
 

 

 

 Referentietermen Oxfam-Wereldwinkels voor een externe evaluatie van onze campagne 

 

Samenvatting   

Naam van het programma (en eventuele 
code) 

DGD – programma: Handel! Maar dan eerlijk. 

Partners   xxx 

Locatie van het programma  België  

Duur van het hele programma  1/1/2017 – 31/12/2021 

Budget van het programma  5.929.597,21 EUR 

Soort evaluatie:  Tussentijdse evaluatie  

Context evaluatie:  Programmaonderdeel – focus op resultaat 5: Meer 
inwoners van België hebben inzicht in de negatieve 
impact van Wereld Handels Regels op Kleine 
Landbouw Producenten in het Zuiden en op het 
milieu en uiten dit naar politieke actoren. 

Locaties van de evaluatie  België 

Budget van de evaluatie  20.000 Euro (excl. btw) 

Duur van de evaluatie  Start oktober 2019 
Einde 31 december 2019 

Doel van de evaluatie  - Lessen trekken voor de verdere uitvoering 
van het programma 

- Verantwoording naar de donor  

Opvolging van de evaluatie   

Opdrachtgever van de evaluatie  Oxfam-Wereldwinkels vzw 

Contactpersoon binnen de organisatie voor 
de evaluatie  

Sarah.Standaert@oww.be  

Leden van de stuurgroep   Jonathan Matthysen, Yasmine Mertens 

 

Inleiding  
 
Oxfam-Wereldwinkels:  
Oxfam-Wereldwinkels vzw (OWW) strijdt al bijna vijftig jaar voor een menswaardig bestaan voor iedereen 
en gelooft dat eerlijk en duurzame handel daarvoor een belangrijke hefboom kan zijn. Het huidige 
handelssysteem maakt dat potentieel echter niet waar. Het wordt geregeerd door wereldhandelsregels 
(WHR) op maat van de sterksten, leidt tot machtsconcentratie, disrespect voor mensenrechten, 
arbeidsrechten, en milieu in transnationale toeleveringsketens, en een systematische benadeling van 
kleinschalige landbouwproducenten (KLP), in het bijzonder maar niet uitsluitend in het mondiale Zuiden.   
 
OWW Missie: Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die door haar strijd voor 
een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. 
 
Dit doen we door:  

- Concrete maatregelen afdwingen die structureel bijdragen tot een rechtvaardige wereldhandel;  
- Bedrijven ertoe aan te zetten hun verantwoordelijkheid op te nemen in hun handelspolitiek; 
- Nationaal en internationaal samen te werken met producenten en gelijkgestemde organisaties, en 

zo een brede beweging uit te bouwen die ijvert voor een andere duurzame wereld; 
- Eerlijke handel te drijven; 
- Consumenten fairtradeproducten aan te bieden en zo de kans geven actief mee te werken aan een 

eerlijke wereldhandel; 
- Druk uit te oefenen op het politieke en economische beleid;  
- Vrijwilligers en groepen voortdurend te motiveren en met de nodige middelen te ondersteunen. 

 

Het onderwerp van de evaluatie 
De focus van de evaluatie ligt op een deel van het DGD-programma en spitst zich toe op twee 
resultaatgebieden: (R2) De vrijwilligersbeweging is gegroeid en inhoudelijk versterkt om haar 
multiplicatorrol te vervullen en (R5) meer inwoners van België hebben inzicht in de negatieve impact van 
Wereldhandelsregels (WHR) op kleine landbouwproducenten (KLP) in het Zuiden.  
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In 2016 is er een eerste onderzoek geweest naar de kennis en attitudes van vrijwilligers en niet-vrijwilligers 
van Oxfam-Wereldwinkels omtrent (on)eerlijke handel. We willen kijken of de eerste twee jaar van ons 
nieuw DGD-programma een verhoging van de algemene kennis, attitude en grotere actiebereidheid ten 
opzichte van (on)eerlijke handel heeft teweeggebracht. Daarnaast willen we zien of de specifieke 
boodschap van de campagnes in 2018 en 2019, met een focus op cacao, zorgplicht (human rights due 
dilligence/HRDD) en leefbaar inkomen (living income), verstaanbaar werden gemaakt. Zijn we erin 
geslaagd om het complexe verhaal van wat er misloopt binnen de wereldhandel en de impact ervan op 
kleine landbouwproducten helder over te brengen? 
 
