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Referentietermen evaluatie GSK  

11 april 2019 

 

De drie federaties van organisaties voor ontwikkelingssamenwerking in België lanceren samen een 

oproep voor de evaluatie van het instrument voor gemeenschappelijke strategische kaders (GSK).  

 

Budget voor de evaluatie:  30.000 euro (incl. BTW) 

Deadline indienen offertes: 13 mei 2019, 10 uur 

 
Une version française de ces termes de référence sera disponible via ce lien à partir du 19 avril 20191. 
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https://drive.google.com/drive/folders/11xvMuYAM8pvkX8g4utGAOgalYSoovTg1?usp=sharing
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1. Opdrachtgevers 

ACODEV, Fédération francophone des ONG de coopération au développement. 
Contact : Bld Léopold II, 184 D, 1080 Bruxelles, Tel : 02 / 219.88.55. 
Verantwoordelijke : Ann Saunders, Directrice. 
 
En 
 
Ngo-federatie, Vlaamse Federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. 
Contact : Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, Tel : 02 /536.19.20 
Verantwoordelijke : Arnout Justaert, Directeur.  
 
En 
 
Fiabel, Federatie van institutionele actoren in België. 
Contact : J. Dillensplein 1 bus 2A 1060 Bruxelles, Tel : 02/209.07.99 
Verantwoordelijke : Koen Frederix, Coördinator  
 
 
Contactpersonen voor deze evaluatie : 
heleen.neirynck@ngo-federatie.be; Etienne De Leeuw edl@acodev.be; koen.frederix@fiabel.be 
 
 
CMO & IA en hun federaties 
 
Alle actoren in België die voor hun 5-jarenprogramma’s, medefinanciering van de federale overheid willen 

aanvragen, moeten erkend zijn door de minister van ontwikkelingssamenwerking. Er wordt een 

onderscheid gemaakt tussen organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en de institutionele actoren 

(IA). De minister erkent sinds 1 januari 2017, 74 CMO en 9 IA2. De institutionele actoren hebben zich 

verenigd in de federatie FIABEL, de 74 CMO zijn - afhankelijk van hun taalrol - verenigd in de federatie 

ACODEV (Franstalig) of ngo-federatie (Nederlandstalig) of in beide federaties (tweetalige CMO). 

De federale overheid ondersteunt via DGD3 een 5-jarige financiering van de programma’s van de actoren 

van de niet-gouvernementele samenwerking (CMO en IA). Een programma wordt in volledige autonomie 

opgesteld door elke actor en volgt de missie en de visie van de organisatie. Een programma bundelt een 

reeks interventies in verschillende landen en/of rond verschillende thema’s. In totaal worden zo 61 

programma’s ondersteund waarvan 12 gemeenschappelijke programma’s (i.e. een programma tussen 

twee of meer actoren) (figuur 1). 

ACODEV ondersteunt haar leden met 11 secretariaatsmedewerkers (9,6 VTE), ngo-federatie doet dit met 

8 secretariaatsmedewerkers (7,8 VTE) en FIABEL met 2 secretariaatsmedewerkers (1,8 VTE). 

Sinds 2017 is de DGD-regelgeving geharmoniseerd voor CMO en IA. 

 

2. Voorwerp van de evaluatie (Wat?) 

In 2014 trad Alexander De Croo aan als minister van ontwikkelingssamenwerking met de ambitie om het 

Belgische ontwikkelingsbeleid grondig te hervormen door o.a. de concentratie te verhogen 

(Beleidsverklaring 14/11/2014). Daarnaast werd sindsdien ook de methode van de Comprehensive 

Approach voor ontwikkelingssamenwerking gelanceerd waarbij verschillende federale departementen (en 

niet enkel meer DGD), andere overheidsdiensten, parastatalen of niet-gouvernementele entiteiten (vb. 

CMO of IA) beter moeten afstemmen met elkaar. De verschillende actoren worden uitgenodigd om deel 

                                                        
 
2 De 74 CMO en de 9 IA zijn sinds 1 januari 2017 erkend op basis van een goedgekeurd erkenningsdossier en een onafhankelijke 
audit op 9 domeinen uitgevoerd door Deloitte. De 9 domeinen zijn bepaald in bijlage 1 van het KB 2016.  
3 DGD: Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015111/staatsblad
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te nemen aan deze federale Comprehensive Approach-aanpak met behoud van hun autonomie en het 

recht om zelf te bepalen tot op welk niveau elke actor zicht wenst te engageren in het brede 

samenwerkings- en synergiespectrum. 

