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SAMENVATTING 

Sessie 1: 

In een eerste sessie werd ingegaan op welke manier de nieuwe globale agenda 
al dan niet een impact heeft op de werking van organisaties, en meer specifiek 
een impact heeft op de werking in het Zuiden. Na een aantal presentaties van 
leden werden de kernvragen verder verdiept tijdens groepswerk. De 
belangrijkste conclusies zijn de volgende. 

 
 Zijn de SDG’s een omslag? – Ja en nee. Ja omdat het universaliteitsprincipe duidelijk aangeeft 

dat we met z’n allen verantwoordelijkheid dragen, omdat het een internationaal kader biedt om 
aan agendasetting te doen, het een duidelijke impact heeft op ons discours (de uitdaging om 
voorbij de Noord-Zuid logica te gaan). Neen, omdat het tot nu toe nog niet heeft aangezet tot 
het fundamenteel in vraag stellen van het huidige systeem. Het heeft men andere woorden nog 
niet geleidt tot system change. 

 Heeft de SDG agenda een impact op jullie organisatie? – Hier is het antwoord eenduidiger: de 
nieuwe agenda heeft weinig tot geen impact gehad op de werking van de organisatie. De SDG’s 
zijn een verderzetting van wat al gaande was sinds de anderglobaliseringsbeweging waar de 
ngo’s ook al actief bij betrokken waren. Als er al een impact was, dan voornamelijk als 
katalysator of hefboom (verandering van mindset, communicatie, meer aandacht voor klimaat 
en milieu, diverse partnerschappen, meer focus op internationale netwerken). Wel werd ook 
gezegd dat het een uitdaging wordt om de werking niet te laten ‘opsluiten’ binnen het SDG 
kader, zodat het een beperkend kader wordt.  

 Heeft de SDG agenda een impact op jullie Zuidwerking? – Eén mening is duidelijk negatief 
(omdat de core business van de ontwikkelingsngo’s dezelfde blijft voor en na het invoeren van 
de SDG agenda), een andere duidelijk positief (stuurt ons naar een meer geïntegreerde aanpak). 
Een derde visie neemt een genuanceerd standpunt in: de SDG’s zijn het sluitstuk van de 
andersglobaliseringsbeweging, ze kunnen dienen als lobbykader, maar de evolutie binnen ngo’s 
is veel meer te danken aan interne reflectie en veranderingsprocessen, daarenboven is het SDG 
kader beperkend (bv. te weinig aandacht voor bewegingsopbouw, mensenrechten) en is het 
weinig systeem-kritisch.  

 Welke uitdagingen brengen de SDG’s met zich mee? – opnieuw is er onenigheid onder 
deelnemers. Deelnemers die eerder positief staan ten opzichte van de SDG’s zien vooral een 
uitdaging in de realisatie van de SDG agenda: willen we effectief de doelstellingen halen, en 
willen we als ontwikkelingsngo’s ons steentje daar toe bijdragen, dan zullen we het sector-
denken moeten doorbreken en partnerschappen aangaan met de brede maatschappij. 
Deelnemers die eerder negatief staan ten opzichte van de SDG’s zien vooral een uitdaging bij 
het gebrek aan ambitie bij de SDG agenda: de SDG’s worden als sloganesk en te vrijblijvend 
gezien, waarbij ontwikkelingsngo’s zich de vraag moeten stellen of dé uitdaging wel niet zit in 
het naast zich neerleggen van het kader en voorbij de SDG agenda te kijken.  

 Welk verhaal vertellen we met welke partners in 2030? – Het antwoord brengt een 
spanningsveld naar voor: hoewel iedereen het er over eens is dat de SDG agenda een 
verderzetting is van het verhaal dat de ngo’s al langer vertellen, lijkt er ook een consensus te 
bestaan dat business as usual geen optie is, dat we meer geïntegreerd en met meer verschillende 
partners zullen moeten samenwerken. Als conclusie werd aangegeven dat in 2030 
ontwikkelingssamenwerking best teruggebracht wordt tot de essentie, met name een 
systemische verandering van het economische model. Over hoe dit moet gebeuren – eerder 
vanuit consensus of confrontatie – verschillen de meningen.  
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Sessie 2: 

In de tweede sessie werd er verder ingegaan op de relatie met de partners en 
hoe we tot evenwichtige partnerschappen kunnen komen. Centraal stond het 
concept van downward accountability, met name hoe de verantwoording van 
de ngo naar de lokale partners toe te verhogen. Na een aantal presentaties werd 
de thematiek opnieuw uitgediept in werkgroepen. De belangrijkste conclusies 
zijn de volgende. 
 