We willen ook enkele hypothesen uit onze Theory of Change gaan testen om te kijken of een verhoogde 
kennis voldoende is om tot actie over te gaan en welke (andere) randvoorwaarden vervuld moeten zijn om 
(niet-) vrijwilligers tot actie te overhalen.  
 
We willen hieruit leren en kijken hoe we onze strategie kunnen bijsturen om die vertaling tot actie optimaal 
te faciliteren. Vorige bevragingen gaven reeds aan dat er een grote consensus is dat een eerlijk inkomen 
een mensenrecht is en dat producenten een leefbaar inkomen verdienen. Deze overtuiging vertaalt zich 
vaker in de aankoop van eerlijke producten en in mindere mate tot het nemen van ‘politieke’ actie.   
We willen in deze evaluatie in meer detail kijken naar deze relatie tussen kennis, attitudes en gedrag. 
Waarbij we focussen op de multiplicatorrol bij vrijwilligers en op het steunen van politieke acties bij niet-
vrijwilligers en vrijwilligers. We willen in deze evaluatie ook lessen trekken uit recente gebeurtenissen 
waarbij we een grote bereidheid zagen om op straat te komen zoals de klimaatprotesten. Wat kunnen we 
leren van deze succesvolle mobilisaties? Wat kunnen we leren uit de beweegredenen waarom mensen op 
straat komen of andere politieke actie(s) ondernemen voor andere doelen of thema’s? Zijn hieruit lessen te 
trekken voor onze campagnes? Analyses van de verkiezingen schuiven naar voor dat de kloof tussen 
politiek en burger groter wordt; de vraag is of dit eventueel invloed heeft op de bereidheid tot het nemen 
van politieke actie en hoe dit de bereidheid beïnvloedt.  
 

Kadering van het onderwerp binnen het logische kader van het programma:  
De outcome van ons DGD-programma is: “Doordat mensen en organisaties in België inzicht hebben in de 
impact van WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu en vanuit dit inzicht de vraag van Oxfam-
Wereldwinkels steunen; is er een verhoogde druk naar een open politiek en publiek debat over wijziging in 
deze regels”. 
 
Deze focus op draagvlakvergroting proberen we te bereiken door onder andere in te zetten op 
sensibilisering van het Belgische publiek. We zien dat binnen ons logisch kader de campagne ook mee 
bijdraagt aan de volgende specifieke outcome indicatoren.  

- De mate waarin politici, de vrijwilligersbeweging en inwoners van België inzicht hebben in de 
impact van WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu (kennis).  

- Er is een geactualiseerde discoursanalyse binnen België over de spelregels van de Internationale 
Handelskaders waaruit blijkt in hoeverre het belang aan een open en publiek debat gedeeld wordt. 
(houding)  

- Het aantal uitingen door mensen en organisaties van steun voor eerlijke handelsregels 
(gedrag).  

 Figuur 1: Theory of Change in DGD-programma 

 

 



 

 

 

Voor deze evaluatie focussen we op de volgende resultaatgebieden:  

 R2: De vrijwilligersbeweging is gegroeid en inhoudelijk versterkt om haar multiplicatorrol te 
vervullen.  

 R5: Meer inwoners van België hebben inzicht in de negatieve impact van WHR op KLP in het 
Zuiden en op het milieu en uiten dit naar politieke actoren.  