 

Verschillende Belgische en internationale actoren werken met strategische (plannings-)instrumenten (vb. 

EU roadmaps, ENABEL,…) 

 

Een nieuw instrument dat vanaf 1 januari 2017 specifiek werd ingevoerd voor de Belgische CMO en de 

IA, zijn de Gemeenschappelijke Strategische Kaders (GSK)4. Dit werd een nieuw en bijkomend 

planningsinstrument naast de programmadossiers die alle CMO en IA ook nog afzonderlijk (of via een 

gemeenschappelijk programma) indienen. 

 

Een GSK is een inclusief strategisch plan van de Belgische CMO en IA die in een bepaald land of rond 

een bepaald thema werken. Een GSK is een instrument dat een noodzakelijke voorwaarde werd bij de 

opstart in 2017 van de programma’s van de CMO en de IA die door DGD medegefinancierd worden. De 

looptijd van de programma’s is vijf jaar en loopt parallel met de duur van de GSK (ook 5 jaar). 90 % van 

de middelen die gesubsidieerd worden door DGD, moeten besteed worden in 33 GSK. De sector koos 

voor de periode 2017-2021 voor één thematisch GSK5 (rond het thema Waardig Werk) en 32 landen-GSK 

of geografische GSK (België, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cuba, Ecuador, Ethiopië, 

Filipijnen, Guatemala, Guinee, Haïti, Indonesië, Kameroen, Kenia, Madagascar, Mali, Marokko, 

Mozambique, Nicaragua, Niger, Oeganda, Palestina, Peru, RDCongo, Rwanda, Senegal, Tanzania, 

Vietnam, Zimbabwe, Zuid-Afrika). 

 

Het GSK-instrument is een instrument dat zowel de belangen van de overheid (“meer impact door meer 

concentratie”) als die van de CMO/IA-sector (autonomie en initiatiefrecht garanderen; instrumentalisering 

door de overheid tegengaan) probeerde te verzoenen. 

 

Vóór de opmaak van de GSK in 2016, werden gemeenschappelijke contextanalyses (GCA) opgemaakt 

in 2015. De redactie van nieuwe contextanalyses zal in de toekomst gelijktijdig gebeuren met de redactie 

van de GSK en deze gemeenschappelijke contextanalyse maakt in de toekomst dan ook integraal deel 

uit van de nieuwe GSK. De vorm van een GSK wordt bepaald door 9 vereisten die vastgelegd zijn in het 

KB 2016 (art. 136). Het GSK-document wordt jaarlijks opgevolgd via een strategische dialoog tussen de 

overheid en alle actoren die bij een thematisch of een geografisch GSK betrokken zijn. De vormvereisten 

van een strategische dialoog liggen ook vast in het KB 2016 (art. 15, §35). Elke GSK-groep heeft een 

referente organisatie die een medewerker belast om het GSK-proces van zijn/haar groep te faciliteren. 

 

Aan de basis van de GSK liggen de verschillende specifieke doelstellingen (outcomes) van de individuele 

(en gemeenschappelijke) programma’s van de 83 niet-gouvernementele actoren. Die specifieke 

doelstellingen worden op hun beurt gebundeld in aantal strategische doelen per GSK. Deze strategische 

doelen vormen de ruggengraat van de 33 GSK (Figuur 1).  

De finaliteit van de GSK is dat de impact van de interventies verhoogt omdat ( interventielogica) (bron: 

Raamakkoord 2015): 

1. Er meer coördinatie en overleg is tussen de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking; 

2. De actoren beter samenwerken en tegelijk dubbel werk vermijden (effectieve vormen van 

synergie en complementariteit tot stand brengen);  

                                                        
 
4 Letterlijke formulering in de Wet OS 2013 (Art. 2): "het GSK : het geheel van strategische keuzes die gezamenlijk worden gemaakt 
door de erkende organisaties in een land of over een thema, op basis van een gemeenschappelijke contextanalyse” (verder 
gedetailleerd in Art. 27) 
5 Letterlijke formulering in het GSK-KB 2016: “De mogelijkheid van transnationale thematische gemeenschappelijke strategische 
kaders wordt beperkt tot gevallen waarin de toegevoegde waarde van een dergelijke benadering ten opzichte van een geografische 
benadering van het thema duidelijk wordt gemotiveerd. De geografische dekking van een thematisch gemeenschappelijk strategisch 
kader is beperkt tot een of meerdere ontwikkelingslanden en tot België.” 
6 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015111/staatsblad  

https://drive.google.com/file/d/1pMhjS5WvG2nB2cq8FhgSSW9UBPGWVsk7/view
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013031906&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015112/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015111/staatsblad
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3. Actoren geleerde lessen met elkaar kunnen uitwisselen (collectieve leerproces verzekeren); 

4. De GSK’s de basis vormen van de strategische dialoog tussen de overheid en de CMO / IA 

(strategische dialoog voeren). 

