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1. INLEIDING 

1.1. Samenwerking tussen ngo’s 

Veel Belgische ngo’s werken samen, zowel in België als in de partnerlanden, om op een efficiënte manier 

hun gezamenlijke doelstellingen te halen en van elkaar te leren. Een vorm van samenwerking zijn de 

gemeenschappelijke programma’s. Sinds 2017 werken 34 leden van ACODEV, ngo-federatie en Fiabel 

samen in 12 gemeenschappelijke programma’s.  

➔ Meer informatie over de gemeenschappelijke programma’s vind je in bijlage 1: “Context van de 

gemeenschappelijke programma’s” 

1.2. Leer- en evaluatietool 

Op vraag van de leden ontwikkelden de federaties een instrument om samenwerkingsverbanden zoals de 

gemeenschappelijke programma’s te evalueren. Op het niveau van organisaties kan men op een 

gestructureerde, collectieve en doelgerichte manier reflecteren over de samenwerking, en zo de 

effectieve meerwaarde van de samenwerking en mogelijke verbeterpunten in kaart brengen. 

De focus ligt op institutionele en organisatorische aspecten: Is de samenwerking op een efficiënte manier 

georganiseerd? Welke impact heeft de samenwerking op de operationele werking van de organisaties? ….  

De federaties ontwikkelden de tool samen met ODS (Organisational Development Support, consultancy 

for the non-profit). Een sturingscomité van leden en medewerkers van ngo-federatie en ACODEV 

begeleidde de ontwikkeling van het instrument.  

➔ De tool is ontwikkeld volgens bepaalde principes, en moet ook gebruikt worden met deze 

principes in gedachte: je vindt de principes en de gedetailleerde doelstellingen van de leer- en 

evaluatietool terug in bijlage 2: “Principes en doelstellingen evaluatie” 

1.3. Toepassing 

Organisaties kunnen beroep doen op een medewerker van de federatie, een externe consultant of een 

interne medewerker om de evaluatie te begeleiden. Dit document zet het hele proces uiteen en reikt alle 

tools en methodologieën aan om de evaluatie in goede banen te leiden.  

De standaardevaluatie verloopt als volgt: 

1. Een analyse van beschikbare documenten 

2. Een workshop per organisatie  

3. Een workshop op het niveau van het samenwerkingsverband 

4. Voorleggen van bevindingen in een rapport: op niveau van de organisaties en het 

samenwerkingsverband 

 

De evaluatie kan ook uitgebreid worden met volgende elementen: 

- Interviews 
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- Workshop met landenverantwoordelijken, bijvoorbeeld tijdens ‘zuiddagen’ van de ngo 

- Enquête naar medewerkers; op het hoofdkantoor, op het terrein en lokale partners 

- Terreinbezoek 
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2. LEER- EN EVALUATIETOOL 

2.1. Schematisch overzicht  

Volgende afbeelding geeft een schematisch overzicht weer van de evaluatie 

 

2.1.1. Thema’s 

We identificeerden vijf groepen aspecten of grote thema’s (en een zesde groep ‘buiten categorie’) 

waarop samenwerkingsverbanden zoals de gemeenschappelijke programma´s implicaties kunnen hebben. 

Deze thema’s en aspecten vormen het denkkader voor de evaluatie, dat terugkomt in alle stappen van het 

proces. Het kader is zoals een bril om naar de samenwerking te kijken. Niet alle thema’s zijn even relevant 

voor alle samenwerkingen, maar enkel door alle thema’s te behandelen kan een volledig beeld van de 

samenwerking ontstaan. 

 

➔ In bijlage 3 “Definitie van aspecten en lijst aandachtspunten” worden alle thema’s en 

deelaspecten gedefinieerd, en per aspect worden enkele mogelijke aandachtspunten opgesomd 

 

➔ In bijlage 4: “Link met het EFQM model” wordt de link gelegd tussen de thema’s en het EFQM-

model 

 

 Rollen 

 

Bestuur 
Management 
Taakstructuur 

 Partners 

 

Donoren 
Programma-
partners 
Andere 
partners 

 
Eigenheid / 
identiteit 

 

Visie, missie, 
waarden 
Positionering 
Werkcultuur 
Achterban 

 
Investerin-

gen 

 

Tijd, geld, HR 
Software 
Hardware 
Processen 

 Kennis 

 

Leren 
Aanpassen 

 
Buiten 

categorie 

 

Activiteiten 
op het terrein 
... 



  
   

6 
 

2.1.2. Vragen 

De oefening verloopt aan de hand van 4 vragen:  

- Q1: Ambities: Een reflectie over de ambities die geformuleerd werden bij het opzetten van de 

samenwerking; de mate waarin die (niet) gerealiseerd zijn; en welke nog relevant zijn.  

 

- Q2: Terugblik: Een reflectie over wat de samenwerking, op institutioneel vlak, vergemakkelijkt 

heeft, en wat ze moeilijk heeft gemaakt – een reflectie die het functioneren tot op heden onder 

de loep neemt en punten voor verbetering helpt identificeren. 

 

- Q3: Vooruitblik: Een reflectie over welke noden en opportuniteiten erkend worden en nog niet 

beantwoord/ gegrepen zijn – een reflectie die kijkt hoe het samenwerkingsverband in de 

toekomst nog meer kan betekenen. Het is van belang dat niet 1-op-1 problemen aan 

oplossingen gekoppeld worden, maar verder wordt gekeken: naar noden en opportuniteiten die 

op de middellange termijn de samenwerking kunnen versterken.  

 

- Q4: Meerwaarde: een extra, optionele vraag die gesteld kan worden aan de deelnemers van de 

workshops is waar volgens hen de echte meerwaarde van de samenwerking ligt.  

 

2.1.3. Link met het terrein 

Hoewel we tijdens de evaluatie focussen op organisatorische of institutionele aspecten, hebben de 

samenwerkingsverbanden uiteraard ook gevolgen voor de interventies op het terrein (in België en in de 

partnerlanden). Veel samenwerkingsverbanden gaan bijvoorbeeld uit van een grotere impact op het 

terrein via de samenwerking. Hypotheses of percepties over het effect op het terrein (op de begunstigden, 

op de interventie op het terrein etc.) worden meegenomen in het extra thema ‘buiten categorie’ en 

kunnen getoetst worden in de mid-term en eindevaluatie van het programma. En viceversa, indien deze 

evaluatie na de mid-term of eindevaluatie plaatsvindt, kunnen mogelijke hypotheses omtrent 

institutionele samenwerkingsaspecten opgenomen worden in de oefening.  