 
De hypothesen in onze Theory of Change gaan er sterk vanuit dat een verhoogde kennis vrijwilligers beter 
in staat stelt om hun multiplicatorrol op te nemen en dat een verhoogde kennis het brede publiek zal 
stimuleren om hun steun te uiten voor een verandering van de handelsregels in het belang van kleine 
landbouwproducenten in het Zuiden.  
Aan de andere kant erkennen we in de gehanteerde veranderingstheorie dat het merendeel van de 
publieke houding en opinies rond ontwikkelingssamenwerking niet gestoeld zijn op kennis maar eerder 
volatiel zijn waarbij er geen recht gedaan wordt aan de complexiteit van het probleem. Er wordt ook 
aangegeven dat kennis, houding en gedrag geen lineair gegeven is.   
 
We kijken in deze evaluatie bewust naar de kennis-bouwsteen waarbij we focussen op het laagdrempeliger 
maken van de expertise en het studiewerk naar de verschillende doelgroepen. Hebben de campagnes en 
ontwikkelde materialen ons dichter bij het beoogde resultaat gebracht en is er een merkbare groei in de 
kennis en inzicht in de impact van Wereldhandelsregels op KLP in het Zuiden. Zijn de nieuwe begrippen 
verstaanbaar (‘living income’/leefbaar inkomen  en ‘zorgplicht’/HRDD). Is er een toegenomen inzicht? 
Vertaalt de kennis en het inzicht zich naar een groter wordend draagvlak? Nemen de geïnformeerde 
vrijwilligers de multiplicatorrol op (waarom wel/niet)? Zet het bredere publiek de stap naar actie, die verder 
gaat dan de aankoop van producten? We willen hieruit vooral lessen trekken om onze interventies zo goed 
mogelijk vorm te geven zodat ze resulteren in een grotere publieke druk op beleidsmakers.  
 
Sinds de start van het programma worden de campagnes anders aangepakt. Er is niet langer een brede 
focus op Wereldhandelsregels (WHR). Er werd een strategische keuze gemaakt om te sensibiliseren rond 
specifiekere beleidseisen gericht op eerlijke handel en mensenrechten. We sensibiliseren de bevolking in 
de vorige en de komende campagne rond ‘living income’ of leefbaar inkomen en ‘Human Rights Due 
Dilligence’ of zorgplicht en illustreren deze problematiek met voorbeelden uit de cacaosector. Zo proberen 
we deze concepten iets vatbaarder te maken aan de hand van concretere voorbeelden.  
 

Kadering binnen de nieuwe Theory of Change  
In de loop van 2018 zijn we begonnen aan een herziening van onze Theory of Change. Binnen de discussies 
werd het belang van de multiplicatorrol van de vrijwilligers herbevestigd en het belang van acties en 
campagnes om de aandacht voor ons verhaal bij het brede publiek te vergroten en ons verhaal tot politici en 
bedrijven te brengen. De lessen die we kunnen trekken uit deze evaluatie zullen ons helpen onze Theory of 
Change verder te verfijnen.  
 

Context en doel van de evaluatie  
 
De resultaten van deze evaluatie zijn cruciaal voor ons leren en daarnaast ook voor de monitoring en 
verantwoording naar DGD toe. Ze zijn onderdeel van de tussentijdse evaluatie van het DGD-programma 
2017-2021. Deze evaluatie focust zich op twee specifieke resultaatgebieden:  

- Resultaat 5: Meer inwoners van België hebben inzicht in de negatieve impact van WHR op KLP in 
het Zuiden en op het milieu en uiten dit naar politieke actoren) en meer bepaald indicator 2: De 
mate waarin respondenten inzicht hebben in de impact van oneerlijke handelsregels op KLP in het 
Zuiden. 

- En Resultaat 2 de vrijwilligersbeweging is gegroeid en inhoudelijk versterkt om haar multiplicatorrol 
te vervullen.  
 