 
Figuur 1 - Opbouw strategische doelen in de GSK > specifieke doelstellingen (= outcomes) in de programma's > 
resultaten in de programma's 

 
De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) heeft ook twee evaluaties op de planning staan die van toepassing 

zijn op de GSK. Een eerste is een evaluatie rond ‘synergie en complementariteit’, de tweede is rond het 

thematisch GSK Waardig Werk. De referentietermen van beide evaluaties zullen pas gelanceerd worden 

na de zomer van 2019 en de resultaten van die evaluaties worden pas verwacht tegen het voorjaar van 

2020. De conclusies en aanbevelingen zullen te laat geformuleerd worden om nog als input te dienen 

voor de beslissingsorganen van de federaties.  

3. Nut van de evaluatie (Waarom?) 

De raden van bestuur van de federaties vroegen bij de opstart van de GSK om dit instrument halfweg de 

programmacyclus te evalueren om het nut van het instrument te bewaken en eventueel te verbeteren in 

functie van strategische beslissingen voor een nieuwe cyclus die vanaf 2022 operationeel zal worden. Het 

GSK-instrument was bij de start in 2015 voor iedereen een nieuw gegeven en alle betrokken partijen 

hebben een leerproces moeten doorlopen om het functioneren van de GSK’s op het huidige niveau te 

brengen. 

 

Op het moment van opmaak van deze referentietermen zijn de redactie van de GCA (gebeurd in 2015) 

én van de GSK (gebeurd in 2016) helemaal achter de rug en zijn er intussen 3 cycli van strategische 

dialogen gepasseerd (één dialoog ter goedkeuring (2016) en twee opvolgingsdialogen in 2017 en 2018). 

Conform de bestaande regelgeving (Wet OS 2013, GSK-KB 2016 en KB 2016) moeten er tegen eind 

februari 2021 (zie tabel op pagina 5) 30 nieuwe GSK’s geschreven zijn en start een nieuwe 5-jarige 

programmacyclus.  

 

  

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Onze_werkmethoden/Dienst_Bijzondere_Evaluatie
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013031906&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015112/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015111/staatsblad
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De beslissingsorganen van de federaties willen op basis van deze evaluatie van het GSK-instrument, 

toekomstige beleidsbeslissingen voeden.  

 

Een retroplanning voor de volgende GSK-ronde ziet er volgens het KB 2016 als volgt uit:  

30 juni 2020 Indienen gemotiveerde aanvraag voor thematisch(e) GSK(‘s) 

30 september 2020 Goedkeuring van thematisch(e) GSK(‘s) 

31 december 2020 Communiceren van lijst van 30 GSK aan minister 

26 februari 2021 

 

Deadline indiening 30 GSK  

(de contextanalyse GCA maakt vanaf 2022 integraal deel uit van het GSK) 

9 april 2021 Datum goedkeuringsdialogen 

26 mei 2021 Beslissing over goedkeuring van ingediende GSK 

30 juli 2021 Deadline indiening programma’s 

 

Er zijn een aantal beslissingen die tijdig door de sector moeten genomen worden, willen we met 

bovenstaande timing rekening houden. Deze beslissingen zijn o.a.:  

 Keuze voor thematisch(e) GSK(‘s)? Zo ja, hoeveel en welk(e)? 

 Reductie van 33 naar 30 GSK: Hoe proces lopen, welke criteria hanteren,…? 

 Redactieproces GSK eind 2020-begin 2021 (Voorziene budget voor redactie: gemiddeld 10.000 

euro per GSK) 

 Hoe kan het GSK-instrument verbeterd worden? 

4. Doel van de GSK-evaluatie 

De evaluatie dient om het huidige functioneren van het GSK-instrument in kaart te brengen en om op 

basis daarvan het instrument in de toekomst beter in te zetten, met name om het proces en de 

meerwaarde ervan te optimaliseren voor CMO en IA. Het is dus een prospectieve evaluatie. 