 

2.1.4. Proces  

De standaardevaluatie verloopt als volgt: 

1. De eerste stap van het proces is het bijeenzoeken van de documentatie rond het 

samenwerkingsverband en deze te  structureren volgens de thema’s en diens deelaspecten: de 

cartografie. 

 

➔ In bijlage 5: “Bronnen voor cartografie” vind je een overzicht van mogelijke documenten 

voor de cartografie 

 

➔ In bijlage 6: “Cartografie” vind je een verwijzing naar de Excel-format voor de analyse van 

de documenten 

 

2. Een tweede stap is de workshop op organisatieniveau. Elke organisatie actief binnen het 

samenwerkingsverband maakt aan de hand van de 3 eerste vragen (ambities, terugblik, 
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vooruitblik) een analyse van de samenwerking. Deze workshop wordt gefaciliteerd door de 

begeleider van de evaluatie. Op het einde kan de begeleider aan de deelnemers vragen waar 

voor hen dé meerwaarde van de samenwerking ligt. (Q4) 

 

➔ In bijlage 7: “Verloop workshop organisatieniveau” vind je een uitgebreide beschrijving 

van het verloop en de methodologie voor de workshop op organisatieniveau 

 

➔ Zie bijlage 8: “Template presentatie workshops” voor een template van de presentatie 

voor de workshop op organisatieniveau 

 

3. De derde stap is de workshop op collectief niveau. Elke organisatie vaardigt een delegatie af 

voor de collectieve workshop. De begeleider van de evaluatie stelt de voorlopige resultaten van 

de cartografie en de workshops op organisatieniveau voor. Deze worden kort besproken en 

aangevuld door de deelnemers. (Q1, Q2) Aan de hand van deze analyse wordt er vooruit 

gekeken: wat zijn de verbeterpunten voor de samenwerking, en welke beslissingen dienen op 

welk niveau genomen te worden. (Q3) 

 

➔ In bijlage 10: “Verloop workshop collectief niveau” vind je een uitgebreide beschrijving van 

het verloop en de methodologie voor de workshop op collectief niveau 

 

➔ Zie bijlage 8: “Template presentatie workshops” voor een template van de presentatie 

voor de workshop op collectief niveau 

 

4. Een laatste stap is het rapport. In het uiteindelijke rapport rapporteert de begeleider de 

resultaten van de evaluatie aan de betrokken organisaties. Het uiteindelijke rapport bevat ook 

een vertrouwelijk deel per organisatie. 

 

➔ In bijlage 12 “Handleiding opmaak rapport” vind je een korte handleiding voor de opmaak 

van het uiteindelijke rapport 
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2.2. Gedetailleerd overzicht 

2.2.1. Verschillende stappen 

Het is mogelijk de evaluatie in een beperkte of meer uitgebreide versie uit te voeren. In de laatste kolom 

bij het proces geven we suggesties voor een beperkte (S) of uitgebreide vorm (L of XL) op de 

standaardversie. 

De stappen waar de begeleider samenzit met de organisaties worden met grijze achtergrond 

weergegeven. Deze momenten worden vooraf ingepland met de betrokken organisaties.  

 Stappen Wat Wie Tijd S/L/XL versie 

1 Inleidende 

vergadering 

- Plannen evaluatie: 

bespreken aanpak en 

methode, beslissingen 

nemen over concrete 

verloop - zie bijlage 11:  

“Lijst punten te behandelen 

in voorbereidende 

vergadering” 

- Begeleider maakt verslag 

van de vergadering en stuurt 

dit door naar de aanwezigen 

Collectief - 

bepaald door 

de 

organisaties  

2u 

voorb + 

2u verg 

 

Begeleider 1u 

voorb + 

2u verg 

+ 1u 

verslag 

2 Cartografie - Begeleider analyseert 

beschikbare documenten - 

zie bijlage 5: “Bronnen voor 

cartografie” en bijlage 6: 

“Cartografie“  

Ondersteuner 1u - L: Aanvullen met 

individuele gesprekken 

- XL: Naast documentatie 

ook enquête lanceren 

naar medewerkers, lokale 

partners, medewerkers 

op het terrein, …  

- XXL: Field visit op het 

terrein 

Begeleider 4u 

3 Workshop 

organisatie-

niveau 

- Workshop van +/- 3 uur per 

organisatie. Bijlage 7: 

“Verloop workshop 

organisatieniveau” 

- Begeleider stuurt op 

voorhand informatie door 

naar deelnemers. Bijlage 9: 

“Informatie deelnemers 

workshops” 

Rep 1* 3u - S: Workshop 

organisatieniveau 

overslaan/vervangen 

door korte vragenlijst 

- L: Aanvullen met 

individuele gesprekken 

- XL: Betrekken 

medewerkers op het 

terrein, lokale partners 

via telcon, zuiddagen,...  

Ondersteuner 3u 

Begeleider 3u per 

org 

4 Feedback - Begeleider stelt verslag van 

de workshop op 

organisatieniveau op 

- Deelnemers geven feedback 

Ondersteuner 1u - L: Samenzitten met de 

organisaties om 

voorlopige individuele 

bevindingen te 

vergelijken en workshop 

Begeleider 2u 
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collectief niveau 2 voor te 

bereiden 

 

5 Workshop 

op collectief 

niveau 

- Workshop van +/- 3 uur, 

gebaseerd op bevindingen 

cartografie en workshops op 

organisatieniveau. Bijlage 

10: “Verloop workshop 

collectief niveau” 

- Begeleider stuurt op 

voorhand informatie door 

naar deelnemers. Bijlage 9: 

“Informatie deelnemers 

workshops” 

Rep 2** 3u - L: Aanvullen met 

individuele gesprekken 

- XL: Medewerkers op het 

terrein, lokale partners 

betrekken via telcon, 

zuiddagen,...  

