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14:00-14:45 INLEIDING

14:45-15:30 PRESENTATIE CASES

16:45-17:00 CONCLUSIE

15:30-15:45: KORTE PAUZE

15:45-16:45 UITWISSELING OBV GEPRESENTEERDE CASES EN EIGEN 
ORGANISATIEPRAKTIJK



• Enkele anekdotes

• Bredere veld van INGOs 
• Sterke focus op accountability naar donoren, … upward accountability
• Retoriek rond downward accountability

• Niemand weet juist wat of hoe
• Niet zo duidelijk 

• Werkdefinitie accountability
• verplichting of verantwoordelijkheid om het eigen gedrag uit te leggen/te rechtvaardigen 

tegenover een andere partij
• Tussen twee partijen: actor en forum
• Informeren, beoordeeld worden, gevolgen voelen/trekken 
• Geen radicaal concept
• Gedeeltelijke controle over zeer specifieke aspecten die de relatie tussen actor en forum 

bepalen

ACHTERGROND BIJ ONDERZOEK: DOWNWARD 
ACCOUNTABILITY? 



INZET VAN ONDERZOEK: DOWNWARD ACCOUNTABILITY? 
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INZET VAN ONDERZOEK: DOWNWARD ACCOUNTABILITY? 

• Waarom zo moeilijk? 
Geen duidelijk pad naar downward accountability, want

INGO = ‘public benefit’ organisatie
INGO werkt over grenzen heen

• Tot nu toe: 
participatie, maar betekent niet noodzakelijk accountability  
sterke retoriek rond downward accountability
niet duidelijk wat het is

• Aantal organisaties zetten meer in op downward accountability 
• Innovaties, experimenten



ONDERZOEKSMETHODE

• Studie van zo’n innovatie: formele feedback 

• 1 case: GLOBE die feedback mechanisme introduceert, onder 
begeleiding van SUPPORT, om downward accountability te stimuleren 
tussen zichzelf, partners, doelgroep
• Grootschalig ‘voluntary saving and lending’ programma

• Tanzania

• Methodologie: praktijktheoretisch onderzoek 



ONDERZOEKSMETHODE

• Documentenstudie, interviews, participerende observatie

• Doel: 
• bestaande praktijk van ‘ aan ontwikkeling doen’ ontrafelen (tussen INGO en 

partnerorganisatie)

• Inzicht krijgen in hoe formele feedback deze praktijken tracht te veranderen

• Inzicht krijgen in wat ‘accountability’ tussen INGO en partnerorganisaties 
betekent binnen de bestaande praktijk en binnen de innovatie (downward 
accountability)



BUREAUCRATISCH POSITIVISTISCH  
WETENSCHAPPELIJK

MANAGEMENT

PRIVAAT-LEGAAL MENSELIJKE ONTMOETING MET ALS DOEL 
EMPOWERMENT

Beeld/instr
ument

Accountab
ility

Rule-based
accountability

Performance-based outcomes
based accountability

Contract-based
accountability

Informal promises and agreements

Ontwikkeli
ng

Resultaat van 
voorspelbaar, 
hiërarchisch 
gecontroleerd plan

Resultaat van een 
wetenschappelijk 
gemonitorde, 
resultaatsgerichte interventie

Resultaat van 
samenwerking en 
wederzijds, 
gecontractualiseerd, 
engagement

Resultaat van een 
interventie waarin 
een partij door de 
andere wordt 
uitgenodigd om te 
leren

Opkomend, zich 
ontwikkelend resultaat 
van een proces van 
collaboratief leren en 
samen handelen, 
gedreven door gedeelde 
doelen

Normen Voorschriften 
respecteren

Gewenste resultaten behalen Contract respecteren Persoonlijke verantwoordelijkheid

Risks Illusionaire bureaucratie Data-fabricatie Sub-contracting Fragiel, gemakkelijk geabsorbeerd door 
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ENKELE ONDERZOEKSRESULTATEN : bestaande accountability-
logica’s

c



c
ENKELE ONDERZOEKSRESULTATEN: formele feedback

FORMELE FEEDBACK: POGING OM EEN NIEUWE ACCOUNTABILITY LOGICA TE INTRODUCEREN

BEELD/INSTRUMENT

+

NORM: poging om niewe normen te introduceren over de kwaliteit van de relatie en de kwaliteit van de 
samenwerking tussen de partnerorganisatie en de INGO

Het is de partner die aangeeft of deze normen bereikt werden

ONTWIKKELING: zich ontwikkelend, opkomend resultaat van processen van voortdurende aanpassing en 
bijsturing (obv ervaring)

ACCOUNTABILITY:

perceived performance-quality based accountability

Partner roept INGO team ter verantwoording



c
ENKELE ONDERZOEKSRESULTATEN: formele feedback

RISICO? 