1. Het GSK-instrument extern laten evalueren door te focussen op wat de succesfactoren en de 

uitdagingen zijn in de werking van de GSK in de periode 2016-2019. 

2. Aanbevelingen formuleren voor de lange termijn (post-2022) om op tijd de beleidsbeslissingen 

van de coördinatiestructuren van de CMO & IA te voeden. (opmerking: De evaluatie gebeurt 

binnen de contouren van de regels zoals geformuleerd in het KB 2016) 

 

5. Gebruikers van de evaluatie 

1. Om te beslissen:  De beslissingsorganen van de federaties (raden van bestuur en  

ledenoverleg) 

2. Om te informeren:  Alle CMO & IA betrokken bij de GSK en hun medewerkers & DGD 
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6. Evaluatiedomeinen  

- Het GSK België en het GSK Waardig Werk (thematisch GSK) zijn de GSK die vanuit België 

gefaciliteerd worden.  

- De andere 31 GSK worden deels in het Zuiden en deels in België gefaciliteerd. Soms helt de 

dynamiek door naar één van beide locaties, soms is er een dubbele dynamiek met zowel overleg 

in het Zuiden als in België.  

- De betrokken partijen van de evaluatie zijn:  

o Voor de CMO en de IA:  

 Referente organisaties7: In theorie zijn er 33 referente organisaties (één voor elk 

GSK), maar in de praktijk zijn er een 70-tal medewerkers van CMO en IA op één 

of andere manier betrokken bij de referentenrol. In de praktijk zijn referenten dan 

ook veeleer concrete aanspreekpersonen dan organisaties. De referenten 

werken ofwel in het Zuiden ofwel in België. 

 Medewerkers: In totaal zijn er een 500-tal medewerkers van Belgische CMO en 

IA rechtstreeks betrokken bij de opmaak en opvolging van de GSK. 

 De directies van de CMO en IA 

 De medewerkers van de drie federaties 

o Voor de overheid:   

 De dienst D3 van DGD (20-tal medewerkers) 

 Het personeel op de posten (ambassades) in de 14 partnerlanden van België.  

 Het personeel op de posten in landen die geen partnerland van België zijn;  

 Post in Panama: opvolging van Cuba, Nicaragua, Guatemala, Haïti 

 Post in Peru: opvolging van Bolivia, Ecuador en Peru 

 Post in Zuid-Afrika: opvolging van Zimbabwe en Zuid-Afrika 

 Post in Kenia: opvolging van Madagaskar en Kenia 

 Post in Thailand: opvolging van Cambodja 

 Posten in Ethiopië, Indonesië, Filipijnen, Kameroen, Vietnam 

 De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) 

 De beleidscel van de minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking 

(Alexander De Croo) 

7. Evaluatievragen  

Onderstaande evaluatievragen volgen een chronologische logica.  

De eerste vraag gaat over het redactieproces van de GSK’s.   

De volgende 4 vragen beogen een evaluatie van het realiseren van de 4 doelstellingen uit het regelgevend 

kader van het GSK-instrument en de identificatie van verbeterpunten. Daartoe kan gebouwd worden op 

lessen (succesfactoren en uitdagingen) uit de huidige periode. 

De laatste vraag gaat over het opstellen van de GSK-lijst. 

                                                        
 
7 Letterlijke formulering in het KB 2016: “de federatie of de door de federaties aangeduide erkende organisatie die de taken 

verbonden aan een gemeenschappelijk strategisch kader coördineert en animeert” 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015111/staatsblad
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1. Beoordeel het redactieproces van de GSK’s in 2015 en 2016. Op basis van de bevindingen: hoe 

kan het redactieproces van de GSK 2022-2026 beter aangepakt worden?  

a. Gebaseerd op het KB 2016, welke informatie moet allemaal verzameld worden en door 

wie? 

b. Hoe ziet een haalbaar en effectief redactieproces er uit (timing, rollen, 

validatiemechanismen,…) 

 

2. Hoe en in welke mate slaagt het GSK-instrument er in om de synergie en de complementariteit 

tussen organisaties onderling te versterken? Hoe kan dit verbeterd worden: wat zijn 

succesfactoren en verbeterpunten? 