 Tools - Er zijn wel degelijk tools voor downward accountability voor handen die gebruikt worden, 
zoals tevredenheidsenquêtes of klachtenmechanismes. Er zou ook een klachtenmechanisme op 
sector niveau komen (op vraag van de Minister). Een andere suggestie is dat ngo-federatie een 
rol kan spelen in de bevraging van de partners van hun leden. 

 Financiële relatie – Geld blijft een cruciale rol spelen in het definiëren van de 
partnerschapsrelatie. Dit creëert de facto ongelijke machtsrelaties. Dit leidt tot situaties waarbij 
de partners ons ‘naar de mond blijven praten’ in plaats van tot een discussie onder 
gelijkwaardige partners over te gaan. Ook hier moet je dus soms als ‘facipulator’ optreden, om 
zodoende een meer evenwaardige partnerschapsrelatie op te bouwen. Een interessante case 
was het geven van budget support die kan zorgen voor een meer evenwaardige relatie met de 
partner.  

 Instrumentalisatie – Het risico bestaat dat de terechte verantwoording naar de partners toe 
wordt geïnstrumentaliseerd waarbij de downward accountability naar de partners toe enkel van 
belang is omdat ze bijdraagt tot de upward accountability naar de donor toe. Verder kan een 
enge focus op verantwoording ook tegen ons keren. Sommige donoren (DFID) gebruiken 
accreditatie systemen. Als een partner zijn accreditatie wordt ingetrokken, dan wordt de 
geldkraan dichtgedraaid. De vraag is ook wanneer de vraag naar nog meer verantwoording 
stopt: is er zoiets als good enough accountability? 

 Participatie – Participatie wordt te snel gebruikt om de discussie over gelijkwaardig 
partnerschap af te sluiten. Maar participatie leidt niet altijd tot evenwaardige relaties en het 
effectief geven van meer macht aan de lokale partner. Integendeel, men zou kunnen zeggen dat 
participatie te veel wordt gebruikt als window-dressing. Partners moeten niet participeren, maar 
mee beslissen. Dit kan betekenen dat partners deel moeten uitmaken van de 
beslissingsstructuren van de eigen organisatie.  

 Transparantie – We eisen grote transparantie van onze partners, maar hoe transparant zijn wij 
naar onze partners. Moeten wij ook niet transparant zijn als het aankomt op overheadkosten, 
personeelskosten en het verschil tussen lokale en internationale lonen? 

 Exit fase – Een belangrijk punt in de partnerschapsrelatie is de exit fase. In vele gevallen werken 
we lang samen met partners (10 à 15 jaar), in sommige gevallen gaat men te lang door met de 
verkeerde partner, soms komt men tot een gezamenlijk besluit dan het partnerschap kan 
afgesloten worden. In iedere geval is het bespreken en uitvoeren van de exit fase een 
fundamenteel onderdeel van je partnerschap. 

 Moreel kader – Ook ons normatief kader speelt soms een struikelblok bij het komen tot een 
evenwaardige relatie (de vraag tot integreren van mensenrechten, gender, …).  We moeten ons 
ook bewust zijn van ons eigen moreel kader, zonder onze eigen identiteit te verliezen.  

 Representativiteit – Bij het verhogen van de invloed van de partners op onze werking is het wel 
van belang om ook rekening te houden met de representativiteit en bijgevolg legitimiteit van 
onze partners: representeren ze effectief de doelgroepen die we wensen te bereiken? 
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SESSIE 1 – DE GLOBALE AGENDA  
(T. VERVISCH) 

In deze sessie wordt de vraag gesteld in hoeverre de nieuwe globale agenda een impact heeft op de 

organisatie, en meer specifiek, op de werking met de partners in het Zuiden. Een vijftal vragen zullen de 

leidraad vormen doorheen de gesprekken: 

 

1. Is de SDG agenda wel een omslag? 

2. Heeft de SDG agenda een impact gehad op jouw organisaties? 

3. Heeft de SDG agenda een impact gehad op de werking in het zuiden? 

4. Brengt de SDG agenda nieuwe uitdagingen met zich voor de werking in het zuiden? 

5. Met welke partners vertellen jullie welk verhaal in 2030? 

 

INLEIDING – LEVEN WE IN EEN ANDERE WERELD? 
Cijfers geven aan dat onze wereld fundamenteel aan het veranderen is. 

 Een andere economische geografie? – We zien een daling van de globale inkomensongelijkheid (wat 
voornamelijk te danken is aan de economische groei in China en India). Niettemin blijft de kloof 
gigantisch groot met een 85-tal mensen die over evenveel rijkdom beschikken als de armste helft 
van de wereldpopulatie. We zien ook een hogere ongelijkheid binnen landen, wat resulteert in een 
nieuwe klasse van armen (de vulnerable non-poor) en dit terwijl de extreme armoede (de bottom 
billion) zich concentreert in fragiele situaties.   