ZAL FORMELE FEEDBACK DE BESTAANDE PRAKTIJKEN EN ACCOUNTABILITY 
LOGICA’s BEINVLOEDEN? ZAL HET LEIDEN TOT EEN MEER GELIJKWAARDIGE 
RELATIE TUSSEN INGO EN PARTNERORGANISATIES? 

• Te vroeg om te oordelen

• hoop op transformatie, risico op absorptie

• Machtsrelatie tussen partner en INGO team verandert, maar ook tussen 
partner en INGO? 

• Geen wondermiddel,… andere maatregelen nodig? 



DISCUSSIE & VRAGEN

• Is formele feedback dé manier om relaties INGO-partner meer 
evenwaardig te maken? 
• Nee, slechts 1 case

• ook andere opties (andere governance structuren, klachtenprocedures, code 
of conduct, ...) 

• Wat wenselijk is, hangt af van verschillende factoren: soort organisatie, soort 
interventie, soort samenwerking, context

• Centraal aandachtspunt: partners niet onderhevig zijn aan arbitraire 
machtsuitoefening van NGO (cf. participatie-retoriek)

• Discussie & vragen

c



PRESENTATIE CASES

• VIA Don Bosco

• 11.11.11

• Caritas



Don Bosco als gids en 
tochtgenoot



Business model VIA Don Bosco



Day to day

Mail

 Telefoon

 Skype / Teleconferencing

 Extranet (DBN)

 Brief (officieel)

Occasional

• Terreinbezoek (2x/jaar)

• Nationale meeting

• Continentale meeting

• Mondiale meeting

• PDO meeting (Don Bosco)

• Network meeting

Business model VIA Don Bosco



Inspraak

 Brussel operationeel: niet betrokken

 Brussel strategisch: 
 In groeiende mate betrokken

 Programma inhoudelijk:
 VIA Don Bosco: speelveld afbakenen, selectie partners betrokken
 Partners: driver seat /decision making
 Management: in overleg, meestal aanzet vanuit Brussel, niet 

verplichtend



Bedreigingen partnerschappen

Onvoldoende beheerscapaciteit (personeel, tijd, 
competenties, congregatie, …)

Wanbeheer / Fraude / 

 Financiering

 Persoonlijke relaties 

 Afstand / communicatie (technologie)

 Ethische / religieuze vraagstukken



Machtsrelatie

 Basismentaliteit: 
 Participatie in belangrijke beslissingsprocessen
 Vragen wat je partner wil, niet denken dat je weet wat hij wil

 Jaarlijkse tevredenheidsenquête partners = KPI RvB

 Partners (congregatie) opnemen in Raad van Bestuur

 Betrokkenheid bij strategische beslissingen
 Adviescomité 

 Té participatief: opletten dat beslissingen genomen worden



Stakeholder first

EFQM: Excellent organisations achieve and 
sustain outstanding levels of performance that 
meet or exceed the expectations of all their 
stakeholders.

 If your organisation is truly downward accountability it will
show in you KPI’s.



Atelier downward accountability 

Presentatie 11.11.11



a. Op welke manier werkt jouw organisatie samen met partners ?

• Vertrekpunt van de samenwerking ?

• Civil Society to Civil Society

• Financieel verhaal bij beginnende samenwerkingen dikwijls afwezig, 

veel meer werderzijdse versterking : politiek werk en beweging maken

• ‘Kritisiche dialoogcultuur’ !

• Er zijn verschillende ‘types’ samenwerking :  

• Dat gaat van strategische partners (langere termijn structurele 

ondersteuning) tot punctuele partners (tijdelijke ondersteuning).

• De langere termijn partners ontvangen institutionele financiering.  Het 

betreft bijna steeds budget support.  De partners zijn vrij om te bepalen 

waarvoor ze de middelen inzetten.