 

3. Hoe en in welke mate slaagt het GSK-instrument er in om het overleg en de coördinatie tussen 

de actoren van het GSK onderling beter te organiseren en te stimuleren? Hoe kan dit verbeterd 

worden: wat zijn succesfactoren en verbeterpunten?  

 

4. Hoe en in welke mate slaagt het GSK-instrument er in om het collectief leren van de actoren van 

het GSK samen beter te organiseren en te stimuleren? Hoe kan dit verbeterd worden: wat zijn 

succesfactoren en verbeterpunten?  

 

5. Hoe en in welke mate slaagt het GSK-instrument er om een kwaliteitsvolle strategische dialoog 

met de  overheid te voeren (onder andere politieke dimensie en de verhouding tot andere fora en 

processen binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals de Comprehensive approach 

en de opmaak van de gouvernementele samenwerkingsakkoorden): wat zijn succesfactoren en 

verbeterpunten?  

 

6. Organisaties moeten het grootste deel van hun subsidie uitvoeren binnen een beperkte GSK-lijst. 

a. Beoordeel het proces van 2015 om tot de huidige GSK-lijst te komen.  

b. Wat is de meerwaarde (strategisch, operationeel,…) van een geografische dan wel een 

thematische benadering? 

c. Zijn er naast Waardig Werk andere thema’s waarvoor een thematisch GSK 

beargumenteerd kan worden (vb. andere transnationale thema’s, SDG-insteek,…)? 

 

8. Methodologische oriëntaties 

De individuele (en gemeenschappelijke) programma’s die de CMO en IA elk apart hebben opgemaakt, 

zijn de pièces maitresses in de uitvoering van de interventies. Het is namelijk op dat niveau dat er een 

coherente Theory of Change bestaat en dat de nodige beheerssystemen bestaan om checks & balances 

te garanderen. Het is dan ook het monitoring- en evaluatiesysteem dat bij die programma’s hoort, dat de 

voortgang van de interventies opvolgt.  

Op het niveau van de GSK en haar strategische doelen, worden geen geconsolideerde monitoringdata 

bijgehouden over de outputs en outcomes aangaande synergie, samenwerking en de uitwisseling van 

expertise. Daaruit volgt de beperking dat de evaluatoren vooral op een kwalitatieve manier zullen moeten 

werken en zich zullen moeten focussen op succesfactoren en moeilijkheden om de evaluatievragen te 

beantwoorden.  
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- De geformuleerde evaluatievragen zijn prioritair in functie van de verbetering van het GSK-

instrument in de toekomst (vanaf 2022). Het is niet de bedoeling dat deze evaluatie 

aanbevelingen formuleert voor de laatste 2,5 jaar van de huidige GSK-cyclus (2017-2021), maar 

indien er quick wins gedetecteerd worden, dan moeten die zeker vermeld worden. 

- De aanbevelingen van deze evaluatie kunnen zowel gebaseerd zijn op een analyse van het huidig 

functioneren van het GSK-instrument als op een analyse van andere bronnen (inzichten uit het 

buitenland, inzichten uit andere sectoren dan ontwikkelingssamenwerking,…) 

- De ervaringen met de GSK zijn heel verschillend, dus menen we dat het geen goed idee is om 

algemene vergelijkingen te maken tussen GSK onderling. Elk GSK kent zijn goede en minder 

goede praktijken en daarom stellen we voor dat het beter is om de succesfactoren en de 

moeilijkheden van elk van die praktijken in kaart te brengen zonder referentie te maken naar één 

of ander GSK. 

- Een terreinbezoek is niet aangewezen. De federaties kunnen wel faciliteren in het organiseren 

van Skype-interviews met medewerkers op het terrein (zowel van CMO, IA of posten).  

- De federaties hanteren een streng bevragingsbeleid voor online-enquêtes. Daar waar andere 

methodes van informatieverzameling voorhanden zijn, genieten deze de voorkeur.  

 

Dit zijn enkele algemene oriëntaties op basis van de bestaande praktijk, maar de federaties laten de 

evaluatoren alle vrijheid om zelf een methodologisch voorstel uit te werken om de evaluatievragen te 

beantwoorden. 