De evaluatie dient ons langs de ene kant de nodige cijfers te leveren om op onze indicator “De mate waarin 
de vrijwilligersbeweging en inwoners van België inzicht hebben in de impact van de WHR op KLP in het 
Zuiden en op het milieu” te rapporteren (verandering ten opzichte van een meting die uitgevoerd is in 
2016). We willen ook kijken of de campagne de nieuwe begrippen verstaanbaar heeft kunnen maken voor 
het brede publiek en de vrijwilligers en of er sprake is van een toegenomen inzicht t.o.v. de nulmeting. 
Daarnaast zal deze evaluatie ook een nulmeting zijn voor de ‘nieuwere’ begrippen die aan bod kwamen 
tijdens de vorige en de komende campagne (leefbaar inkomen/’living income’ en zorgplicht/’HRDD’)  
 
Daarenboven willen we ook de volgende hypothesen binnen ons logisch kader testen:  



 

 

 

- Geïnformeerde vrijwilligers zijn beter in staat om hun rol als multiplicator op te nemen.  
- De informatie die vanuit Oxfam-Wereldwinkels de mensen bereikt stimuleert hen om hun steun te 

uiten voor een verandering van de handelsregels in het belang van kleine landbouwproducenten in 
het Zuiden.  

De resultaten van de meting zullen gebruikt worden om lessen te trekken voor toekomstige campagnes en 
interventies zodat ze kunnen resulteren in grotere publieke druk op beleidsmakers.  
 

De evaluatievragen  
 

Waar we voor de campagne heel wat informatie hebben over het bereik van de campagne en het aantal 
mensen die ingegaan zijn op onze call-to-action (bv. aantal mensen die de petitie getekend hebben) 
hebben we weinig tot geen informatie over de toegenomen kennis bij mensen omtrent de negatieve impact 
van Wereldhandelsregels (WHR) op Kleine Landbouw Producenten (KLP). De onderzoeksvragen vloeien 
voort uit het logisch kader van het programma, de veranderingstheorie en de DAC-criteria1. We stellen de 
volgende evaluatievragen voor:  
 

- Effectiviteit:  
o Is er een verhoogde kennis en attitude m.b.t. eerlijke handel in het algemeen in 

vergelijking met de meting in 2016?  
 Wat weten ze, wat weten ze niet en wat vinden ze belangrijk? Zijn we erin 

geslaagd een mate van urgentie over te brengen?  
o Is er een toegenomen bewustwording rond de specifieke thema’s van de campagne?  

 Is het duidelijk wat zorgplicht is?   
 Is het duidelijk wat leefbaar inkomen is? Kent men het verschil met Fairtrade of 

eerlijke prijs?  
 Wat weten ze, wat weten ze niet en wat vinden ze belangrijk? Zijn we erin 

geslaagd een mate van urgentie over te brengen?  
o Wie wordt bereikt en bereiken we bepaalde segmenten van de bevolking niet?  

- Efficiëntie 
o Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de materialen beter afgestemd zijn op het publiek?  
o Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de materialen beter afgestemd zijn op wat er van de 

verschillende doelgroepen verwacht wordt (vrijwilligers - multiplicatorrol vs. niet-
vrijwilligers – ‘politieke’ actie)?  

- Relevantie:  
o Is de campagne erin geslaagd om de relevantie van het onderwerp te illustreren?  

- Impact/resultaat:  
o Vertaalt een toegenomen bewustwording zich tot (politieke) actie bij het bredere publiek 

en de vrijwilligers?  
 Wanneer vertaalt een intentie tot politieke actie zich effectief in politieke actie?  
 Waarom komen mensen niet in actie alhoewel ze overtuigd zijn van het belang van 

eerlijke handel of dat een eerlijke inkomen een mensenrecht is.  
o Vertaalt een toegenomen kennis bij vrijwilligers zich tot het opnemen van de 

multiplicatorrol? 
 Waarom wel/waarom niet?   

o Hebben recente gebeurtenissen in de politieke en maatschappelijke context impact op de 
actiebereidheid van mensen? (klimaatmarsen, groeiende kloof tussen politiek en burger, 
rijzend populisme en verdere polarisering van de samenleving en in de politieke)  

 
Deze evaluatie zou moeten leiden tot concrete aanbevelingen die erop gericht zijn om de effectiviteit, 
efficiëntie en impact van de campagnes te verhogen.  
 

