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Inleiding : Leertraject impactevaluaties 2017-2021 
 
Zowel in de nieuwe wetgeving als in de strategienota ontwikkelingsresultaten verschuift het accent 
binnen de monitoring en evaluatie van de programma’s naar het niveau van outcomes en impact. In het 
kader van deze toegenomen aandacht voor het impactniveau, voert de federatie in samenwerking met 
DGD en de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) een leertraject uit over impactevaluaties. 
 
Via dit traject wordt een studie uitgevoerd van 5 interventies gelijk oplopend met de realisatie van deze 
interventies (2017-2021). Elke studie bestaat dus uit een baselinestudie, een tussentijdse evaluatie en 
een eindevaluatie. Dit moet een betere meting mogelijk maken van de werkelijke bijdrage van de 
interventies met behulp van een aangepaste en constante evaluatiemethode gedurende de duur van 
elke interventie. Dit levert uiteraard voordelen op: zo biedt het de mogelijkheid om elementen van de 
studie te integreren in de monitoring van de betrokken organisaties. 
 
Dit traject volgt op een impactstudie die DBE in 2016 uitvoerde: ‘Which future for impact evaluation in 
the Belgian NGO sector’. De studie werd uitgevoerd bij 4 ngo-interventies na afloop van de interventies. 
Daarbij moesten een Theory of Change, een baseline en een controlegroep achteraf gereconstrueerd 
worden. 
 
Voor de uitvoering van de evaluaties wordt in twee fases gewerkt: 
 
FASE 1 : APRIL TOT JUNI 2017 
 
Eén bureau (Syspons) werkte de methodologieën uit voor de evaluaties van de verschillende 
geselecteerde interventies. Syspons maakte 7 methodologische nota’s voor de geselecteerde 
interventies.  
 

• Methodologisch nota : CNCD-11.11.11 en 11.11.11 - Advocacy for climate justice in Belgium 

• Methodologisch nota : ADA - Geïntegreerde bestrijding van kwetsbaarheid en uitsluiting in 

Rwanda 

• Methodologisch nota : APEFE - Steun voor de empowerment van vrouwen in Marokko 

• Methodologisch nota : IFSI - ‘Gender’-aanpak bij de ondersteuning van vakbonden in de 

textielfabrieken in Indonesië 

• Methodologisch nota : Consortium Viva Salud/Solidagro/Kiyo - Youth engagement – Jongeren 

betrekken bij de bevordering van mensenrechten in ontwikkelingslanden 
 
 
FASE 2: NAJAAR 2017 TOT ONGEVEER MAART 2022 
 
Op basis van de uitgewerkte methodologieën voeren andere bureaus de evaluaties uit met drie 
meetmomenten: baseline, mid-term en het einde van de interventie. 
Alle baseline rapporten van de 5 impactevaluaties zijn afgewerkt. 
Op 14 oktober 2019 organiseren we een dag gewijd aan de inzichten uit deze rapporten.  
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‘Gender’-aanpak bij de ondersteuning van vakbonden in de 
textielfabrieken in Indonesië  

 

1. Project beschrijving 

1.1  Beknopte context 

Het ‘Institut de Formation syndicale internationale/Internationaal Syndicaal Vorming Instituut’ 
(IFSI/ISVI) is een instelling voor internationale vakbondssamenwerking. Het programma in Indonesië dat 
door ISVI is opgericht, spitst zich toe op de versterking van drie partnervakbonden (SPN, Garteks en 
GSBI) in hun capaciteit om op sectoraal en bedrijfsniveau betere werkomstandigheden voor de 
vrouwelijke werknemers te bereiken. Alleen de grootste van deze vakbonden, met name SPN, werd 
geëvalueerd. 

Naast de gendercomponent heeft het programma tot doel de arbeidsomstandigheden te verbeteren in 
de ganse textielsector in Indonesië, aan de hand van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) van 
werknemers uit de Textile, Garment, Shoes and Leather (TGSL)-sectoren.  