• Daarnaast worden inhoudelijke afspraken gemaakt met de partners 

(interventiestrategieën).  Deze kunnen gaan over : synergie en 

samenwerking, mensenrechtenbenadering, Zuid-Zuid en Zuid-Noord 

uitwisseling, capaciteitsversterking, gender en innovatie.  De inhoudelijke 

afspraken betreffen zowel engagement van de partners als van 11.11.11.



b. Welke formele en informele contactmomenten bestaan er met je 

partners ? Hoe zien deze er uit ?

• Er zijn formele overlegmomenten naar aanleiding van de voorbereiding 

van de opmaak van langere termijn planning.  Dit kunnen zowel trajecten 

zijn van 11.11.11 als van de partner.  De participatie wordt vastgelegd 

specifiek voor elk traject.

• Binnen het kader van het MJP van 11.11.11 vinden formele ontmoetingen 

plaats binnen het kader van een afgesproken methodologie (op basis van 

outcome journals).

• Een kantoor ter plaatse heeft verschillende overlegmomenten naargelang 

de specifieke situatie van de partnerrelatie.

• Informele overlegmomenten zijn zeer talrijk en staan dikwijls in het teken 

van concrete samenwerkingen (zoals betrokkenheid in internationale 

campagnes, aanwezigheid op elkaars activiteiten,…)



c. Over welke aspecten van je werking hebben je partners sowieso inspraak 

(niet beperkt tot het specieke project/programma) ?

• Met deel van de partners zijn we betrokken in gemeenschappelijke projecten 

(zoals beleidswerk in Europa / België, campagnes,…).  

• Structurele dialoog over LT uitdagingen



d. Wat zijn de voornaamste bedreigingen voor jouw partnerschappen ?

• De krimpende ruimte voor acties van civiele maatschappij (zie Burundi, 

Filippijnen, Bolivia,…)

• Structurele autonomie voor partners (minder middelen en vooral project 

support)



e. Welke specifieke maatregelen neem je om de onevenwichtige machtsrelatie met je 

partners te counteren (i.e. je bijt niet in de hand die geeft) ?

• Naast de participatie in planningsmomenten lijkt het belangrijk om geregeld een heel 

brede uitwisseling te hebben over de context en elkaars verwachtingen.

• Budget support maatregel is specifiek ingevoerd om minder gewicht te geven aan de 

middelen en meer aan de inhoud > Wel financiële rapportering.  Geen verplichte 

narratieve specifieke rapportering nodig.

• Een andere maatregel die we (nog) niet genomen hebben is het opnemen van partners 

in de besluitvormingsstructuur van 11.11.11.  Dan kan er werkelijk mee beslist worden.

• Klachtensysteem



Toekomstvisie 2030 : sectie partnerwerking vanuit humanitair oogpunt



Inleiding

 Caritas network of Catholic Faith-based multi-mandated NGO’s in 165 Countries
 Second biggest humanitarian network
 World wide presence (few exceptions)
 Not so visible…
 Civil Society Organisation



Inleiding

 Het coördinatiecentrum in Rome (Caritas Internationalis) is een belangrijke speler bij crisissen. Zij ontvangen, valideren en 
verspreiden belangrijke en noodzakelijke informatie bij een crisis. Via de samenwerking van het netwerk komt een 
projectdocument / Emergency Appeal (EA) tot stand.  

 Via een EA roept Caritas Internationalis het internationaal Caritasnetwerk (= de caritassen over heel de wereld) op om solidair 
te zijn bij een crisis.  

 De vraag voor het lanceren van een EA gaat meestal uit van de nationale Caritas ( de lokale of diocesane caritassen geven 
informatie door aan de nationale caritas). 

 In veel gevallen zijn onze partners in sudden onsets zelf slachtoffer (staff - familie - infrasruktuur), en hebben ze niet de 
flexibiliteit/reactiviteit/capaciteit om de nodige surge capacity onmiddellijk aan de dag te leggen  indien de crisis de lokale 
capaciteiten overschrijdt, kan Caritas Internationalis beslissen om een internationaal team op te sturen dat de nationale 
Caritas de eerste weken helpt bij het evalueren, coördineren en het verlenen van de eerste hulp. Soms wordt de nationale 
Caritas tijdens de hele projectcyclus bijgestaan door een “facilitating partner”, d.i een sterke partner die zich reeds in het land 
bevindt.   