Beschikbare data  
 
De volgende documenten en data zullen beschikbaar zijn voor de evaluator:   
- DGD-dossier en tussentijdse rapportage 
- Data over bereik van de campagne.  
- Data over de vorige campagne.  
- Rapport van de evaluatie/nulmeting in 2016 

                                                        
1 https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 
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- Rapport van de nulmeting in het kader van de imagocampagne van 2019 
- Data over het aantal personen dat zich uitte voor eerlijke handel in het jaarlijkse actiemodel. 
- Informatie over de tevredenheid met de campagne materialen bij de vrijwilligers.   
- Overzicht van de campagne materialen  

 

Methodologie  
 
Voor de evaluatie willen we graag een mixed-method approach zien, waarbij zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve methodes gebruikt worden. Verder kan een documentenstudie ook reeds een aantal 
bruikbare inzichten opleveren.  
 
Voor de kwantitatieve methode denken we aan een survey, afgenomen bij een representatieve groep 
vrijwilligers en een representatieve groep niet-vrijwilligers. Deze survey herhaalt deels de meting in 
2016, op zo een manier dat we trendanalyse mogelijk maakt. Daarnaast willen we ook specifiek gaan 
peilen naar het inzicht in de boodschappen van de 2019 campagne. Hierbij zouden we ook al de relatie 
van kennis met gedrag en de intentie tot het stellen van bepaald gedrag willen nagaan. Graag zien we 
in het voorstel dat er stil gestaan wordt bij hoe de steekproef genomen zal worden en hoe ervoor 
gezorgd zal worden dat deze representatief is.  
 
Om tot een dieper inzicht te kunnen komen omtrent de impact van onze activiteiten en de validiteit van 
de hypothesen in onze veranderingstheorie willen we nagaan of de verhoogde kennis en attitude ten 
opzichte van eerlijke handel zich dan ook vertaald tot actie. De survey in 2016 toonde aan dat er een 
verband is tussen kennis en attitude maar dat er waarschijnlijk ook andere factoren zijn die een rol 
spelen. De meting in het kader van de imagocampagne maakt ook duidelijk dat waar mensen delen 
van de missie van Oxfam-Wereldwinkels onderschrijven (eerlijk inkomen en producten verdienen een 
leefbaar inkomen) de steun geven dit zich vooral vertaald in het kopen van producten. Waar 71% van 
de bevraagden aangaf dat beleidsmakers eerlijke handelspraktijken moeten garanderen via wetgeving, 
zien we in dezelfde meting minder bereidheid tot het ondernemen van ‘politieke actie’ om Oxfam-
Wereldwinkels te steunen2. Een beter begrip van wat we kunnen doen om deze bereidheid optimaal te 
gebruiken en te verhogen kan de uitvoering van ons programma verder versterken.  
 
Voor het kwalitatieve gedeelte denken we dat Focus Groep Discussies de meest aangewezen 
methode gaan zijn. Hierbij kan eventueel gebruik gemaakt worden van Appreciative Inquiry. We stellen 
voor dat er hierbij met de verschillende groepen gewerkt wordt vrijwilligers/niet vrijwilligers, mensen die 
Oxfam-Wereldwinkels al gesteund hebben/mensen die dit nog nooit gedaan hebben…  
 