 Een andere politieke geografie? – We leven in een meer multipolaire wereld, met opkomende BRIC 
(Brazilië, Rusland, India en China) en MINT (Mexico, Indonesië, Nigeria en Turkije) landen. De Real 
Politiek is terug van weg geweest. Sinds 9/11 staat de eigen veiligheid en de strijd tegen terrorisme 
hoog op de agenda, we zien meer en meer voorbeelden van unilateralisme en protectionisme (zoals 
in de migratie en Brexit dossiers). Verder worden we geconfronteerd met een shrinking space voor 
een middenveld die zijn functie als kritische waakhond wil waarmaken. 

 Een andere sector ? – Het beyond aid debat argumenteert dat de officiële ontwikkelingshulp – de 
fameuze 0,7% – als financieringskanaal haar relevantie verloren heeft in vergelijking met andere 
financieringskanalen  zoals remittances en buitenlandse investeringen.  

 

Cijfers zeggen ook niet alles. De discussie omtrent economische verandering is in hetzelfde bedje ziek als de 

discussie over de klimaatverandering. Er zijn veel wetenschappelijke data voor handen die elkaar bevestigen 

of tegenspreken, het debat wordt ideologisch gevoerd, en het blijft een uitdaging om tot een consensus te 

komen over de globale lijnen. 

Niettemin, de vraag is of de SDG agenda het gepaste antwoord is voor de ontwikkelingsngo’s om nog 

relevant te zijn in deze veranderende wereld? Als conclusie van het eerste toekomst atelier werd vastgesteld 

dat het glas van de SDG’s halfvol is: hoewel men de risico’s inschat – de SDG’s als schaamlapje voor een 

voortzetting van het huidig systeem – ziet men de SDG’s als een opportuniteit op belangrijke stappen te 

zetten. Vier organisaties presenteren hoe zij omgaan met de nieuwe agenda. 
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Case 1 – 11.11.11  
Het SDG kader is zinvol maar geen omslag. Het kader is een doelstellingenverhaal 

in plaats van een politiek verhaal. Iedereen kan zich er in vinden en finaal is er geen 

debat over de inhoud. Voor onze organisatie ligt de echte omslag in een meer 

politieke agenda waarbij we vanuit de beweging druk zetten, onze autonomie 

terugwinnen als middenveld, alternatieven op tafel leggen, en de Noord-Zuid kloof overstijgen met 

wereldburgerschapseducatie.  

Het SDG kader heeft dan ook geen impact gehad op acties van 11.11.11., ook niet in het Zuiden. Hoewel 

onze acties gemakkelijk kunnen geplaatst worden binnen het SDG kader zien onze partners het SDG kader 

als weinig inspirerend of zijn er zelfs heel kritisch tegenover. Het is niet hun verhaal, het is niet het kader 

waarbinnen zij hun verandering zien gebeuren. 

De uitdagingen voor onze Zuid-werking liggen vooral in het bijdragen aan internationaal bewegingswerk om 

politiek sterker te staan en tegenwicht te bieden aan de shrinking space en het populisme. We moeten ook 

naar een sterker inbedding in de samenleving en een geloofwaardige kritiek geven of het huidige systeem.  

Naar 2030 toe moeten we meer durven in dialoog gaan, de maatschappelijke evidentie in vraag stellen. 

Mondiale agenda’s zullen centraal staan, en nieuwe technologie zal ons nieuwe tools geven (e-

demonstrations, drones, …).  

 

Case 2 – TRIAS     
De SDG agenda helpt om de vraag te stellen hoe de eigen organisatie en werking in een 

breder kader te zetten. Het is geen omslag omdat het een permanente evolutie is geweest. 

Maar het is wel een omslag geweest omdat het een breder en meer holistisch kader biedt 

die voorbij gaat aan de klassieke Noord-Zuid tegenstelling.  

Specifiek voor onze organisatie heeft dit gezorgd voor een meer strategische kijk op onze partners, en 

minder louter als een ontvangende partij. Het heeft er ook toe geleid dat we meer de nood zien van multi-

stakeholder partnerschappen. Eén van die stakeholders zijn private actoren waarmee we aan de slag gaan, 

als financierder, vanuit ons know how rond ondernemerschap, of om hun machtspositie te gebruiken in 

bepaalde processen. Andere elementen zijn: grotere differentiatie van partners, een sterkere zoektocht naar 

wederkerig partnerschap, flexibelere werkvormen, diversificatie van financieringsbronnen en hogere focus 

op onze reële toegevoegde waarde. We zien het zuiden ook snel veranderen, en werken in Brazilië is ook 

niet hetzelfde als werken in Congo.  