Ondersteuner 3u 

Begeleider 3u 

6 

 

Rapport 

 

- Begeleider stelt een rapport 

op met de bevindingen, 

lessons learned, 

verbeterpunten en 

aanbevelingen. Zie bijlage 

12: “Handleiding opmaak 

rapport” 

- Het rapport bevat ook een 

individueel gedeelte per 

organisatie 

Begeleider 

 

7u - L: Begeleider stelt rapport 

voor aan de hand van een 

presentatie  

- XL: Er wordt een 

uitgebreide feedback 

binnen de organisatie 

gevraagd: input van alle 

betrokkenen bij de 

workshops 

7 Met de 

resultaten 

aan de slag 

- Resultaten van de evaluatie 

worden besproken met 

betrokken organisaties en 

andere mogelijke 

geïnteresseerden 

Begeleider 2u - XL: opzetten 

verbetertraject / 

leertraject Ondersteuner 2u 

 

2.2.2. Betrokken personen 

 

Begeleider 

- Een medewerker van de federatie, van de eigen organisaties; of een externe consultant 

- Profiel: OD / QA / ME; met kennis van samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke 

programma’s 

- Beschikbaarheid : 1 werkweek  

- Taken : documenten analyseren, collectieve momenten faciliteren, voorlopige en finale analyse 

en conclusievorming, informatie en feedback verwerken, eindnota’s schrijven 

 

Ondersteuner  

- Een medewerker (eventueel per organisatie) coördineert samen met de begeleider de evaluatie 

- Profiel: OD / QA / ME; met kennis van samenwerkingsverbanden of gemeenschappelijke 

programma’s 
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- Beschikbaarheid: 2 a 3 werkdagen  

- Taken: documenten ter beschikking stellen, verslag nemen; logistieke ondersteuning en 

procesbeheer; reflectie partner voor de externe begeleider 

 

Representatie van de organisatie - ´Rep 1´ 

- Beschikbaarheid: 1 werkdag 

- Samenstelling: Wordt besproken tijdens de voorbereidende vergadering. Belangrijk dat de 

ervaringen van verschillende niveaus aan bod komen tijdens de workshops. Idealiter is de 

samenstelling voor de verschillende organisaties dezelfde. 

- Standaard samenstelling 

● 1 lid bestuur  

● 1 lid management  

● 1 medewerker ondersteunende diensten 

● 1 programmamedewerker 

- uitgebreide samenstelling (max 8 personen) :  

● Verschillende departementen: bestuur, management, ondersteunende diensten (IT, 

Financiën, administratie, …), communicatie, fondsenwerving, personeel, beweging, zuid, 

beleid/studie.  

● Verschillende niveaus: lid van raad van bestuur, lid van directiecomité, stafmedewerker, 

medewerker op het terrein, vrijwilliger, …  

 

Representatie van de samenwerking - ´Rep 2´ 

- Samenstelling: Wordt besproken tijdens de voorbereidende vergadering. Selectie uit de groep 

die heeft deelgenomen aan de workshop op organisatieniveau. Idealiter is de samenstelling voor 

de verschillende organisaties dezelfde. 

- Beschikbaarheid: 1 werkdag 

- Een groep van minimum 2 personen per organisatie  

 

Medewerkers op het terrein 

- In de standaardversie worden medewerkers op het terrein niet betrokken bij de evaluatie-

oefening, zij kunnen wel op verschillende manieren betrokken worden in een uitgebreide versie: 

● Vragenlijst 

● Teleconferentie 

● Workshop tijdens ‘zuiddagen’ 

● Terreinbezoek door begeleider 
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2.2.3. Tijdslijn 
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3. BIJLAGEN 

Bijlage 1: Context van de gemeenschappelijke programma’s 

Sinds 2017 werken 32 leden van ACODEV en ngo-federatie  samen in 11 gemeenschappelijke 

programma’s. Ook de drie federaties (ngo-federatie, ACODEV en Fiabel) werken samen in een 

gemeenschappelijk programma. De gemeenschappelijke programma’s zijn erg divers, sommige leden 

werken enkel op de noodzakelijke vlakken samen, anderen zien deze samenwerking breder en werken 

samen in een consortium, of denken er zelfs aan in de toekomst te fusioneren.  

De gemeenschappelijke programma’s kaderen in de ambitie van de sector en de overheid om de 

complementariteit en synergie tussen de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking te 

versterken, de administratieve werklast voor de betrokken partijen te verlagen en collectief leren te 

stimuleren.  

De belangrijkste methodologische aspecten die in het KB 2016 werden opgenomen: 

● Gemeenschappelijke programma's moeten aan dezelfde criteria voldoen als de afzonderlijke 

programma's. Deze coherentie kan uit verschillende aspecten bestaan, maar moet duidelijk 

worden geschetst in het programma-document. Een gemeenschappelijke programma is geen 

optelsom van verschillende programma's, maar wel degelijk een enkel programma. 

● Het enige verschil met een programma met één actor is dat de subsidie wordt verdeeld onder de 

aanvragers op basis van het budget.  Maar het principe blijft: een programma is een programma, 

geen systeem met meerdere snelheden. 

● Geen maximum of minimum van het aantal actoren.  

● Een gemeenschappelijk programma is niet mogelijk tussen actoren van verschillende categorieën 

(tussen CMO's + AI).  

● Een gemeenschappelijk programma kan uit een noord- en een zuidluik bestaan.  

● A priori, een enkele theory of change voor het gehele programma.  
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Bijlage 2: Principes en doelstelling evaluatie 

 

Principes 

De tool is ontwikkeld volgens de volgende principes, en moet ook gebruikt worden met het volgende in 

gedachte: 

● De evaluatie is een collectieve, gestructureerde en doelgerichte reflectieoefening, in plaats van 

meten aan de hand van indicatoren. 

● De reflectie is voornamelijk gebaseerd op de perceptie van de deelnemende organisaties. Door 

het samenbrengen van percepties op het niveau van de individuele organisatie; op collectief 

niveau; en de documentatie rond samenwerkingsverbanden komt men tot een goed 

onderbouwd resultaat.   

● De vertrouwelijkheid van informatie wordt gerespecteerd; de evaluatie bestaat uit een 

individueel en een collectief deel; het delen van informatie wordt gecontroleerd – rekening 

houdend met de mogelijke gevoeligheden die bestaan binnen een samenwerking. 

● Het gebruik van het instrument is niet beperkt tot één enkele evaluatie. De voorgestelde 

beschouwingen kunnen ook worden gebruikt ter controle/monitoring - rekening houdend met 

het feit dat de institutionele implicaties het verloop van de samenwerking volgen; en zich anders 

presenteren tijdens het opzetten en plannen van een samenwerking. Het instrument kan ook 

gebruikt worden om samenwerkingen te evalueren buiten de DGD-financiering. 