Vrijwilligers: We willen hierbij een antwoord krijgen op de volgende vragen:  

o Wat wordt verstaan onder zorgplicht en leefbaar inkomen?  
o Waarom zetten vrijwilligers al dan niet de stap naar actie? 
o Hoe kunnen we tegemoetkomen aan de voorwaarden opdat vrijwilligers de stap zetten 

naar actie? 
o Welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn opdat vrijwilligers de stap zetten naar actie? 
o Waarom nemen vrijwilligers al dan niet hun multiplicatorrol op?  
o Hoe kunnen we tegemoetkomen aan de voorwaarden die vervuld moeten zijn opdat een 

vrijwilliger zijn multiplicatorrol opneemt?  
Niet-vrijwilligers: We willen hierbij een dieper inzicht verwerven in  

o Wat wordt verstaan onder zorgplicht en leefbaar inkomen?  
o Waarom zetten mensen al dan niet de stap naar actie?  
o Van zij die al tot actie gekomen zijn – wat zijn redenen om dit in de toekomst nog/niet meer 

te doen?   
o Hoe kunnen we tegemoetkomen aan de randvoorwaarden opdat niet-vrijwilligers de stap 

zetten naar actie?  
 

Sta in je voorstel ook stil bij hoe je participanten voor de verschillende focusgroepen gaat werven.  
 

                                                        
2 47% van de mensen die aangaven Oxfam te kennen gaven aan dat we in de toekomst Oxfam zouden ondersteunen 

door producten in een Oxfam-Wereldwinkel aan te kopen, 16% gaf aan een petitie te willen ondertekenen en 2% gaf 

aan deel te willen nemen aan betoging en 6% gaf aan de boodschap te willen uitdragen.  



 

 

 

De instrumenten, tools en analyse moeten zo uitgewerkt zijn en gedeeld worden met de opdrachtgever 
zodat de metingen herhaalbaar zijn voor de eindevaluatie van het programma.   
 

Voorgestelde planning en fases  
 

De evaluatie zou moeten uitgevoerd worden tussen oktober en december 2019. Dataverzameling en 
analyse zal voornamelijk plaatsvinden vanaf midden oktober tot midden november. Het definitieve 
evaluatierapport wordt verwacht op 20 december. Hieronder vind je een voorgestelde planning terug die 
als leidraad dienen voor de verdere uitwerking van je voorstel.  

 

Fase  Timing  

Voorbereidende fase    

Start up meeting  Oktober 

Voorbereiding – start rapport:  
- Herkaderen evaluatie 
- Studie en analyse van de beschikbare informatie  
- Verder uitwerking evaluatievragen, methodiek en 

instrumenten 

 

Terugkoppeling     

Finaal start Rapport   

Dataverzameling en Analyse                                                     

Survey   Tweede helft Oktober   

Focusgroepen vrijwilligers  November  

Focusgroepen niet-vrijwilligers  

Analyse   

Eindfase  5 dagen   

Restitutie o.b.v. voorlopige resultaten 
(workshop/vergadering/…)  
 

Begin december   

Eerste versie eindverslag  10 december 

Feedback stuurgroep op voorlopig verslag   

Redactie van het eindverslag  20 december 

 
 

Formaat van het rapport  
 
We verwachten dat het definitieve eindrapport de volgende onderdelen bevat.  

1. Titelpagina  

 Titel van de evaluatie  

 Programma/project titel en code van het programma  

 Datum waarop het evaluatierapport volledig afgewerkt was  

 Namen van de evaluatoren en eventueel hun logo 

 Oxfam-Wereldwinkels logo  

 Erkenning van de donor  

2. Inhoudstabel 

3. Woordenlijst  

4. Lijst met gebruikte afkortingen  

5. Samenvatting (deze moet op zichzelf verstaanbaar zijn)  

6. Inleiding waarbij de evaluatie weer gekaderd wordt: context van de evaluatie; de objectieven en 

de evaluatievragen  

7. De interventie die geëvalueerd werd en zijn context.  

8. Methodologie sta hier ook stil bij de risico’s en de beperkingen van de voorgestelde 

methodologieën en hoe deze geremedieerd worden  

9. De bevindingen en een analyse van de bevindingen  

10. Conclusie waarbij duidelijk een antwoord wordt gegeven op de evaluatievragen  



 

 

 

11. Aanbevelingen  

12. Bijlages  

 Referentietermen  

 Start rapport  

 Overzicht van de documenten die geraadpleegd werden  

 Bij interviews of focus groepen een lijst van de geïnterviewde personen  

 Overzicht van de evaluatie-instrumenten en eventuele tools die gebruik werden e.g. de 

vragen die werden gebruikt voor de interviews, de survey die werd uitgestuurd, etc.  