Het voorwerp van deze impactevaluatie is het genderluik van het opgezette programma van IFSI/ISVI, 
dat integraal deel uitmaakt van het landenprogramma en voortkwam uit de nodenanalyse van de 
partnervakbonden gefaciliteerd door IFSI/ISVI. Dit is een gevarieerd luik met oog voor de rol van de 
vrouw binnen de werkomgeving en binnen de vakbondsorganisatie, alsook voor hun specifieke noden 
op vlak van arbeidsvoorwaarden. 

1.2  Methodologische aanpak en methodologische uitdagingen 

Er werd gekozen om een survey-onderzoek, interviews en casestudies uit te voeren. Het uitgevoerde 
survey-onderzoek leidde tot een verzameling van 1.358 respondenten bij zes fabrieken. Er werd 
gekozen om respondenten niet buiten de fabriekscontext om te bevragen aangezien dit het 
vakbondsleiderschap in een moeilijke situatie zou plaatsen en daardoor de relaties tussen vakbond en 
management op een negatieve manier beïnvloed zouden worden. Het ontbreken van ledenbestanden 
zorgde ervoor dat het aselect selecteren van respondenten op basis van ledenlijst onmogelijk bleek. 
Bijgevolg werden ter plaatse SPN-leden gemobiliseerd die ten tijde van de dataverzameling in de 
fabriek aanwezig waren.  

In totaal werden er 44 interviews afgenomen. Om inzicht te krijgen in de werking van de fabrieken, de 
relaties tussen de vakbond en het fabrieksmanagement en thema’s die op fabrieksniveau van belang 
zijn, was het belangrijk om op alle niveaus in de fabrieken verschillende respondenten te bevragen, met 
het oog op gedeelde inzichten.  

Het evaluatieteam stuitte in zijn onderzoekswerk op veel obstakels, waaronder de volgende: slechts 
vier van de zeven door de vakbond ondersteunde fabrieken gaven, vaak met tegenzin, toestemming om 
enquêtes af te nemen; onderzoek in een controlefabriek, zonder vakbondsactiviteit was niet mogelijk; 
door interviews af te nemen buiten de fabrieken liepen de werknemers van deze controlefabrieken een 
groot risico om ontslagen te worden. 

De steekproef van begunstigden was eveneens problematisch, aangezien de lijst van begunstigden 
beheerd wordt door de fabrieken en niet door de vakbonden en het ook de fabrieken zijn die de 
bijdragen van de leden rechtstreeks aan de vakbond betalen. 

Naast de traditionele logistieke problemen – verkorte of uitgestelde bezoeken, agendaconflicten – 
waren er ook culturele of religieuze obstakels. In de Indonesische samenleving is het niet 
vanzelfsprekend dat vrouwen een leidende rol op zich nemen in de vakbond en meer in het algemeen 
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andere verantwoordelijkheden op zich zouden nemen buiten de traditionele familiale 
verantwoordelijkheden binnen het gezin. 

1.3 Belangrijkste bevindingen uit de nulmeting 

Afwijkende genderratio vakbondsvertegenwoordigers. Er bestaat een groot onevenwicht tussen de 
genderratio onder de TGSL-werknemers en de genderratio onder de TGSL-
vakbondsvertegenwoordigers. In het algemeen zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd en dit wordt 
sterker naarmate men hoger in de hiërarchie van de vakbond opklimt.  

Gendergerelateerde problemen in de fabrieken. Het meest genoemde probleem is het gebruik van 
aanstootgevend taalgebruik. Andere gendergerelateerde problemen scoren erg laag. Vrouwelijke 
werknemers in deze sectoren hebben echter wel met specifieke problemen te kampen, zoals seksuele 
intimidatie, een gebrek aan moederschapsbescherming, enz.  

Culturele beperkingen bij doorstroom vrouwen. Culturele factoren worden vaak als belangrijkste 
aspect genoemd wanneer er gekeken wordt naar de beperkte doorstroom van vrouwen naar 
vertegenwoordigende en leidinggevende posities binnen SPN. Daaronder rekent men bijvoorbeeld het 
vragen van toestemming aan de echtgenoot of het niet beschouwen van vrouwen als ‘leiders’.  