In 2030 zullen we waarschijnlijk meer inzetten op innovatie, focussen op jongeren gelinkt aan urbanisatie.   

 

Case 3 – Artsen zonder Vakantie  
De SDG’s verplichten organisaties om te kijken naar het 

groter geheel. Het vergt van onze organisatie een belangrijke 

denkoefening. Tot voor kort was de logica van ons verhaal 

dat we artsen overvlogen om als experten in het zuiden aan de slag te gaan. Die vrijwilligers zorgen ook voor 

een groot stuk van de fondsenwerving. Het is een hele uitdaging om voorbij dat verhaal te gaan. De SGD 

agenda is hiervoor instrumenteel geweest. 

We proberen met onze partners nu meer upstream en hands-off te werken. We focussen op 

kennisuitwisseling en onze capaciteitsversterking wordt nu meer gedifferentieerd in functie van onze 

partners. Onze capaciteitsversterking gaat nu ook over meer dan alleen het medische (organisatieversterking 

om bijvoorbeeld financiering te zoeken). Er is bijvoorbeeld ook meer uitwisseling tussen landen.  

De uitdagingen liggen in het integreren van onze werking in het bredere complexe verhaal, maar ook het 

spanningsveld met onze partners die soms nog altijd dezelfde verwachtingen hebben als vroeger. Dit vereist 

een grotere flexibiliteit, betere afstemming tussen vraag en aanbod, meer participatie van partners, ….  
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We willen de ingeslagen weg verder zetten naar 2030 toe, met een nog grotere kennisuitwisseling via 

verschillende kanalen en meer diverse partnerschappen met andere civiele maatschappij organisaties en met 

andere sectoren. 

 

Case 4 – WWF  
Voor ons zijn de SDG’s zeker een omslag omdat voor het eerst de natuur en biodiversiteit deel 

uitmaken van de agenda, wat niet het geval was bij de MDG’s. De SDG’s bieden een kader om 

ontwikkelingssamenwerking meer inclusief te maken: ontwikkelingssamenwerking is 

bijvoorbeeld één van de grote factoren van ontbossing. Die paradox moet aangepakt worden. 

We moeten van een duurzaamheidsdiscours naar een transitiediscours.   

Voor een organisatie als WWF is het concept van hét Zuiden al lang achterhaald. Problemen met natuur en 

biodiversiteit zijn wereldwijd en zeer divers. Ook in Europa zijn er ‘remote areas’ die beschermd moeten 

worden. Conflicten door veeteelt zijn hetzelfde op verschillende plaatsen in de wereld. 

Naar 2030 toe willen we meer samenwerking in complementariteit, willen we meer direct samenwerken 

met onze doelgroep, eerder met de commons dan met ngo’s, ook meer internationale samenwerking in 

functie van politiek werk. 

 

GROEPSWERK 

Tijdens het groepswerk worden de vijf kernvragen verder uitgediept in kleine groepen. De conclusies per 

groep zijn de volgende. 

GROEP 1 – IS DE SDG AGENDA EEN OMSLAG? 
 Ja, omwille van het universaliteitsprincipe, we dragen met zijn allen verantwoordelijkheid. 
 Nee, het heeft tot nu toe nog niet aangezet tot het in vraag stellen van het huidig systeem (no system 

change). 
 Het SDG kader biedt een allesomvattend internationaal kader (binnen de VN) die gebruikt kan 

worden voor agendasetting naar overheden toe. Meerdere belangrijke thema’s waarrond de 
ontwikkelingsngo’s werken, zijn opgenomen in de SDG’s, wat van belang is voor ons lobbywerk. 

 Het SDG kader heeft als discours een duidelijke impact: het vraagt om voorbij de Noord-Zuid 
discussie te gaan (dekolonisering van het debat), er worden nieuwe thema’s naar voor geschoven 
zoals urbanisering, en het dwingt ons om ons te positioneren tegenover andere actoren 
(voornamelijk de private sector) omdat we meer en meer deel uitmaken van multi-stakeholder 
partnerschappen.  

 Of dat de SDG agenda wel degelijk impact zal hebben, zal maar op de lange termijn zichtbaar 
worden. 

 

GROEP 2 – HEEFT DE SDG AGENDA EEN IMPACT OP JULLIE ORGANISATIE? 
 Voor sommigen hebben de SDG’s  een beperkte impact op de organisatie, het is dan ook eerder het 

verderzetten van een trend die er al was. De impact is eveneens beperkt omdat de de SDG’s niet in 
een vacuüm ontstaan zijn en de ngo’s mee betrokken waren bij de invulling.  