 De data die verzameld werd  

 Rapport van het restitutie/terugkoppelingsmoment  

 Cv van de evaluator  

 

Profiel van de evaluatoren  
 
We verwachten dat de evaluatoren over de volgende ervaring, kennis en expertise beschikken:  

 
- Ervaring met evaluaties van programma’s die rond ontwikkelingssamenwerking en meer specifiek 

‘noordwerking’, bewustmaking en politieke acties werken  
- Aantoonbare kennis van de sector van ontwikkelingssamenwerking, en draagvlakversterking 
- Een minimum van 5 jaar ervaring met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode  

o Ervaring met statistische analyses 
o Ervaring met focusgroepen 

- Een uitstekende kennis van Nederlands  
- Goede communicatievaardigheden en uitstekende rapporteringsvaardigheden  
- Enige kennis van de thema’s van de campagne waaronder wereldhandelsregels, zorgplicht en 

leefbaar inkomen en het werk van Oxfam-Wereldwinkels strekt tot de aanbeveling.  
 

De evaluator mag geen organisatorische link hebben met OWW en noch belangen hebben bij de 
interventies die geëvalueerd worden. Zij of hij mag niet betrokken (geweest) zijn bij het formuleren; 
plannen of uitvoeren van de interventies die het onderwerp van deze evaluatie uitmaken.  
 

Budget en betalingsmodaliteiten  
 

Het totale budget voor de evaluatie is 20.000 EURO (excl. btw) en dit is inclusief verplaatsingskosten en 
andere kosten die gemaakt worden in het kader van de evaluatie.  
 
De opdracht wordt in zijn totaliteit uitbetaald na de oplevering en goedkeuring van het eindrapport.  
 

Selectieprocedure  
 

Geïnteresseerden dienen een offerte op te sturen tegen 3 oktober  om 13.00 naar 

sarah.standaert@oww.be  

 

Het voorstel is max 10 pagina’s en bevat:  

o Een toelichting en motivatie bij de voorgestelde onderzoeksaanpak en –methode van de 

onderzoeker(s).  

Het voorstel moet de onderzoeksmethodiek, de onderzoekspopulatie en de 

respondentenwerving helder beschrijven en motiveren. Licht daarbij ook de 

betrouwbaarheid, de validiteit en de sterktes en zwaktes van de gekozen methode en 

rekruteringsaanpak toe.  

o Aanwijzingen van de expertise (en ervaring) van de indiener met dit soort opdrachten 

o Een CV van de onderzoeker(s) 

o Een financieel voorstel 

o Voorgestelde timing  

De selectie zal gebeuren op basis van de volgende criteria en kandidaten worden ingelicht over de 

keuze voor 15 augustus 2019.  
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o Kwaliteit van de voorgestelde onderzoek aanpak en methodologie  

o Relevante kennis en ervaring van de onderzoeker(s) focus op  

 Ervaring met survey en statistische analyses  

 Ervaring met kwalitatieve evaluatiemethodieken  

 Evaluaties binnen de ngo-wereld 

o Kwaliteit van het cv van de onderzoekers  

o Haalbaarheid van de timing  

o Herhaalbaarheid van het onderzoek (waar relevant)  

 
 
Voor verdere vragen neem contact op met Sarah Standaert op sarah.standaert@oww.be of telefoneer naar 
09/218.88.65 
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