiële 

wijzigingen moet je  DG-D informeren binnen de dertig dagen. De richtlijnen vermelden echter niet 

wanneer deze 30 dagen ingaan. Bij niet-essentiële wijzigingen volstaat het om een melding te maken 

in het narratief voortgangsrapport. Het gaat bijvoorbeeld om verschuivingen tussen de rubrieken van 

de operationele kosten (investeringen, werkingskosten en personeelskosten). Let wel, je kan enkel 

schuiven naar bestaande rubrieken. Als je bijv. de rubriek investeringen niet had voorzien in het initiële 

budget kan je geen budgetten verschuiven naar investeringen. Daarnaast zijn er nog regels over 

verschuivingen tussen resultaten en verschuivingen tussen landen. Er zijn ook enkele verschillen 

tussen programma- en projectngo’s (die kan je terug vinden op de website van ngo-federatie). 

Bepaalde budgetverschuivingen zijn quasi onmogelijk omdat ze een aanpassing vereisen van het MB 

met toekenning van de subsidie (wat haast nooit voorkomt). Het is belangrijk dat je dit als 

projectmedewerker beseft. Hieronder volgen enkele voorbeelden van verschuivingen in budget die 

eigenlijk niet kunnen: 

 Verschuiving tussen Noord- en Zuidluik bij programma’s. De redenering is de volgende: wat je 

meer realiseert in het ene luik zal ten koste gaan van het andere, omdat je steeds binnen het 
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toegekende budget van het programma moet blijven. In de praktijk zal een verschuiving tussen 

Noord- en Zuidluik zelden aanvaard worden omdat ze als twee afzonderlijke entiteiten 

beschouwd worden. 

 Verschuivingen tussen beheers- en operationele kosten.  

 Een verschuiving van operationele- of beheerkosten naar zogenaamde structuurkosten is 

onmogelijk. De structuurkosten worden immers niet begroot, maar door DG-D toegekend en 

berekend op de directe kosten die effectief zijn gemaakt.  

 

1.5 FAQ’s 

Wat is verplicht door de Belgische overheid?  DG-D stelt dat ngo’s bij de beschrijving van hun 

programma hun monitoring- en evaluatiesysteem moeten toelichten. Er bestaan hiervoor geen 

concrete richtlijnen. 

Hoever moet/kan je gaan? Hoewel evaluatie en monitoring belangrijk zijn, is het goed om de kostprijs 

van een monitoring en evaluatiesysteem (de instrumenten en afspraken) in de gaten te houden en de 

tijd die het vraagt om het systeem te ‘voeden’. Een systeem kan goed in elkaar zitten, maar teveel tijd 

vragen van teveel mensen waardoor het soms niet meer in overeenstemming is met de schaal van het 

project. Als je bijv. voor iedere indicator jaarlijks bevragingen moet doen bij diverse actoren en 

doelgroepen, maak je het jezelf wel erg moeilijk. Of; als de partner een extra kracht moet inhuren 

enkel en alleen om jouw behoeften aan informatie over indicatoren te vervullen, moet je je misschien 

afvragen of jouw manier van werken wel de beste is? 

Om zo efficiënt mogelijk te werken is het ook goed om meteen te beginnen met een systeem op 

organisatieniveau: het ontwikkelen van een systeem voor iedere dienst of project afzonderlijk is echt 

niet kostefficiënt. Zaak is een goed evenwicht te vinden. Hierbij is het vooral belangrijk rekening te 

houden met de capaciteit van de partners voor monitoring en evaluatie: hoeveel vraagt je systeem van 

partners? Daarbij moet je er rekening mee houden dat partners vaak diverse donoren hebben (of 

overheden) waar ze verantwoording aan moeten afleggen en dat elke donor zijn eigen systeem 

hanteert. Bij het ontwerpen van een systeem hou je daar dus best rekening mee en toon je best zoveel 

mogelijk respect voor de instrumenten en systemen die partners al hebben. 

Wat is mijn taak? Nieuwe medewerkers worden geconfronteerd met verschillende situaties; 

 Je volgt een bestaand project op: je bent onmiddellijk verantwoordelijk voor de monitoring en je 

zal wellicht ook de evaluatie op je moeten nemen. Het is goed om na te kijken op welke manier 

je voorganger informatie heeft verzameld over de indicatoren en hoe dit werd verwerkt in 

tussentijdse rapporten. Dat geeft je mogelijk ook al informatie over de bruikbaarheid van de 

indicatoren in het logisch kader. 