Geïmplementeerde vormingsactiviteiten. Er zijn initiatieven genomen om leiderschapskwaliteiten van 
vrouwen binnen de vakbond te ontwikkelen, waaronder het op verschillende hiërarchische niveaus 
oprichten van Women’s Committees. Het is ook de bedoeling dat deze comités gendertrainingen zullen 
ontvangen van IndustriALL en dat zij meer zullen focussen op vrouwenzaken, terwijl de reguliere 
werking van SPN toch vooral focust op tewerkstellingsaspecten in het algemeen. 

Variërende syndicalisatiegraad. Er bestaat een grote variatie wat betreft de syndicalisatiegraad van 
vrouwen in de textielfabrieken, met waarden tussen 18% en 82%. Uit cijfers inzake arbeiders en 
vakbondsleden blijkt dat ongeveer 74,5% van de arbeiders vrouwen zijn, wat een quasi-perfecte 
afspiegeling blijkt van vrouwelijke arbeiders binnen het ledenbestand van SPN-vakbondsleden.  

Progressie mogelijk bij het opstellen van CAO’s. In alle fabrieken, met uitzondering van één, zijn er 
geen specifieke bepalingen opgenomen rond seksuele intimidatie. Bepalingen rond zwangerschap 
hebben vooral betrekking op zwangerschapsverlof en menstruatieverlof en minder op 
zwangerschapsbescherming. Er is nog veel ruimte voor progressie.  

Mechanisme inzake klachtenbehandeling beantwoordt aan de noden. De tevredenheid bij leden van 
de vakbond over de dienstverlening in gevallen waarbij leden problemen hebben aangekaart, is zeer 
hoog bij zowel mannen als vrouwen. Er werd vastgesteld dat men op alle niveaus tracht de 
implementatie van de CAO te bewaken omdat het de basis vormt voor gesprekken met het management 
in geval van specifieke en individuele problemen. 
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2. Geleerde lessen vanuit organisatieperspectief 

1. Een betere inschatting maken van de tijdsinvestering en workload voor alle betrokken actoren is 

noodzakelijk. Dit geldt voor de partnerorganisaties, voor ISVI alsook voor de samenwerking met de 

onderzoekers.  

Concrete aanbeveling: op basis van deze inschatting kan een gedetailleerde taakverdeling opgesteld 
worden tussen alle betrokken actoren. Deze taakverdeling wordt opgesteld en doorgesproken met de 
partnerorganisaties en de onderzoekers vóór de start van de baselinemeting. 
 
2. Meer tijd en budget investeren in de methodologische voorbereiding van de impactevaluatie is 

een must. Dit is zeker het geval inzake impactevaluaties bij nieuwe programma’s en/of nieuwe 

partnerorganisaties.  

Concrete aanbeveling: een methodologische testcase uitvoeren op het terrein met de 
partnerorganisaties en de onderzoekers waarna een aantal conclusies getrokken kunnen worden voor 
de methodologie van de impactevaluatie. 
 
3. Een actualisering van het vooropgestelde budget is nodig alvorens de metingen van start kunnen 

gaan. Het budget van deze impactevaluatie werd grotendeels opgesteld tijdens de fase waarin de 

methodologie werd ontworpen. Verschillende scenario’s voor besparing werden opgesteld waarna 

één optie gekozen werd. Er moet ruimte gemaakt worden voor de onderzoekers die de metingen 

uitvoeren om enerzijds de vooropgestelde methodologie kritisch te analyseren en budgettaire 

bijsturingen voor te stellen indien nodig. 

Concrete aanbeveling: design methodologie enerzijds en uitvoering van de impactmetingen anderzijds 
niet opsplitsen of in consortium of minimaal in zeer nauw overleg tussen de evaluatoren/consultants.  