● De tool past zich aan de diversiteit van gemeenschappelijke programma's aan, zonder afbreuk 

te doen aan de consistentie en volledigheid: S/M/L/XL-versies mogelijk. 

● Afhankelijk van de toepassing van de tool kunnen organisaties de medewerkers op het terrein 

betrekken bij de evaluatie-oefening. In principe kan ook de perceptie van lokale partners worden 

meegenomen. Dit vereist een herformulering van de relevante vragen en methoden; gebaseerd 

op de institutionele betrokkenheid bij het programma. 

 

Doelstellingen 

● Elke organisatie de mogelijkheid bieden om na te denken over de samenwerking en beslissingen 

te nemen over een instap, (her)oriëntatie of beëindiging van de samenwerking, en dit op 

institutioneel niveau; 

● Organisaties in staat stellen om samen te reflecteren op de samenwerking en samen na te 

denken over de mogelijkheden en optimale modaliteiten van samenwerking; 

 

Resultaat 

● Reflectie - duidelijk beeld over de institutionele implicaties van de samenwerkingsverbanden, op 

het niveau van individuele organisaties en op het niveau van de samenwerking 

● Feedbackrapport per samenwerkingsverband, met individueel gedeelte per organisatie 
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Bijlage 3. Definitie van aspecten en lijst mogelijke aandachtspunten 

  

Aspect Definitie Mogelijke 

aandachtspunten 

individueel 

Mogelijke aandachtspunten 

collectief 

Groep 1: Rollen 

Bestuur Draagt de ultieme 

verantwoordelijkheid 

over de organisatie. 

Zorgt dat beleid en 

procedures bestaan die 

toestaan te de 

uitvoering richting te 

geven.                                                                                  

- Rol / plaats die het 

bestuur opneemt in de 

samenwerking- 

algemeen 

- Rol / plaats die het 

bestuur opneemt in de 

samenwerking - 

bijsturing 

- Verantwoording die aan 

het bestuur wordt 

afgelegd 

 

- Samenwerkingsmodaliteit

en tussen de verschillende 

besturen 

- Formele dynamiek 

- Informele dynamiek 

- Verantwoording naar het 

collectief van besturen 

- Bijsturing door het 

collectief van besturen 

Management Geeft leiding aan de 

uitvoering van wat het 

bestuur besloten heeft 

via het afstemmen van 

de doelstellingen, 

investeringen en 

tijdspanne van de 

organisatie, tot een 

haalbaar pakket werk. 

Schept de 

voorwaarden om dat 

werk goed te kunnen 

uitvoeren, houdt de 

vinger aan de pols en 

stuurt zonodig bij. 

- Rol / plaats die het 

management opneemt 

in de samenwerking - 

algemeen 

- Rol / plaats die het 

management opneemt 

in de samenwerking - 

bijsturing 

- Verantwoording die aan 

het management wordt 

afgelegd 

- Managementstructuur 

- Formele dynamiek 

- Informele dynamiek 

- Voorwaarden en condities 

voor uitvoering 

waarbinnen het 

management werkt 

- Leiding aan het 

management gegeven 

- Leiding door het 

management gegeven 

- Verantwoording naar het 

bestuur 

- Bijsturen 

 

Taakstructuur De taakstructuur is hoe 

de lijst van taken 

verdeeld is over de 

verschillende posities 

in de organisatie. 

- Taken binnen de eigen 

taakstructuur 

 

- Taakverdeling 

- Formele dynamiek 

- Informele dynamiek 
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Groep 2: Partners 

Donor(en) Institutionele en 

private donoren die het 

programma financieel 

ondersteunen. 

- randvoorwaarden 

waaronder 

institutionele 

financiering beschikbaar 

wordt 

- toegang tot 

institutionele 

financiering  

- noodzaak aan 

institutionele 

financiering  

- de positie ten opzichte 

van de private donor 

- continuïteit van 

financiering 

- Relatie met donor(en) 

- Verantwoording naar 

donor(en) 

- Continuïteit van 

financiering 

Programma 

partners 

Partners die een 

uitvoerende 

verplichting hebben in 

het programma, zoals 

lokale partners 

- Positie van de partner 

ten opzichte van de 

organisatie 

- Omgang met de partner 

- Relatie tussen partners 

- Formele / wettelijke 

positie van de partner 

- Informele / werkelijke 

positie van de partner 

- Rol in / houding tov 

besluitvorming van de 

partner 

- Omgang met de partner - 

algemeen 

- Omgang met problemen 

en opportuniteiten 

- Relatie tussen partners 

Andere 

partners 

Niet-uitvoerende 

partners waarmee de 

organisatie een voor de 

samenwerking 

relevante betrekking 

onderhoudt. 

- Impact andere 

partnerschappen 

- Relatie tot andere 

samenwerkingsverbande

n 

- Omgang met andere 

partners 

- Overlappen in andere 

partners 

- Relatie tot andere 

samenwerkingsverbanden 

- Soorten partners 

Groep 3: Eigenheid van de organisatie 
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Visie, missie, 

waarden 

De expliciete 

uitdrukking van hoe de 

organisatie de ideale 

wereld ziet, wat de 

organisatie in de reëel 

bestaande wereld wil 

veranderen, en het 

expliciete 

waardenkader dat 

hiermee samengaat 

- Helderheid 

probleemstelling wereld 

- Samenspraak met eigen 

visie 

- Impact op eigen visie 

- Samenspraak visies 

- Visie die het programma 

ondersteunt – in opzet en 

uitvoering 

Positionering De manier waarop de 

organisatie haar plaats 

zoekt en inneemt in die 

wereld en de variëteit 

van actoren waar ze 

mee geconfronteerd 

wordt. 

- Impact op de positie in 

het landschap van 

relevante organisaties  

- Positie in de praktijk 

ondersteund door 

externe representatie en 

communicatie 

- Gemeenschappelijke 

positie van de organisaties 

in het landschap van 

relevante organisaties 

- Positionering in de praktijk 

ondersteund door externe 

representatie en 

communicatie 

Maatschappel

ijk draagvlak 

De motivatie die 

mensen ertoe brengt 

om zich te engageren 

voor de organisatie, 

zoals de 

vrijwilligersbasis.  

- Motivatie van de 

werknemers, 

bestuurders, vrijwilligers, 

supporters etc. ten 

opzichte van de 

samenwerking 

- Grond van de motivatie 

- Gemeenschappelijke 

motivatie 

- Productief maken van de 

motivatie 

Werkcultuur De houding en 

gedragingen van alle 

betrokkenen op de 

werkvloer en de soort 

sfeer die daardoor 

geschapen wordt. 