 Je begint met de formulering van een nieuw project: in dat geval moet je van meet af aan ook 

denken aan de manier waarop je de monitoring en evaluatie gaat oppakken. Het is dan goed om 

eerst goed zicht te krijgen op de manier waarop in jouw organisatie omgegaan wordt met 

evaluatie en monitoring. 

In dit werkboek gaan we vooral uit van de tweede situatie en werken we met het logisch kader. Dat 

logisch kader geeft immers vrij duidelijk aan wat voor informatie je moet opvolgen en wat je uiteindelijk 

moet evalueren. Het is duidelijk dat de kwaliteit van je logisch kader mee invloed heeft op een vlot(ter) 

verloop van evaluatie en monitoring. We hebben het hier en in de oefeningen verder niet over het 

ontwerpen van een organisatiebreed systeem voor monitoring en evaluatie maar blijven op 

projectniveau. 
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2 Hoe begin je eraan: stappen en methodieken 

2.1 Monitoring 

1) Check welk systeem in jouw organisatie al bestaat. 

2) In principe begin je met nadenken over monitoring op het moment dat je je indicatoren hebt 

bepaald (en zelfs nog voor de baseline studie). Vaak wordt hier veel te weinig tijd voor 

uitgetrokken. 

3) Je neemt je lijst van indicatoren en je bekijkt per indicator welke informatie je nodig hebt en 

denkt na over de methoden van gegevensverzameling en de bronnen van verificatie (zie 

kolom 3). 

4) Je lijst alle methoden op om te beoordelen hoeveel tijd en geld je nodig zal hebben om al die 

gegevens te verzamelen. Je verifieert wat haalbaar is, gezien de tijd en de middelen die 

beschikbaar zijn. Indien nodig moet je de indicatoren aanpassen. Je kan ook nagaan of er 

overlappingen zijn en of je via één techniek of methode verschillende gegevens kan 

verzamelen. 

5) Je tracht voor iedere indicator/methode te bepalen wie verantwoordelijk is voor 

gegevensverzameling: de partner, andere actoren, jijzelf,…. Beoordeel of deze actoren de 

capaciteit hebben voor deze gegevensverzameling: hebben zij ervaring, mensen en middelen, 

in welke mate sluit het werk aan bij hun taken en manier van werken,…. Ga na welke ruimte er 

is om actoren te ondersteunen in gegevensverzameling (en welk budget je daar dus tegenover 

moet zetten). 

6) Je neemt een beslissing over de frequentie van gegevensverzameling: maandelijks, 

trimestrieel, halfjaarlijks,… Ook hier check je weer het geheel: wat betekent dit voor je concrete 

tijdsbesteding doorheen het jaar, wat is haalbaar? 

7) Je bekijkt op welke manier je al die verzamelde gegevens gaat consolideren: als je bijv. 

halfjaarlijks enquêtes organiseert, wanneer ga je die gegevens dan samenbrengen en 

consolideren en onder welke vorm. 

8) Je beoordeelt wie de verzamelde informatie nodig heeft om zijn/haar rol in het project te 

kunnen spelen: wie moet wat weten waarover en wanneer? Dit zal gedeeltelijk samen hangen 

met het planningsproces binnen jouw organisatie. 

9) Voer een baseline studie uit om de startwaarde van de indicator te bepalen. Soms heb je echt 

een studie nodig; soms is de startwaarde voor een bepaalde indicator gewoon 0 omdat je met 

het project iets nieuws introduceert. Op basis van de startwaarde, tracht je vervolgens een 

projectie te maken van de waarde van de indicatoren voor ieder jaar van het project.  

10) Breng alles samen in een monitoringplan en bekijk dit met de financieel verantwoordelijke om 

na te gaan wat je nog moet toevoegen om een financiële monitoring mogelijk te maken. 

 

 

2.2 Evaluatie 

1) Check de ervaring met evaluaties in jouw organisatie.  

2) Bepaal van meet af aan welke zaken je in het project wenst te evalueren. Meestal gaat het om 

een uitspraak over de 5 evaluatiecriteria: relevantie, efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en 

impact. Impact meting is echter uitzonderlijk want vraag veel tijd en middelen. Je kan echter 

ook met specifieke vragen zitten.  

3) Denk na over wanneer je een evaluatie plant: meest gebruikelijk zijn tussentijdse evaluaties 

en eindevaluaties. Je kan bijv. ook beslissen om ieder jaar een bepaald onderdeel van je 

project te evalueren, dat hangt af van het uitvoeringsritme van je project 

4) Denk na over wie die evaluatie moet/kan uitvoeren: intern of extern en welk budget hiervoor 



  39/43 

vrijgemaakt kan worden. 