4. Een belangrijke geleerde les voor ISVI en de partnerorganisaties bij de baselinestudie was de rol 

van de culturele context zoals de opvattingen rond gender, gerelateerd aan de waarden en normen 

binnen de gegeven context. Bij de start van ons programma waren we ons bewust van het bestaan 

van negatieve opvattingen t.o.v. de rol van vrouwen in de vakbond en van conservatieve 

opvattingen rond gender in het algemeen. Desalniettemin blijkt dat dit een nog een grotere 

invloed heeft op de beoogde impact dan initieel ingeschat. De actuele inschatting is dat er na 5 jaar 

een impact merkbaar zal zijn op niveau van de partnerorganisatie. Het is echter onzeker of er ook 

een aantoonbare impact zichtbaar zal zijn op het niveau van de werknemers in Indonesië 

Concrete aanbeveling: in het geval van nieuwe programma’s en/of nieuwe partnerorganisaties moet er 
een diepgaande contextanalyse gebeuren (bv. met een kleine survey) op het niveau van de werknemers 
tijdens het vooronderzoek.  

5. De lokale partnerorganisaties ontwikkelden methodologische vaardigheden zoals het uitvoeren 

van surveys, door hun nauwe betrokkenheid bij het uitvoeren van de baselinestudie. Deze 

vaardigheden kunnen van pas komen bij het plannen en opvolgen van toekomstige projecten en 

evaluaties. 

 

6. Een laatste geleerde les heeft te maken met de eigenheid van de partnerorganisatie en de 

structuur van het sociaal overleg in Indonesië. De partnerorganisatie heeft een gedecentraliseerde 

structuur en werkt bottom-up. Daarnaast speelt het fabrieksniveau een doorslaggevende rol in het 

sociaal overleg en bepaalt zodoende in grote mate de arbeidsomstandigheden van de werknemers. 

Dit heeft als gevolg dat de gegenereerde resultaten op fabrieksniveau een rol spelen wat betreft 

de impact op de werknemers. We leerden hieruit dat het programma nog meer dient te focussen op 

activiteiten rond gender met syndicale vertegenwoordigers op fabrieksniveau en met werknemers 

actief in de fabrieken. 
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Steun voor de empowerment van vrouwen in Marokko 

 

 

1. Project beschrijving 

1.1  Beknopte context 

Het programma Min Ajliki 2.0 (2017-2021) is gebaseerd op nieuwe digitale media en de digitalisering 
van opleidingen, beschouwd als veelbelovende bron voor de pedagogische vernieuwing en 
transformatie van opleidingstrajecten. Bovendien wordt de opleiding gegeven door professionals, in de 
lokale talen, met materiaal dat ook in het Marokkaanse dialect wordt vertaald. Het programma, 
uitgevoerd door APEFE en opgestart in partnerschap met vier lokale partners, heeft zich uitgebreid van 
de Marokkaanse Rif tot zes regio's, en verder tot het ganse Marokkaanse grondgebied.  

Er werden vier verschillende profielen van begunstigden geïdentificeerd: vrouwen met een 
ondernemerswens (A), vrouwen die van de informele naar de formele sector wensen over te stappen 
(B), vrouwen die in coöperaties werken (C) en vrouwelijke bedrijfsleiders (D). Dit programma richt zich 
op hun capaciteitsversterking aan de hand van een reeks persoonlijk aanpasbare diensten, en op de 
kwalitatieve verbetering van het ondernemerschap en de inzetbaarheid van vrouwen in Marokko. De 
verwachte individuele impact is een verbetering van de sociale en economische situatie.  

De eerste fase van het "Min Ajliki"-programma (2013-2016) leidde 500 managers op om projectleiders 
te ondersteunen en zo 60.000 vrouwen bewust te maken van de problematiek, waaronder 700 vrouwen 
die een opleiding in ondernemerschap hebben gevolgd en 1200 die worden ondersteund bij de 
oprichting van bedrijven.  

1.2  Methodologische aanpak en methodologische uitdagingen 

Aangezien er vier groepen van begunstigden zijn, worden de facto vier verschillende impactevaluaties 
parallel uitgevoerd, elk met een specifieke methodologie. De realiteit ter plaatse dwong de consultants 
om hun werkmethoden aan te passen. Eén van de moeilijkheden bestond eruit dat sommige 
begunstigden geen Frans begrijpen, lezen of schrijven, waardoor het ontwikkelen van de vragenlijsten 
aanzienlijk meer tijd in beslag nam. Ook was er sprake van een culturele barrière. Tot slot was ook het 
enquêteschema niet ideaal (na de Ramadan, de eindexamens en het begin van de vakantie). 