- Impact op de 

werkcultuur 

- Samenspraak 

werkculturen 

- Aanpakken van problemen 

 

Groep 4: Investeringen 
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Tijd, geld, HR De tijdspannes waarin 

de organisatie zijn 

acties kan realiseren, 

de financiële middelen 

waarmee dit gebeurt 

en de mensen (kennis 

en expertise) die de 

organisatie ter 

beschikking heeft.    

- Impact van de 

samenwerking op de 

beschikbare tijd, 

financiële middelen, HR 

- Vastleggen 

tijdsbesteding, 

financiële middelen, HR, 

monitoren en 

herbekijken 

- Overleg over 

tijdsbesteding, 

financiële middelen, HR 

- Vastleggen benodigde 

tijdsbesteding, financiële 

middelen, HR, monitoring 

en herbekijken 

- Overleg over 

tijdsbesteding, financiële 

middelen, HR 

- Verantwoording afleggen 

over tijdsbesteding, 

financiële middelen, HR 

 

Software De software – IT-

programma’s, 

communicatiemethode

n en procedures – die 

de organisatie ter 

beschikking heeft. 

- Impact van de 

samenwerking op de 

beschikbare software 

- Vastleggen software, 

monitoren en 

herbekijken 

- Overleg over software 

- Vastleggen benodigde  

software, monitoren en 

herbekijken 

- Overleg over software 

- Opbouw software 

 

Hardware De hardware – 

kantoren, gadgets, 

materiaal – die de 

organisatie ter 

beschikking heeft. 

- Impact van de 

samenwerking op de 

beschikbare hardware 

- Vastleggen hardware, 

monitoren en 

herbekijken 

- Overleg over hardware  

- Vastleggen benodigde 

hardware, monitoren en 

herbekijken 

- Overleg over hardware 

- Verantwoording afleggen 

over hardware 

- Opbouw hardware 

 

Processen De uitvoeringsregels 

die de organisatie heeft 

ontwikkeld en die 

ervoor zorgen dat de 

interne coherentie 

bewaard blijft binnen 

de organisatie, en het 

operationele vlot 

verloopt. 

- Vastleggen processen, 

monitoren en 

herbekijken 

- Overleg over processen 

- Formele versus 

informele dynamiek 

- Vastleggen processen, 

monitoren en herbekijken 

- Overleg over processen 

- Formele versus informele 

dynamiek 

Groep 5: Kennis 

Leren De institutionele kennis 

die de organisatie 

opbouwt via lessen 

trekken en - vindbaar - 

documenteren. 

- Beschikbaar maken van 

kennis 

- Opbouw van kennis 

- Delen van kennis 

- Opbouw van kennis 

- Terugvloeien van kennis 

naar individuele 

organisatie 
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Aanpassen Het vermogen van een 

organisatie om zich aan 

te  passen aan 

veranderende 

omstandigheden, hetzij 

opportuniteiten hetzij 

bedreigingen. 

- Procedures om 

veranderende 

omstandigheden te 

signaleren 

- Procedures om 

handelend op te treden 

- Perceptie van 

veranderingen 

- Appreciatie van hoe met 

veranderingen wordt 

omgegaan 

- Procedures om 

veranderende 

omstandigheden te 

signaleren 

- Procedures om handelend 

op te treden 

- Perceptie van 

veranderingen 

- Appreciatie van hoe met 

veranderingen wordt 

omgegaan 

Buiten categorie:  

Link met het 

terrein 

De activiteiten die de 

organisatie uitvoert op 

het terrein  

-  -  

…  -  -  
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Bijlage 4: Link met het EFQM model 

Sinds 2011 is EFQM het referentiemodel voor kwaliteitsverbetering in de Belgische ngo-sector. De inhoud 

van het model gaat over het managen van een organisatie en hoe je voortdurend kan streven naar 

verbetering. In essentie valt het model uiteen in twee grote blokken: 

- Factoren: wat een organisatie doet (samengevat in de eerste 5 criteria: leiderschap, strategie, 

medewerkers, partners & middelen en het criterium voor processen, producten en diensten) 

- Resultaten: welke resultaten een organisatie behaalt (samengevat in de laatste vier criteria die 

de resultaten in kaart brengen voor de doelgroepen, de medewerkers, de maatschappij en de 

kernresultaten) 

 

 
 

In deze oefening leggen we enkel de link met de eerste 5 criteria van het EFQM-model, daar we enkel de 

institutionele aspecten van de samenwerkingsverbanden onderzoeken. 

 

Aspect Definitie Link met EFQM EFQM definitie 

Groep 1: Rollen en verantwoordelijkheden 

Bestuur Draagt de ultieme 

verantwoordelijkheid over de 

organisatie. Zorgt dat beleid en 

procedures bestaan die de 

bestuurders toestaan te 

besturen en richting te geven.                                                                                  

1.Leiderschap 

 

Dit criterium gaat over de manier 

waarop een organisatie 

gemanaged wordt, hoe het 

leiderschap de visie en missie in 

beweging zet en deze van tijd tot 

tijd herziet en hoe dit leiderschap 

het voorbeeld geeft voor de hele 

organisatie. Leiderschap 

inspireert mensen en stuurt 

verandering doeltreffend aan.  
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Management Geeft leiding aan de uitvoering 

van wat het bestuur besloten 

heeft via het afstemmen van de 

doelstellingen, investeringen 

en tijdspanne van de 

organisatie, tot een haalbaar 

pakket werk. Schept de 

voorwaarden om dat werk 

goed te kunnen uitvoeren (de 

juiste dingen doen op de juiste 

manier), houdt de vinger aan 

de pols en stuurt zo nodig bij 

(eventueel in overleg met het 

bestuur). 

1.Leiderschap 

 

Zie hierboven 

 

Taakstructuur De taakstructuur is hoe de lijst 

van taken en 

verantwoordelijkheden 

verdeeld is over de 

verschillende posities in de 

organisatie, alsmede wie aan 

wie ondergeschikt is, diens 

orders opvolgt en aan die 

persoon verantwoording 

aflegt. De visualisering daarvan 

is het organogram. 

5.Processen, 

producten & 

diensten 

Dit criterium analyseert de core 

business en de kernprocessen 

van een ngo.  