 

9. Profiel van de evaluator 

De evaluator of het evaluatorenteam: 

- Heeft aantoonbare ervaring met ontwikkelingssamenwerking en de organisatie van de Belgische 

niet-gouvernementele samenwerking in het bijzonder;  

- Hanteert het conceptuele kader van multi-actorpartnerschappen, samenwerkingsverbanden, 

strategische planning, structuurplanning,…; 

- Heeft bewezen expertise met evaluaties en kan linken leggen naar ervaringen met strategische 

planning of structuurplanning in het buitenland of in andere sectoren;  

- Kan de evaluatie gefocust houden in functie van de noodzaak om de beslissingsorganen van de 

federaties strategische beslissingen te laten nemen (binnen de contouren van het KB 2016) 

- Tweetalig (NL, FR), zowel schriftelijk als mondeling 
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10. Timing  

Verspreiding TOR  11 april 2019  

Deadline indienen voorstellen 13 mei 2019, 10 uur  

Selectie evaluator(en) 15 mei 2019 Stuurgroep 

Kickoff meeting met de evaluatoren en de 

stuurgroep van de evaluatie 

Week van 20 mei 2019 Stuurgroep 

Plan van aanpak8 klaar Week van 27 mei 2019  

Goedkeuring plan van aanpak 31 mei 2019 Stuurgroep 

Uitvoering evaluatie  Mei – juli 2019  

Presentatie voorlopige conclusies en aanbevelingen 

tijdens een restitutiemoment voor alle GSK-

geïnteresseerden van de CMO/IA 

Begin juli 2019 Stuurgroep 

Afwerken finale versie eindrapport Juli – augustus 2019  

Controle van de kwaliteit van het rapport 2e helft augustus 2019 Secretariaat federaties 

Finale versie van het rapport is klaar 11 september 2019  

Opmaak voorstel van management respons September 2019 Secretariaat federaties 

Voorstelling definitieve conclusies en 

aanbevelingen aan de rvb’s van de federaties 

29 september 2019  

 

11. Stuurgroep van de evaluatie 

 2 directeurs van een CMO (via raad van bestuur); 1 directeur van een IA 

 2 directeurs van ngo-federatie & ACODEV + coördinator FIABEL 

 1 M&E-expert van de federaties 

 2 GSK-medewerkers van de federaties 

 

Er zijn maximaal vier momenten van overleg voorzien met de stuurgroep (zie tabel met timing hierboven) 

 

12. Verwachte producten 

1. Tussentijdse producten  

a. Plan van aanpak (zie timing > mei) 

b. Tussentijdse resultaten ovv presentatie (zie timing > juni / juli) 

2. Finaal eindrapport (in NL of FR), inclusief executive summary (zie timing > september) 

  

                                                        
 
8 Dit plan van aanpak is in feite een sterk herwerkte versie van de technische offerte. Het is niet de bedoeling dat dit product heel 
uitgebreid is. Ter suggestie: een tabel van maximaal 2 bladzijden moet voldoende zijn. Dit plan dient vooral om een houvast te 
hebben in het evaluatieproces. 
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13. Budget 

De federaties hebben 30.000 euro (incl. BTW) gebudgetteerd voor deze evaluatie. Dit is 0,73 % van het 

totale GSK-budget9. 

Een offerte tussen 20.000 euro en 30.000 euro kan als richtinggevend beschouwd worden (zie ook punt 

14.3: selectiecriteria).  

14. Inhoud van de offerte en deadlines  

14.1. Specifieke inhoud van de offerte 

De offerte moet op z’n minst volgende 5 elementen bevatten:  

1. Een beschrijving van de methodologische aanpak zoals beschreven in de referentietermen 

en voorgesteld volgens de timing en het budget (zie punten 10 en 13); 

2. Een kalender en de middelen voor de uitvoering van deze missie; 

3. Een financieel voorstel dat het volgende detailleert: het voorziene aantal werkdagen, het 

dagtarief, eventuele bijkomende kosten (verplaatsingen, documenten,…) en de totale prijs 

(BTW inbegrepen). 

4. De relevante ervaring en het CV van de betrokken perso(o)n(en) ; 

5. Een garantie over de beschikbaarheid voor de uitvoering van de evaluatie in de voorgestelde 

periode. 

14.2. Procedure voor het indienen van offertes 

- Deadline: 13 mei 2019, 10 uur 

- Indienen kan via e-mail (heleen.neirynck@ngo-federatie.be) of via de post (ngo-federatie vzw, 

t.a.v. Heleen Neirynck, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel) 

Bijkomende inlichtingen kunnen via e-mail opgevraagd worden bij heleen.neirynck@ngo-federatie.be. In 

het kader van transparantie en gelijke behandeling, worden alle antwoorden op vragen van eventuele 

indieners, via deze link gepubliceerd10. 