 Anderen zien de SDG’s  voornamelijk als katalysator en hefboom.  Het leidde bij sommige 
organisaties tot verandering: verandering van mindset, communicatie, andere noordwerking en 
beleidsopportuniteiten. Het kan eveneens leiden tot meer en meer diverse partnerschappen, meer 
gedeeld ownership, meer aandacht voor milieu en klimaat, internationale netwerken (en niet per sé 
belgo-belgisch), en zelfs het gebruik van bepaalde indicatoren. 

 Toch moet men oppassen dat men zich niet laat ‘opsluiten’ binnen het SDG kader zodat er geen 
ruimte meer is voor meer fundamentele kritiek op het bestaande systeem. 
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GROEP 3 – HEEFT DE SDG AGENDA EEN IMPACT OP JULLIE ZUIDWERKING? 
 Een eerste visie is dat er nauwelijks tot geen impact is op de Zuidwerking, dit omdat de core business 

van de ngo’s dezelfde blijft.  
 Een tweede visie geeft aan dat het SDG kader wel degelijk helpt om in de toekomst een meer 

geïntegreerde aanpak naar voor te schuiven en om meer uitwisseling tussen gelijkwaardige partners 
te creëren.  

 Een derde visie neemt een meer genuanceerd standpunt in.  
o De SDG’s kunnen gebruikt worden als lobbykader hier en in het Zuiden om overheden ter 

verantwoording te roepen. Maar, er bestaan al voldoende kaders die internationaal 
afdwingbaar zijn en kunnen dienen als lobbykader (bv. ILO, mensenrechten, …). In 
vergelijking met deze kaders is het SDG kader eerder soft te noemen.  

o De SDG’s zijn het sluitstuk van een evolutie die is begonnen met de 
andersglobaliseringsbeweging. Daar is toen de kiem gelegd voor wat nu de SDG’s zijn. Toen 
vonden de ngo’s wel aansluiting bij de beweging die toen nog vooruitstrevend was. Op die 
manier zijn de ngo’s al altijd betrokken geweest bij het uitdragen van globale en inclusieve 
agenda’s. 

o De interne organisatie en veranderingsprocessen bij ngo’s zijn meer van belang geweest om 
tot andere strategieën te komen voor samenwerking met de partners. 

o Ngo’s zouden zich beter focussen op het opbouwen van een globale beweging in functie 
van mensenrechten. De SDG’s bieden hier geen kader voor. 

o De SDG’s stellen te weinig het huidige systeem in vraag. Ngo’s moeten net veel meer 
zoeken en een pleidooi houden voor alternatieven en opties die system change 
bewerkstelligen. 

o Toch is het misschien wel mogelijk om het kader van de SDG’s te gebruiken om de 
hierboven opgesomde uitdagingen aan te pakken (en vooral om niet te veel tijd te verliezen). 

 

GROEP 4 – WELKE UITDAGINGEN BRENGEN DE SDG AGENDA VOOR JULLIE 

ORGANISATIE MEE? 
Er tekenen zich opnieuw twee tendensen af: 

 Een eerste tendens legt de uitdaging bij de realisatie van de SDG agenda zelf: de demografische 
druk en onze ecologische voetafdruk zetten ons met de rug tegen de muur. En hoe gaan we ervoor 
zorgen dat iedereen mee kan in ons verhaal (leave no-one behind). De uitdaging voor de 
ontwikkelingssector is hierbij om het sector-denken te doorbreken en partnerschappen aan te gaan 
met bondgenoten van het bredere middenveld en de brede maatschappij.  

 Een tweede tendens legt de uitdaging net bij het gebrek aan ambitie van de SDG agenda. Het kader 
is onvoldoende, we moeten verder durven gaan, buiten het kader denken. De SDG’s zijn sloganesk, 
iedereen kan er wel iets mee aanvangen, ze zijn te vrijblijvend, er is het gevaar van greenwashing 
(bedrijven stellen zich groener voor dan ze zijn), en de samenwerking met de private sector kan de 
autonomie van de civiele maatschappij tussen haakjes zetten. 

 Uit de discussie komt de onenigheid naar voor onder de deelnemers: moeten we focussen op 
bepaalde SDG’s, moeten we het kader naast ons neerleggen, kunnen we er nieuwe beleidslijnen uit 
destilleren … het is niet evident om over al deze vragen consensus te bereiken. 

 

GROEP 5 – WELK VERHAAL VERTELLEN JULLIE MET WELKE PARTNERS IN 

2030? 
 SDG’s zijn een samenhangende set, maar ook vóór het formuleren van de SDG’s zaten die doelen al 

vervat in de activiteiten van ngo’s. Een voorbeeld is de strijd voor sociale bescherming voor 
iedereen: ngo’s ondersteunden deze strijd voor 2015 en zullen dit ook blijven doen tot het doel 
bereikt is.  