 

Groep 2: Stakeholders 

Donor(en) Institutionele en private 

donoren 

4.Partners en 

middelen 
Dit criterium gaat over het 

management van de niet-

menselijke middelen en de 

kennis van de organisatie: 
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financies, leveranciers (inclusief 

onderaannemers en 

instrumentele/financiële 

partners), infrastructuur, IT, 

kennisbeheer. 

 

Programma 

partners 

Partners die een uitvoerende 

verplichting hebben in het 

programma, zoals lokale 

partners 

4.Partners en 

middelen 

Zie hierboven 

Andere 

partners 

Niet-uitvoerende partners 

waarmee de organisatie een 

voor de samenwerking 

relevante betrekking 

onderhoudt. 

4.Partners en 

middelen 

Zie hierboven 

Groep 3: Eigenheid van de organisatie 

Visie, missie, 

waarden 

De expliciete uitdrukking van 

hoe de organisatie de ideale 

wereld ziet, gebaseerd op een 

analyse van wat er mis is met 

de reëel bestaande wereld. 

2.Strategie Dit criterium gaat over de manier 

waarop een organisatie de visie 

en de missie in beweging zet via 

institutionele strategieën die 

gebaseerd zijn op de analyse van 

haar prestaties. 

 

Positionering De manier waarop de 

organisatie haar plaats zoekt en 

inneemt in die wereld en 

variëteit van actoren waar ze 

mee geconfronteerd wordt. 

2.Strategie Zie hierboven 
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Maatschappe

lijk draagvlak 

De motivatie die mensen ertoe 

brengt om zich te engageren 

voor de organisatie, zoals de 

vrijwilligersbasis.  

3.Medewerker

s 
Dit criterium analyseert het HR-

beleid van de organisatie. 

Hiervoor moet naar de brede 

definitie van medewerkers en 

‘humaan kapitaal’ gekeken 

worden. Deze beslaat het hele 

spectrum van mensen die 

bijdragen tot de ontplooiing van 

de strategie, de processen, de 

projecten,… 

 

Werkcultuur De houding en gedragingen van 

alle betrokkenen op de 

werkvloer en de soort sfeer die 

daardoor geschapen wordt. 

3.Medewerker

s 

Zie hierboven 

Groep 4: Investeringen 

Tijd De tijdspannes waarin de 

organisatie zijn missie kan 

plannen en realiseren. / tijd die  

4.Partners & 

middelen 
Dit criterium gaat over het 

management van de niet-

menselijke middelen en de 

kennis van de organisatie: 

financies, leveranciers (inclusief 

onderaannemers en 

instrumentele/financiële 

partners), infrastructuur, IT, 

kennisbeheer. 

 

Geld De financiële middelen 

waarmee de organisatie werkt. 

4.Partners & 

middelen 

Zie hierboven 
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HR De mensen (bestuurders, 

werknemers en vrijwilligers) en 

hun expertise en ervaring, die 

de organisatie ter beschikking 

heeft. 

3.Medewerker

s 
Dit criterium analyseert het HR-

beleid van de organisatie. 

Hiervoor moet naar de brede 

definitie van medewerkers en 

‘humaan kapitaal’ gekeken 

worden. Deze beslaat het hele 

spectrum van mensen die 

bijdragen tot de ontplooiing van 

de strategie, de processen, de 

projecten,… 

 

Software De software – IT-programma’s, 

procedures, 

communicatiemethoden en 

procedures – die de organisatie 

ter beschikking heeft. 

4.Partners & 

middelen 
Dit criterium gaat over het 

management van de niet-

menselijke middelen en de 

kennis van de organisatie: 

financiers, leveranciers (inclusief 

onderaannemers en 

instrumentele/financiële 

partners), infrastructuur, IT, 

kennisbeheer. 

 

Hardware De hardware – kantoren, 

gadgets, materiaal – die de 

organisatie ter beschikking 

heeft. 

4.Partners & 

middelen 

Zie hierboven 

Processen De uitvoeringsregels die de 

organisatie heeft ontwikkeld en 

die ervoor zorgen dat de 

interne coherentie bewaard 

blijft binnen de organisatie, en 

het operationele vlot verloopt. 

5.Processen, 

producten & 

diensten 

Dit criterium analyseert de core 

business en de kernprocessen 

van een ngo.  

 

Groep 5: Leren 
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Opbouwen 

van kennis 

De institutionele kennis die de 

organisatie opbouwt via lessen 

trekken en - vindbaar - 

documenteren. 

4.Partners & 

middelen 
Dit criterium gaat over het 

management van de niet-

menselijke middelen en de 

kennis van de organisatie: 

financiers, leveranciers (inclusief 

onderaannemers en 

instrumentele/financiële 

partners), infrastructuur, IT, 

kennisbeheer. 

 

Aanpassen Het vermogen van een 

organisatie om zich aan te  

passen aan veranderende 

omstandigheden, hetzij 

opportuniteiten hetzij 

bedreigingen. 

Geen specifiek 

criterium 

 

 

Buiten categorie 

Link met het 

terrein 

De activiteiten die de 

organisatie uitvoert op het 

terrein  

Resultaten Welke resultaten een organisatie 

behaalt (samengevat in de 

laatste vier criteria die de 

resultaten in kaart brengen voor 

de doelgroepen, de 

medewerkers, de maatschappij 

en de kernresultaten) 

…     

 

 

 

  



  
   

25 
 

Bijlage 5: Bronnen voor cartografie 

Nr Wat Opmerkingen 

1 Gemeenschappelijk programma 

 Individuele programma’s indien het om 

samenwerkingsverbanden andere dan de 

gemeenschappelijke programma’s gaat. 