5) Denk na over wat volgens jou de beste manier is om die evaluatie uit te voeren: kan het 

middels één workshop, heb je interviews nodig,… 

6) Plan de evaluaties en stel hiervoor een plan op met budget. 

 

 

3 Aan de slag 

In het ‘werkboek PCM: oefeningen en leidraden’ reiken we enkele afzonderlijke documenten en 

instrumenten aan die je zelf kan gebruiken en die veelvoorkomend zijn (vaak gebruikt in de sector of 

gevraagd door de donoren). 

De volgende oefeningen en leidraden worden aangeboden: 

 Leidraad 3: voorbereiden en opzetten van de startsituatie (baseline). 

 Leidraad 4: zelfevaluatie met partners (op basis van de vijf evaluatiecriteria). 

 Leidraad 5: opstellen van referentietermen voor een evaluatie en opvolgen van de kwaliteit van 

evaluatierapporten. 

 Oefening 7: van het logisch kader naar het monitoren van indicatoren. 

 

 

4 Samenwerking 

Zoals we hierboven hebben aangegeven (en zoals zeker ook geldt voor de formulering van je project) 

is het essentieel om over monitoring en evaluatie na te denken met anderen binnen je organisatie en 

met de partners en actoren van het project. Het is ondenkbaar dat jouw ngo of jijzelf zelf informatie kan 

verzamelen over alle indicatoren. Je bent afhankelijk van informatie van derden en de manier waarop 

ze informatie willen/kunnen afleveren. Het is daarom ook goed om te kijken welke systemen of 

instrumenten partners en andere actoren al gebruiken; mogelijk zijn die instrumenten (mits enkele 

kleinere) aanpassingen bruikbaar voor de monitoring en evaluatie van jouw project. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Glossarium 

Definities: Beoordelingscriteria 

Coherentie De mate van onderlinge samenhang van de diverse door de ngo nagestreefde 

doelstellingen. Deze samenhang is gebaseerd op expliciet geformuleerde 

keuzes en prioriteiten. 

Doelmatigheid (of 

efficiëntie) 

Doelmatigheid meet de outputs – kwantitatief en kwalitatief – in relatie tot de 

inputs. Het is een economisch begrip en betekent dat ontwikkelingsacties zo 

weinig mogelijk middelen gebruiken om de beoogde resultaten te bereiken. Dit 

vereist doorgaans het onderling afwegen van alternatieve manieren om dezelfde 

output te genereren, om te zien dat het proces op de meest efficiënte manier 

werd op de sporen gezet. 

Doeltreffendheid 

(of effectiviteit) 

De mate waarin de doelen van de ontwikkelingsinterventie zijn bereikt, of zullen 

worden bereikt, rekening houdend met de relatieve belangrijkheid ervan. 

Opmerking: wordt ook gebruikt als een globale maatstaf (of beoordeling) van de 

verdienste of waarde van een activiteit, m.a.w. de mate waarin een interventie 

haar belangrijkste doelstellingen heeft bereikt, of zal bereiken, op een efficiënte 

en duurzame manier en met een positieve impact op de institutionele 

ontwikkeling.  

Duurzaamheid De mate waarin de voordelen van de ontwikkelingsactie worden verdergezet na 

afloop van de interventie. Mogelijkheid om voordelen te halen op lange termijn. 

Toestand waardoor de netto-voordelen kans maken om aan de risico’s te 

weerstaan. 

Methodologie benadering voor het analyseren, plannen, beheren en evalueren van 

programma's en projecten, waarbij de betrokkenheid van de belanghebbenden 

(stakeholders), de opeenvolging van beslissingsprocedures en 

beheersactiviteiten volgens welbepaalde processen worden vastgelegd. 

Relevantie De mate waarin de doelstellingen van een ontwikkelingsinterventie overeen 

komen met de behoeften van de begunstigden en het land, de globale 

prioriteiten en het beleid van de partners en de donoren.  

Opmerking: achteraf gezien wordt de vraag van relevantie vaak een vraag over 

de geschiktheid van de doelstellingen of het ontwerp van de interventie, 

rekening houdend met veranderde omstandigheden. De vraag is dan in welke 

mate de interventiestrategie aangepast is aan de veranderingen in de context. 

 

 

Definities: Algemeen 

Activiteit Genomen acties of uitgevoerd werk om specifieke doelstellingen te bereiken. 

Daarbij worden middelen zoals fondsen, technische assistentie en andere 

soorten hulpbronnen aangewend. 

Baseline studie Een analyse die de situatie beschrijft voor de ontwikkelingsinterventie, en 

volgens dewelke men verbeteringen kan beoordelen of vergelijkingen kan 

maken. 
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Betrouwbaarheid Consistentie of betrouwbaarheid van data- en evaluatiebeoordelingen, met 

verwijzing naar de kwaliteit van de instrumenten, procedures en analyses om 

evaluatiedata te verzamelen en te interpreteren.  