 SDG’s brengen wel een shift in mind-set met zich mee en doen ons inclusief en geïntegreerd 
werken. We kunnen m.a.w. niet bij het bestaande verhaal blijven.  

 In 2030 hebben we ontwikkelingssamenwerking teruggebracht tot de essentie: systemische 
verandering van het economische model, vanuit een rechtenbenadering de publieke sector 
versterken, herverdeling van middelen, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, …   
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SESSIE 2 – LOKALE PARTNERS EN DOWNWARD 

ACCOUNTABILITY  
(M. BERGMANS) 

Downward accountability heeft alles te maken met de zoektocht naar meer gelijkwaardige partnerschappen. 

Maar wat is accountability eigenlijk? Een werkdefinitie zou kunnen zijn dat het om een 

verantwoordingsrelatie gaat tussen twee actoren: er wordt geïnformeerd (bv. rapportering), op basis 

waarvan een beoordeling wordt gemaakt (bv. screening, certificatie), die eventuele gevolgen kan hebben 

(bv. stopzetten financiering).   

Ontwikkelingsngo’s leggen op vele niveaus verantwoording af, maar die is in grote mate toch gericht naar 

de donoren (upward accountability) en niet naar de eigen partners (downward accountability).  

De reden waarom ontwikkelingsngo’s weinig aandacht besteden aan downward accountability is omdat ze 

een public benefit organisatie zijn over grenzen heen. Een organisatie zoals vluchtelingennetwerk heeft ook 

een publiek doel voor ogen, namelijk hulp bieden aan vluchtelingen. Maar als de doelgroep – de 

vluchtelingen – niet tevreden zijn over de manier van werken dan kunnen zij aankloppen bij de raad van 

bestuur, aankloppen bij de donor van vluchtelingennetwerk, gerechtelijke stappen zetten, of naar een 

journalist stappen. Bij ngo’s is dit alles niet zo makkelijk omdat de ngo en de doelgroep in twee verschillende 

landen zitten. Bijgevolg is het moeilijker voor de doelgroep om de ngo ter verantwoording te roepen. 

Er kan op veel verschillende manieren verantwoording worden afgelegd. Waar en wanneer welke logica het 

meest geschikt is hangt heel sterk af van de context. Er zijn vier klassieke verantwoordingslogica’s. 

 Bureaucratische logica: verantwoording wordt afgelegd op basis van een lineair proces van planning, 
uitvoering en rapportering van voortgang van planning. 

 Wetenschappelijke logica: verantwoording wordt afgelegd door het evalueren van de resultaten en 
gebruik te maken van enquêtes en andere manieren van bevraging. 

 Contract logica: verantwoording wordt afgelegd op basis van een legaal contract gesloten tussen 
twee of meerdere partijen.  

 Samenwerkingslogica: verantwoording is gebaseerd op dialoog, vertrouwen, informele afspraken en 
persoonlijke verantwoordelijkheid. 

De studie onderzocht de introductie van een formeel feedback systeem die de verantwoording van de ngo 

ten opzicht van de partners moest verhogen. Het systeem bestond uit een website waarop partners werden 

gevraagd om de relatie met de ngo driemaandelijks anoniem te evalueren. Deze informatie werd gebruikt 

als basis voor dialoog om elementen van de relatie veranderen indien dit nodig was. Het is nog te vroeg om 

te evalueren, maar het belangrijkste risico is dat ook het nieuwe instrument geabsorbeerd wordt in 

bestaande machtsstructuren.  

Dit is maar één instrument, en er zijn vele andere instrumenten en strategieën om downward accountability 

te verhogen. Maar telkens komt de volgende kernvraag terug: op welke aspecten heeft je partner ten alle 

tijd het recht om gehoord te worden, onafhankelijk van welke contextuele factor dan ook. Daarenboven 

wordt downward accountability te gemakkelijk gelijk gesteld met partnerschap en participatie, maar dat is 

onvoldoende.  

 

Case 1 -  VIA Don Bosco  
Het business model van VIA Don Bosco kan opgesplitst worden in twee grote delen. 

Ten eerste heb je het dagelijks beheer dat verloopt via skype, telefoon, mail, 

teleconferentie, extranet, brief (officieel). Daartegenover staan specifieke momenten 

waarbij partners bij elkaar komen: terreinbezoek (2x/jaar), nationale meeting, 

continentale meeting, mondiale meeting, PDO meeting (Don Bosco), netwerk meetings. 

Wat inspraak betreft, zijn partners niet betrokken bij operationeel beheer van het kantoor in Brussel, wel 

worden ze meer en meer betrokken bij strategische beslissingen. Wanneer programma’s worden opgesteld 
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zal VIA Don Bosco het speelveld afbakenen, is men betrokken bij selectie van partners, maar het zijn de 

partners die in de driver’s seat zitten. 