 

14.3. Selectiecriteria  

De ontvangen offertes zullen geëvalueerd worden op basis van volgende criteria: 

- Selectie op basis van een cumulatieve analyse: de financiële evaluatie vertegenwoordigt 30 % 

en de technische evaluatie vertegenwoordigt 70 % van de totaalscore van de evaluatie.  

- Enkel de bureaus of de kandidaten die minimaal 49 punten (70%) behalen voor het technische 

deel, zullen ook in aanmerking komen voor een financiële evaluatie. 

 

  

                                                        
 
9 Totaal budget bij de federaties voor de GSK voor de periode 2017-2021 is 4.094.602 euro (tijd van alle betrokken medewerkers bij 
CMO, IA, posten en DGD is in dit bedrag niet meegerekend; het redactieproces in 2015 (GCA) en 2016 (GSK) zit ook niet in dit 
bedrag vervat.) 
10 https://drive.google.com/drive/folders/11xvMuYAM8pvkX8g4utGAOgalYSoovTg1?usp=sharing  

mailto:heleen.neirynck@ngo-federatie.be
mailto:heleen.neirynck@ngo-federatie.be
https://drive.google.com/drive/folders/11xvMuYAM8pvkX8g4utGAOgalYSoovTg1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11xvMuYAM8pvkX8g4utGAOgalYSoovTg1?usp=sharing
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1. Technische evaluatiecriteria (70 punten): 

- De competenties van de consultant(en): 40 punten 

o Bewezen expertise in samenwerkingsverbanden / samenwerkingsconstructies (20 

punten) 

o Bewezen expertise in evaluatie (10 punten) 

o Expertise van de politieke, institutionele en reglementaire context van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking (10 punten) 

- Voorgestelde methodologie: 30 punten 

 

2. Financiële evaluatiecriteria (30 punten) : 

Prijzen / Honoraria : 

 

De volgende formule zal gebruikt worden om het financiële evaluatiecriterium te evalueren: 

𝑝 = 𝑦 ∗ (
𝜇

𝑧
) 

 

Waarbij p = punten voor de financiële evaluatie van een offerte, y = maximum aantal punten voor de 

financiële offerte, µ = prijs van de offerte met de laagste prijs, z = prijs van de geëvalueerde offerte. 

 

 

15. Minimale informatiebronnen waarover de evaluator kan beschikken 

Deze lijst is niet-exhaustief en kan nog verder aangevuld worden.  

1. Regelgevend kader 

a. Wet OS 2013 

b. Raamakkoord 2015 

c. GSK-KB 2016 

d. KB 2016 

e. Fiche SD 2017 

f. Fiche SD 2018-2021 

2. Beleids- en strategienota’s van/voor de overheid 

a. Beleidsverklaring De Croo (2014) 

b. Strategienota Comprehensive Approach 

c. Green paper en evidence papers rond Comprehensive Approach (AKROPOLIS) 

3. Voorbereidende documenten (horende bij discussies en beslissingen door raden van bestuur) 

a. Beslissing 33 GSK  

b. Verdeling budget over referenten 

c. Betrokkenheid van CMO/IA bij bilaterale samenwerkingsprogramma’s 

4. Voorbereidende documenten bij het redactieproces in 2015 & 2016 

a. Opmaak contextanalyse GCA  

b. Opmaak GSK  

5. Interne evaluaties 

a. Evaluatie van de koepel over redactie en goedkeuring van de GCA 

b. Evaluatie van de koepel over redactie en goedkeuring van de GSK  

c. Evaluatie van DGD over de Strategische dialogen van 2016 en 2017  

d. Evaluatie van de sector over de goedkeuringsdialogen in 2016 

e. Evaluatie van de sector over de strategische dialogen in 2017 

f. Gezamenlijke evaluatie van DGD en de sector over de werking van de GSK in 2018 

6. Toegang tot de volledige GSK-Sharepoint waarbij alle info per GSK geordend is (GSK-mappen 

worden beheerd door de referenten) 

Opmerking: Geconsolideerde M&E-data zijn niet beschikbaar 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013031906&table_name=wet
https://drive.google.com/open?id=1pMhjS5WvG2nB2cq8FhgSSW9UBPGWVsk7
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015112/staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/09/11/2016015111/staatsblad
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/strategienota_comprehensive_approach.pdf
https://www.governance4development.org/