Opmerking: evaluatie-informatie is betrouwbaar wanneer herhaalde observaties 

met gelijkaardige instrumenten onder gelijkaardige omstandigheden dezelfde 

resultaten produceren. 

Complementariteit Complementariteit betekent “aanvullend werken”, het valoriseren van ieders 

specificiteit in het streven naar onderlinge afstemming, zodat een evenwichtige 

realisatie van alle doelen mogelijk wordt. 

Effect (outcome) Bedoelde of onbedoelde verandering, direct of indirect het gevolg van een 

interventie.  

Geldigheid / 

Validiteit 

De mate waarin de strategieën en instrumenten voor gegevensverzameling 

meten wat ze moeten meten. 

Impact Positieve en negatieve, primaire en secundaire effecten op lange termijn die 

geproduceerd zijn door een ontwikkelingsinterventie, direct of indirect, bedoeld 

of onbedoeld. 

Indicator Kwantitatieve of kwalitatieve factor of variabele die een simpele en betrouwbare 

manier biedt om de resultaten te meten, om de interventiegerelateerde 

veranderingen weer te geven, of om de prestatie van een ontwikkelingsactor te 

helpen beoordelen. 

Logisch kader Beheersinstrument om het ontwerp van interventies te verbeteren, meestal op 

projectniveau. Het omvat de identificatie van strategische elementen (middelen, 

resultaten, verwezenlijkingen, impact) en hun causale relaties, indicatoren en de 

veronderstellingen van risico's die het succes en het falen kunnen beïnvloeden. 

Het vergemakkelijkt zo de planning, uitvoering en evaluatie van een 

ontwikkelingsinterventie.  

Middelen De financiële, menselijke en materiële middelen die gebruikt worden voor de 

ontwikkelingsinterventie. 

PCM Methodologie die de verschillende fases in de procesmatige ontwikkeling van 

een programma/project definieert, met veel aandacht voor de dialoog tussen de 

betrokken partijen, de beheersactiviteiten en de beslissingsprocedures  

Ontwikkelingsdoel Verwachte impact die bijdraagt tot de fysieke, financiële, institutionele, sociale, 

milieu- of andere voordelen voor een maatschappij, gemeenschap of groep 

personen via een of meerdere ontwikkelingsinterventies. 

Ontwikkelings-

interventie 

Een instrument dat door een partner wordt gebruikt (donoren of niet-donoren) 

voor het bevorderen van ontwikkeling. Opmerking: voorbeelden zijn 

beleidsadvies, projecten, programma's. 

Outcome Mapping Een participatieve methode voor planning, monitoring en evaluatie van 

programma’s en projecten, waarbij de actoren centraal staan en de focus ligt op 

gedragsverandering bij ontwikkelingsactoren en op sociaal en organisationeel 

leren. 

Resultaat De producten, uitrustingen of diensten die resulteren uit een 

ontwikkelingsinterventie. De term kan ook gebruikt worden voor veranderingen 

die resulteren uit de interventie en die relevant zijn voor de het realiseren van 

een effect. 

Resultaatgericht 

beheer 

Een managementstrategie gericht op de prestatie en verwezenlijking van 

resultaten, effecten en impact.  

Resultaten (globale 

betekenis) 

De (bedoelde of onbedoelde, positieve en/of negatieve) resultaten, effecten of 

impact van een ontwikkelingsinterventie.  
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Resultatenketen Opeenvolging van oorzaak-gevolg relaties die van een ontwikkelingsactie tot het 

bereiken van de doelstellingen leiden. De resultatenketen begint met het 

beschikbaar stellen van de middelen, wordt voortgezet door de activiteiten en 

hun producten, de realisatie van resultaten, van effecten of outcomes en hun 

impact.  

Synergie Een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de 

samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken. 

Theory of Change Een benadering voor de design en evaluatie van programma’s/projecten, die 

helpt om te sturen in complexe sociale veranderingsprocessen. Een ToC 

expliciteert onder meer welke lange termijn verandering wordt beoogd, wat 

precies moet veranderen en waarom, wat de context is en wie nog meer actief is 

op dat vlak, en hoe en waarom de strategie, activiteiten, outputs van het 

programma/project zullen leiden tot outcomes die bijdragen aan lange termijn 

verandering. 

Veronderstellingen Veronderstellingen (ook wel hypothesen) over factoren of risico's die de 

voortgang of het succes van een ontwikkelingsinterventie kunnen beïnvloeden.  

 

 

 