1.3 Belangrijkste bevindingen uit de nulmeting 

De nulmeting betreft indicatoren rond opleidingsniveau, toegang tot krediet, persoonlijke 
bankrekening, kennisniveau in bedrijfsbeheer, boekhouding en privaat beheer, inkomensgenererende 
activiteiten, communicatiemiddelen, financiële autonomie, algemeen welvaartsniveau en algemene 
levensvoldoening. 

Groepen A en B 

Zowel indirecte als directe effecten. De concentratie op ondernemingsactiviteiten kan de 
professionele status van een vrouw beïnvloeden en daardoor ook indirect de beoordeling van de 
geselecteerde indicatoren beïnvloeden. Voor zover de geboden training en coaching de gemeten 
normen, waarden en gevoelens rechtstreeks beïnvloedt, kan het programma ook indirecte invloed 
uitoefenen op de waarde van de indicatoren in het eindonderzoek.  

Verandering van kennis. Vrouwen in groep B melden aanzienlijke financiële moeilijkheden, bestaande 
uit toegang tot financiering, winstgevendheid, betalingsachterstand en onderhandelingen met 
leveranciers. Ook moeilijkheden in verband met de betaling van de vraagprijs, het onderhandelen met 
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klanten of leveranciers, het niet toegeven aan verzoeken van klanten om op krediet te verkopen, het 
berekenen van kosten worden vaak genoemd. 

Voeren van een onregelmatige boekhouding. Er zijn maar weinig vrouwen die een regelmatige 
boekhouding voeren. In groep A gaat het om slechts 13% en in groep B om slechts 30%. Tijdens de 
gesprekken vertrouwden verschillende vrouwen toe dat de boekhouding werd gedaan door hun 
echtgenoten, of zelfs hun kinderen, terwijl zij het zelf zouden willen kunnen doen.  

Betrokkenheid bij beslissingen over kindgerelateerde zaken. Wanneer de vrouw een inkomen 
verdient, besteedt zij dit eerst aan dagelijkse uitgaven, en vervolgens aan uitgaven voor kinderen. Het is 
verontrustend vast te stellen dat 25% van de gezinnen niet al de schoolgaande kinderen (meisjes en 
jongens samen) naar school zenden. 

Hoge werkdruk voor vrouwen. 53% van de vrouwen in de steekproef geeft aan meer dan 6 uur per dag 
te werken en 38% werkt 7 dagen per week. Slechts 16% van de vrouwen heeft een onafhankelijk 
kantoor (gehuurd of gekocht) voor de activiteit.  

Positieve invloed informele sector. Vrouwen in de informele economie presteren beter dan vrouwen 
zonder werk, en zij in de formele economie presteren nog beter.  

Groep C 

Motivatie om een coöperatie op te richten. Een van de belangrijkste drijfveren voor de ontwikkeling 
van een coöperatie is het voorbeeld van andere vrouwen in coöperaties. De redenen die worden 
gegeven om deel te nemen aan een coöperatie zijn autonomie en financiële verbetering, en sociale en 
familiale empowerment. 

Uitdagingen voor coöperatief beheer. Handleidingen voor procedures bestaan vaak niet. Het bestuur 
binnen de coöperatie is vaak voor verbetering vatbaar. Stabiele winstgevendheid en regelmatige 
beloning van de leden zijn moeilijk. Technisch onderhoud van de apparatuur wordt zelden uitgevoerd. 
En ook het verkrijgen van goedkeuringen en certificeringen wordt als ingewikkeld ervaren. 

Aanzienlijke behoeften. Vrouwen zeggen dat ze financiële steun, uitrusting, opleiding en toegang tot 
juridisch advies nodig hebben. Ze benadrukken dat de voor succesvolle ontwikkeling noodzakelijke 
toegang tot technische expertise en hoogwaardige juridische en administratieve informatie vaak 
ontbreekt. 