2 Jaarverslagen individuele organisaties  Vanaf eerste meldingen samenwerking 

3 

Samenwerkingsstrategie 

gemeenschappelijk programma 

Indien dit geen deel uitmaakt van het programma 

(of er een recentere versie bestaat) 

4 

Samenwerkingsovereenkomst 

gemeenschappelijk programma Indien van toepassing 

5 Verslagen raad van bestuur  Vanaf eerste meldingen samenwerking 

6 Verslagen directiecomité Vanaf eerste meldingen samenwerking 

7 

Verslagen sturingscomité 

gemeenschappelijk programma Indien van toepassing 

8 Organigram samenwerking Indien van toepassing 

9 Verslagen institutionele dialogen Vanaf eerste meldingen samenwerking 

10 

Verslagen van gemeenschappelijke 

projecten 

bijvoorbeeld ontwikkeling gemeenschappelijk 

partnerschapsbeleid via kwaliteitsfonds 

11 Verslag Mid-term evaluatie Indien reeds plaatsgevonden 

12 Verslag impactevaluatie Indien reeds plaatsgevonden 

13 Verslag eindevaluatie Indien reeds plaatsgevonden 
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Bijlage 6: Cartografie  

Zie Excel in bijlage 
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Bijlage 7: Verloop workshop organisatieniveau 

Deelnemers 

- Begeleider: faciliteert de workshop 

- Ondersteuner: coördineert de praktische aspecten van de workshop en neemt verslag 

- Representatie van de organisatie 

➔ Een gedetailleerde beschrijving van de deelnemers vind je hier 

 

Voorbereiding 

- Begeleider documenteert de samenwerking aan de hand van verschillende bronnen 

- Begeleider bereidt presentatie voor. Zie bijlage 8: ‘template presentatie workshops’ 

- Begeleider en ondersteuner spreken de samenstelling van de representatie van de organisatie 

af. 

- Ondersteuner licht de participanten aan de workshop in van de doelstellingen en het proces. Zie 

bijlage 9: “Informatie deelnemers workshop” 

 

Verloop 

- Begeleider geeft een introductie aan de hand van een presentatie. Zie bijlage 8: ‘template 

presentatie workshops’ 

- De presentatie bevat de volgende elementen: 

o Schets van de context 

o Kader van de evaluatie met de thema’s en vragen 

o Initiële ambities van de samenwerking (zoals bijvoorbeeld geformuleerd in het 

gemeenschappelijk programma of het samenwerkingsakkoord) 

o Verloop van de workshop 

- We stellen drie methodes voor om de workshops te faciliteren. Verifieer steeds of de aanpak van 

de workshop op het doelpubliek is afgestemd: aantal deelnemers, voorafgaande kennis, 

motivatie, rollen, … 

o Methode A (Grotere groep, verschillende niveaus van voorafgaande kennis) 

▪ Voorbereiding: Begeleider voorziet 1 groot flipchart paper per thema, met 

deelaspecten, en schrijft op een laatste grote flipchartpaper de 4 vragen, met 

telkens een post-it met een andere kleur per vraag 

▪ Setting the scene (10 min.): Deelnemers krijgen 10 minuten om zo veel mogelijk 

materiaal aan te dragen. Deelnemers schrijven keywords op post-its, deze 

worden op de flipchartpaper bij het juiste aspect geplakt. De begeleider vraagt 

de deelnemers zich te concentreren op de 3 eerste vragen (ambities, terugblik, 

blik vooruit) 

▪ Discussie per thema (60-90 min.): De thema’s worden 1 per 1 overlopen. De 

begeleider overloopt telkens per vraag (Q1, Q2, Q3) alle post-its per thema. De 

begeleider vraagt verduidelijking bij de post-its, in groep wordt er collectief 

gediscussieerd, de begeleider trekt algemene conclusies. Op het einde vraagt de 

begeleider aan de deelnemers wat volgens hen de echte meerwaarde van de 

samenwerking is. (Q4) 

▪ Gezamenlijke conclusies en aanbevelingen (20 min.): De begeleider formuleert 

samen met de groep algemene conclusies + aanbevelingen  

o Methode B (Kleine groep, veel voorafgaande kennis) 
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▪ Open discussie per thema, per vraag. Ongeveer 20 minuten per thema 

▪ De begeleider formuleert samen met de groep algemene conclusies + 

aanbevelingen 

o Methode C (Grote groep, verschillende niveaus van voorafgaande kennis) 

▪ De participanten worden opgedeeld in kleine groepjes. Elke groep neemt 1 

thema voor zijn rekening en probeert aan de hand van de aspecten een 

antwoord te formuleren op de 4 vragen 

▪ Plenaire discussie: elke groep stelt de resultaten van de discussie voor. Er wordt 

feedback van alle participanten gevraagd 

▪ De begeleider formuleert samen met de groep algemene conclusies + 

aanbevelingen 

 

Conclusies/feedback 

- Op het einde van de workshop formuleert de begeleider samen met de groep algemene 

conclusies + aanbevelingen 

- Bij het formuleren van de conclusies en de aanbevelingen wordt verwezen naar de initiele 

ambities van de samenwerking 

- De begeleider maakt aan de hand van de nota’s van de ondersteuner een verslag 

- De algemene conclusies en aanbevelingen worden expliciet opgenomen in het verslag en voor 

feedback naar de deelnemers gestuurd 

 

Benodigdheden 

- Powerpoint 

- Beamer 

- Laptop 

- 6 flipchartpapers 

- Papieren tape 

- Post-its in 3 verschillende kleuren 

- stiften 
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Bijlage 8: Template presentatie workshops 

- Voor de workshops op organisatieniveau: zie powerpoint in bijlage “template presentatie 

workshop organisatieniveau” 

- Voor de workshop op collectief niveau: zie powerpoint in bijlage “template presentatie 

workshop collectief niveau” 
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Bijlage 9: Informatie deelnemers workshops 

Dit document, zonder de bijlagen, kan verspreid worden onder de deelnemers om de evaluatie-oefening 

te verduidelijken.   
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Bijlage 10: Verloop workshop collectief niveau 

Deelnemers 

- Begeleider: faciliteert de workshop 

- Ondersteuner: coördineert de praktische aspecten van de workshop en neemt verslag 

- Representatie van de organisaties 

➔ Een gedetailleerde beschrijving van de deelnemers vind je hier 

 

Voorbereiding 

- Begeleider maakt gebruik van de analyse van de bronnen (cartografie) en de conclusies van de 

workshops op organisatieniveau om voorlopige conclusies te trekken, per groep aspecten 

- Ondersteuner bereidt presentatie voor. Zie bijlage 8: ‘template presentatie workshops’ 

- Begeleider en ondersteuner spreken de samenstelling van de representatie van de organisatie af 

- Ondersteuner licht de participanten aan de workshop in van de doelstellingen, het proces en de 

methodologie van de workshop. Zie bijlage 9: “Informatie deelnemers workshop” 

 