De samenwerking gaat gepaard met een aantal uitdagingen: soms is er onvoldoende beheerscapaciteit bij 

de partners, en zijn er risico’s op fraude en wanbeheer, ook afstand en communicatie spelen een rol, bovenop 

persoonlijke relaties en het feit dat het om een financieringsrelatie blijft gaan. 

De basismentaliteit is dat participatie van sterk belang is bij belangrijke beslissingsprocessen, waarbij men 

vraagt wat de partner wil en men niet denkt dat je weet wat hij wil. Als het je menens bent met een 

gelijkwaardig partnerschap en participatie dan moet deze uitdaging ook terug te vinden zijn in de KPI’s (Key 

Performance Indicators) van je organisatie. Daarom houden we ook jaarlijks een tevredenheidsenquête bij 

de partners, en zijn partners opgenomen in de Raad van Bestuur. Daarnaast zijn ze ook actief via een 

adviescomité. 

 

Case 2 – 11.11.11  

Wij moeten rekening houden met de specificiteit van een beweging en ons politiek 

werk. Wij starten van beweging tot beweging, vanuit een kritische dialoog, niet 

vanuit een formele logica.  

Het financiële verhaal is van minder belang, wij geven enkel budget support nadat we een inhoudelijke 

overeenkomst hebben. We  vragen bijgevolg ook geen specifieke rapporten op, maar lezen de jaarrapporten 

van de partners zelf. We hebben natuurlijk wel een methodologie voor overleg, waarbij er ook formele 

overlegmomenten worden gebruikt. We vinden het belangrijk om aanwezig te zijn op het terrein (boots on 

the ground), en veel informele contacten te onderhouden, zodat we effectief samen stappen zetten.  

In ons geval is het eerder zo dat de partners hun agenda doordrukken bij ons dan omgekeerd. Een beweging 

zoals La Lucha is niet geïnteresseerd in ons geld, maar wil dat wij bij onze ministers aankloppen om hun 

verhaal op tafel te leggen. 

Een volgende stap is de reflectie over in hoeverre we onze partners in onze besluitvormingsstructuur 

moeten opnemen. Ondertussen zijn we ook aan het werken rond een klachtensysteem.  

 

Case 3 – Caritas  
Caritas is het tweede grootste humanitaire netwerk. Het netwerk bestaat uit 

Caritas Internationaal (Rome) en dan alle nationale caritas organisaties. 

De specifiek humanitaire situatie vraagt om een specifieke aanpak. Als er zich een crisis voordoet dan zal er 

op vraag van de nationale caritas waar de crisis zich voordoet de vraag worden gesteld aan Caritas 

Internationaal om een Emergency Appeal uit te zenden. Andere nationale Caritas organisaties kunnen hier 

dan op intekenen. In principe is het de nationale Caritas waar de crisis zich voordoet die in de driver’s seat 

zit. Maar in de meeste gevallen is deze zelf slachtoffer van de crisis en/of te zwak zodat er wordt beslist om 

een internationaal team of een facilitating partner (een caritas die al aanwezig is in het land) de nationale 

caritas bij te staan. In het begin is een interventie dus invasief, er moet een groot budget worden omgezet, 

en daarna moet gewerkt worden aan een stabilisering van de relaties tussen de verschillende Caritas 

afdelingen. 

De formele samenwerking met partners verloopt via het Protocal for Coordination, partner en project 

agreements. Daarnaast zijn er meer informele overlegmomenten zoals country fora, partnermeetings, joint 

visits, ook informeel contacten op het operationeel niveau (communicatie, boekhouding, …)  

Wat inspraak betreft hanteren we het principe van subsidiariteit: in hoeverre mogelijk is het de nationale 

caritas die coördineert, beslissingen neemt. Indien er externe fondsen bij komen kijken, is het altijd de wens 

om in co-design programma’s op te maken, maar dat is niet altijd mogelijk omwille van tijdsdruk. 

Een risico is wanneer een nationale Caritas wordt benaderd door een grote groep van andere partners (ook 

niet-Caritas). Dit zorgt voor een exponentiële groei van omzet en personeel, waarbij het achteraf niet altijd 
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gemakkelijk is om opnieuw tot zijn normale proportie terug te keren. Ook het gebruik van externe donor 

fondsen heeft omwille van sterke controle en rapporteringsdruk een negatief effect op partners. De 

belangrijkste maatregel hierbij is om de partner te versterken en te begeleiden (op lange termijn). Veiligheid 

is dan weer een aspect die dit kan bemoeilijken omdat je van op afstand moet samenwerken (remote control). 