 Dit fenomeen schokkeert de partners, omdat er in korte tijd veel geld wordt doorgedraaid Caritas Internationalis heeft
hiervoor een Toolkit en protocol for CI coordination uitgewerkt, waarin het principe van subsidariteit wordt bevestigd, maar 
ook gewezen wordt op een "global membership respons", gewezen wordt op de humanitarian imperative, en van de 
Nationale Caritas gaat het over in "Caritas in Country". 

 Dus in het begin is het invasief en daarna wordt er gewerkt naar een stabilisering met bilaterale contracten. 



Vragen / antwoorden

 Samenwerking met partners : Humanitair
 Voor het netwerk : Protocol for coordination = to improve the coordination between Caritas Internationalis actors in 

humanitarian response through clearly setting out responsibilities and required actions of the different actors. Protocol 
is binding

 Voor CI.be : keuze van prioritaire landen, partner agreements (LT), project agreements (KT)
 Indien prioritair land en aanwezig : financiële (eigen fondsen en institutionele fondsen) of andere steun aan nationale 

caritas en caritas van getroffen streek. 

 Formele / informele contactmomenten : Humanitair
 Country fora, partnermeetings in Rome (als het op het terrein te gevaarlijk is), joint visits,… 
 Meer informele contactmomenten : bijv.  de communicatieverantwoordelijke Goma die in contact staat met 

communicatieverantwoordelijke CI.be

 Inspraak : Humanitair
 Principe van subsidariteit : nationale caritas maakt samen met Rome EA op (co-design), stuurt updates over de crisis, 

nationale caritas coördineert met de UN/regering, geeft advies ivm veiligheid, beslist wie tijdens een crisis voor het 
netwerk binnen mag komen, organiseert de joint visits

 Bij veel funding, zijn bilaterale initiatieven niet uit te sluiten = « global membership respons ».
 Indien bilateraal project, co-design in de meeste gevallen maar niet altijd, afhankelijk van tijd, vereisten van de 

bailleur,…



Vragen / antwoorden

 Bedreiging : Humanitair
 Soms wordt een caritas gesolliceerd door verschillende andere partners (ook niet caritas) 

Partner is niet opgewassen en moet bijkomend personeel aanwerven. Na de crisis, moeite om 
terug een normale proportie aan te nemen (caritas sri lanka, caritas Haïti). 

 Partnerschap kan er tevens onder lijden als er met institutionele fondsen wordt gewerkt __> 
die moeten op korte tijd worden uitegeven. Veel controle want belgische NGO is
eindverantwoordelijke. Dit wordt niet altijd goed begrepen door de lokale partner.

Maatregelen voor het counteren van onevenwichtige machtsrelaties :  Humanitair
 Versterking van lokale partners (intercaritas), bijdrage aan jaarlijkse functionering van 

jaarlijkse caritas, 
 Zaken die moeilijk  institutioneel te financieren zijn worden door ons aangekocht en aan de 

partner gegeven (auto’s bijvoorbeeld) 
 Pleidooi om infrastructuur van de partners te vergoeden en te mogen budgetteren in onze 

projecten



PAUZE



UITWISSELING OBV CASES EN EIGEN PRAKTIJK

• Verdere bespreking individuele cases

• Reflectie over eigen organisatie/strategie (humanitair, ontwikkeling, 
beleidsbeïnvloeding)
• Hoe krijgt de machtsrelatie tussen jouw NGO en haar partnerorganisatie vorm? 

• Welke instrumenten, maatregelen, … reguleren de machtsrelatie tussen NGO en 
partnerorganisatie? Wie oefent macht uit over wie? 

• Welke uitdagingen worden hierbij ervaren? (zie ook kader)

• Zijn partners onderhevig aan willekeurige machtsuitoefening door NGO team? 

• Over welke zaken hebben partners steeds ‘hun zeg’? Rond welke zaken wordt de partner 
steeds bevraagd en beluisterd? 

• Zouden bijkomende instrumenten, mechanismen, … wenselijk zijn opdat  een meer 
evenwichtige machtsrelatie mogelijk wordt tussen partner en NGO? Waarom (niet)? 
Welke? 

• Kritische vragen/bedenkingen? 



CONCLUSIE

• Kritische vragen, bedenkingen, …?

• Way forward? 