Verloop 

- Begeleider geeft een introductie aan de hand van een presentatie. Zie bijlage 8: ‘template 

presentatie workshop organisatieniveau’. De presentatie bevat de volgende elementen: 

o Kader van de evaluatie met de thema’s en vragen 

o Verloop van de workshop 

o Voorlopige bevindingen 

- We stellen drie methodes voor om de workshops te faciliteren. Verifieer steeds of de aanpak van 

de workshop op het doelpubliek is afgestemd: aantal deelnemers, voorafgaande kennis, 

motivatie, rollen, … 

o Methode A (Grotere groep, verschillende niveaus van voorafgaande kennis) 

▪ Voorbereiding: Begeleider voorziet 1 groot flipchart paper per thema 

▪ Voorstellen voorlopige conclusies (10 min): Begeleider stelt de voorlopige 

conclusies per thema voor 

▪ Aangevuld door de organisaties (20 min): Elke organisatie krijgt de gelegenheid 

de voorlopige conclusies te bevestigen, te betwisten of aan te vullen 

▪ Future perfect (10 min): Deelnemers schrijven op post-its de voor hen ideale 

toekomst op. Deze post-its worden bij het juiste deelaspect geplakt 

▪ Discussie in groep (60-90 min) 

▪ Gezamenlijke conclusies en aanbevelingen (20 min): De begeleider formuleert 

samen met de groep algemene conclusies + aanbevelingen 

o Methode B (Kleine groep, veel voorafgaande kennis) 

▪ Voorbereiding: Begeleider voorziet 1 groot flipchart paper per thema 

▪ Voorstellen voorlopige conclusies (10 min): Begeleider stelt de voorlopige 

conclusies per thema voor 

▪ Aangevuld door de organisaties (20 min): Elke organisatie krijgt de gelegenheid 

de voorlopige conclusies te bevestigen, te betwisten of aan te vullen 

▪ Discussie in groep (60-90 min) 

▪ Gezamenlijke conclusies en aanbevelingen (20 min): De begeleider formuleert 

samen met de groep algemene conclusies + aanbevelingen. Per thema worden 



  
   

32 
 

te nemen beslissingen geïdentificeerd om een stap dichter bij ‘de ideale 

toekomst’ te komen.  

o Methode C (Grote groep, verschillende niveaus van voorafgaande kennis) 

▪ Begeleider stelt de voorlopige conclusies voor 

▪ Deelnemers worden opgedeeld in kleine groepjes. Elke groep neemt 1 thema 

voor zijn rekening. Bedoeling is de voorlopige conclusies te bevestigen en aan te 

vullen, of alternatieve conclusies te formuleren. Daarnaast wordt er ook vooruit 

gekeken. Hoe ziet de ideale toekomst eruit voor het desbetreffende thema?  

▪ Plenaire discussie: elke groep stelt de resultaten van de discussie voor. Er wordt 

feedback van alle participanten gevraagd 

▪ De begeleider formuleert samen met de groep aanbevelingen. Per thema 

worden de te nemen beslissingen geïdentificeerd om een stap dichter bij ‘de 

ideale toekomst’ te komen 

 

Conclusies/feedback 

- De begeleider formuleert samen met de groep aanbevelingen. Per thema worden de te nemen 

beslissingen geïdentificeerd om een stap dichter bij ‘de ideale toekomst’ te komen 

- De begeleider maakt aan de hand van de nota’s van de ondersteuner een verslag 

- De aanbevelingen en te nemen beslissingen worden expliciet opgenomen in het verslag en voor 

feedback naar de deelnemers gestuurd 

 

Benodigdheden 

- Powerpoint 

- Beamer 

- Laptop 

- 6 flipchartpapers 

- Papieren tape 

- Post-its in 3 verschillende kleuren 

- stiften 
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Bijlage 11: Lijst punten te behandelen in voorbereidende vergadering 

Samenstelling voorbereidende vergadering 

- Begeleider  

- Ondersteuner  

➔ Een gedetailleerde beschrijving van de rol en het profiel van de ondersteuner vind je hier 

 

Te behandelen thema’s 

- S/M/L/XL: 

o Elementen waarmee de cartografie en de workshops worden aangevuld (vragenlijst, 

interviews, site visit, …) 

o Mate waarin lokale partners / medewerkers op het terrein betrokken kunnen worden in 

het proces 

- Lijst van de benodigde documenten. Zie bijlage 7: ‘Bronnen voor cartografie’ 

- Confidentialiteit aspecten 

- Coherentie met andere processen die lopen in de organisatie (mid-term of eindevaluatie)  

- Verloop 

- Praktische aspecten: taal, data, locaties, beamer 

- Identificatie van de deelnemers aan de workshops. Een gedetailleerde omschrijving van de 

deelnemers vind je hier 

- Welke thema’s zijn pertinent, welke minder? Zijn er thema’s die eventueel problematisch zijn? 

- Verwachtingen van de organisatie tav deze evaluatie 

- Eventuele valkuilen of taboes  

- Hoe gaat de organisatie nadien aan de slag met de resultaten? 

 

Belangrijkste conclusies 

➢ De generische planning wordt aangepast aan de specifieke data van het samenwerkingsverband 

➢ S/M/L/XL versie? 

➢ Deelnemers aan de workshops worden aangeduid 

➢ Duidelijke afbakening van de ondersteuning van de begeleider 
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Bijlage 12: Handleiding opmaak rapport 

 

In het uiteindelijke rapport brengt de begeleider alle bevindingen samen van de evaluatie. 

 

Structuur 

1. Inleiding 

2. Kader: Hier schetst de begeleider het kader met de thema’s en de vragen. 

3. Verloop: Hier schetst de begeleider het verloop van de evaluatie; welke documenten zijn 

geraadpleegd, welke workshops hebben plaatsgevonden, … 

4. Bevindingen: Hier schetst de begeleider de belangrijkste bevindingen samen van de evaluatie, 

geconsolideerd en aangevuld tijdens de workshop op collectief niveau. De bevindingen worden 

per thema weergegeven. 

5. Lessons learned: Hier schetst de begeleider de lessons learned voor de organisaties, opgedaan 

tijdens de uitvoering van de samenwerking. De lessons learned worden per thema weergegeven. 

6. Verbeterpunten: Hier schetst de begeleider de verbeterpunten, aangevuld met de ‘future 

perfect’ en de te nemen beslissingen. De verbeterpunten worden per thema weergegeven.  

7. Aanbevelingen: Hier schetst de begeleider zijn/haar aanbevelingen voor de samenwerking.  

8. Vertrouwelijk – per organisatie: Hier geeft de begeleider vertrouwelijke conclusies en 

aanbevelingen mee per organisatie  
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