Debat 

Volgende elementen kwamen aan bod. 

 Er is interesse voor het klachtensysteem. Blijkt dat er op sector niveau hier waarschijnlijk een 
initiatief rond wordt opgezet.  

 Budget support betekent een heel ander verhaal wat partnerschapsrelatie betreft. DGD heeft dit wel 
degelijk goedgekeurd in het programma van 11.11.11 

 Accountability zou niet altijd enkel en alleen negatieve gevolgen moeten hebben, er zouden ook 
positieve incentives moeten kunnen aan vast hangen. 

 Accountability kan zich ook tegen ons keren. Sommigen donoren (DFID) gebruiken accreditatie 
systemen. Als een partner zijn accreditatie wordt ingetrokken, dan wordt de geldkraan 
dichtgedraaid. 

 Zoals al aangehaald in de inleiding is er een grote kans dat accountability naar de partners toe wordt  
geïnstrumentaliseerd: de verantwoordingsverwachtingen naar partners toe zijn dan enkel van 
belang in hoeverre ze de upward accountability ondersteunen naar de donor toe.  

 Is het verhaal van accountability ook niet een never ending story: op welk punt is het voldoende, en 
stopt de vraag naar nog meer verantwoording. Is er wel zo’n punt? 

 Er is een belangrijk verschil tussen humanitair en ontwikkelingswerk. Humanitaire actoren hebben 
meer mogelijkheden om direct verantwoording af te leggen tegenover de finale doelgroep (omwille 
van de nabijheid), ontwikkelingsactoren hebben dit veel minder. 

 

 

GROEPSWERK 
In het derde gedeelte van de sessie werd er in kleine groepjes verder ingegaan op de verschillende 

uitdagingen. De belangrijkste conclusies vind je hieronder. 

 Er zijn wel degelijk tools voor handen die gebruikt worden, zoals tevredenheidsenquêtes of 
klachtenmechanismes. Er zou een klachtenmechanisme op sector niveau komen (op vraag van de 
Minister). Een andere suggestie is dat ngo-federatie een rol kan spelen in de bevraging van de 
partners van hun leden. 

 Partners moeten niet participeren, maar mee beslissen, anders blijft het window-dressing. Dit kan 
betekenen dat partners deel moeten uitmaken van de beslissingsstructuren van de organisatie. 
Oxfam heeft op globaal niveau bijvoorbeeld beslist om 50% externen aan te stellen in haar 
beslissingsstructuren (kan ook risico’s inhouden). 

 Tussenstappen zijn ook mogelijk en worden door de meesten gebruikt, met name meer participatie 
bij het uitwerken van strategische kaders, inspraak bij keuze van nieuwe partners, opmaken van 
programma’s, … 

 Geld blijft een cruciale rol spelen in het definiëren van de partnerschapsrelatie. Dit creëert de facto 
ongelijke machtsrelaties. Dit leidt tot situaties waarbij de partners ons ‘naar de mond blijven praten’ 
in plaats van tot een discussie onder gelijkwaardige partners over te gaan. Ook hier moet je dus 
soms als ‘facipulator’ optreden, om zodoende een meer evenwaardige partnerschapsrelatie op te 
bouwen, en eveneens de coherentie te verhogen met andere partnerschappen.  

 We eisen grote transparantie van onze partners, maar hoe transparant zijn wij naar onze partners. 
Moeten wij ook niet transparant zijn als het aankomt op overheadkosten, personeelskosten en het 
verschil tussen lokale en internationale lonen? 

 De manier waarop partnerschappen tot stand komen is ook heel sterk afhankelijk van de context. 
Als er bijvoorbeeld een groot aanbod aan ngo’s is dan kunnen partners meer selectief zijn bij hun 
keuze van partner. Op dat moment zijn de rollen omgekeerd. 

 Een belangrijk punt in de partnerschapsrelatie is de exit fase. In vele gevallen werken we lang samen 
met partners (10 à 15 jaar), in sommige gevallen gaat men te lang door met de verkeerde partner, 
soms komt met tot een gezamenlijk besluit dan het partnerschap kan afgesloten worden. In iedere 
geval is het bespreken en uitvoeren van de exit fase een fundamenteel onderdeel van je 
partnerschap. 
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 We moeten ons ook bewust zijn van ons eigen moreel kader, zonder onze eigen identiteit te 
verliezen, moeten we begrijpen dat mensenrechten, democratie, gender westerse concepten zijn.  

 Bij het verhogen van de invloed van de partners op onze werking is het wel van belang om ook 
rekening te houden met de representativiteit en bijgevolg legitimiteit van onze partners: 
representeren ze effectief de doelgroepen die we wensen te bereiken? 
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