Financiële en persoonlijke voordelen. Voor vrouwen in groep C is de betrokkenheid bij een coöperatie 
niet alleen een financieel voordeel, maar ook een kans om een netwerk te ontwikkelen en sociale 
waarden te delen. 

Groep D 

Positieve gemoedstoestand. De vrouwen zijn optimistisch over de toekomst. Ze worden goed omringd 
en ondersteund. Ze voelen zich vrij en gerespecteerd, ondanks de vereiste toestemming om het huis te 
verlaten. Alle basiswaarden van welzijnsindicatoren zijn hoger dan die van groepen A en B. De redenen 
om een eigen bedrijf op te starten variëren, maar het gaat er meestal om je eigen baas te zijn. 
Bovendien is er voor velen geen stabiele werkgelegenheid in hun vakgebied in de regio. 

Maar niet alles is eenvoudig. Twee zaken lijken te verklaren waarom maar weinig vrouwen aan dit 
avontuur beginnen: het gebrek aan financiële middelen, maar ook en vooral het gebrek aan 
ondernemersgeest. 

Behoeften. Netwerken, financiering en persoonlijke ondersteuning zijn drie punten die vaak naar voren 
komen wanneer wordt gevraagd naar het belang van de incubator. Voor sommigen was de incubator het 
element dat de impuls gaf om aan de slag te gaan, al beweren velen dat ze het proces ook op hun eentje 
zouden zijn begonnen. 
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2. Geleerde lessen vanuit organisatieperspectief 

1. De baseline studie stelt ons in staat om de noden en verwachtingen van vrouwelijke begunstigden 

van het programma beter in kaart te brengen.  

 

2. De studie verbeterde ook het dienstenaanbod van het programma op het gebied van 

communicatie, opleiding en ondersteuning. 

 

3. Bij de planning van de activiteiten die in het kader van de evaluatie moeten worden ondernomen, 

moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor de doelgroep. 

 

4. De baselinestudie is erg rijk aan informatie. Deze zou als een mapping gezien kunnen worden van 

het vrouwelijk ondernemerschap in de regio Fès/Meknès en zelfs voor Marokko. Op deze manier 

kan ze ook nuttig zijn voor de verschillende actoren die werken rond vrouwelijk ondernemerschap. 

 

5. De resultaten van de baselinestudie zetten APEFE en haar partners aan om hun interventies met 

vrouwelijke begunstigden te verbeteren, te professionaliseren en beter te structureren. 

 

6. Sommige partners bevestigen dat deze baselinestudie heeft geleid tot een grotere bewustwording 

en reflectie over de betekenis van hun werk met vrouwelijke begunstigden.  
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Geïntegreerde bestrijding van kwetsbaarheid en uitsluiting in 
Rwanda 

 

 

1. Project beschrijving 

1.1  Beknopte context 

Het ADA-programma, ‘Integrated Fight against Vulnerability and Exclusion’ (LIVE) 2017-2021, heeft tot 
doel de levensomstandigheden van kwetsbare bevolkingsgroepen in de plattelandsgebieden van 
Rwanda te verbeteren. Dit gebeurt door middel van een geïntegreerd programma van landbouwhulp en 
-ondersteuning, veeteelt en persoonlijke en psychologische ontwikkeling. Meer concreet is het gericht 
op een duurzame verbetering van het welzijn en de voedsel- en economische zekerheid van 1.220 zeer 
kwetsbare Rwandese kleine boerengezinnen (ongeveer 5.400 mensen). De meest kwetsbare en 
verwaarloosde begunstigden van deze interventie zijn vaak ook degenen die uitgesloten zijn van 
traditionele ontwikkelingsprojecten. Het project werd opgezet door de Association Auto-Développement 
Afrique (ADA), in samenwerking met Broederlijk Delen en Vétérinaires sans Frontières, andere Belgische 
niet-gouvernementele onwtikkelingsactoren actief in Rwanda. De lokale partner van het programma is 
een Rwandese ngo waarmee ADA al bijna tien jaar nauw samenwerkt,  Association for the Promotion of 
Twinning and Friendship between Peoples (APROJUMAP).  
 
Het gekozen interventiegebied ligt in de districten Nyamagabe en Huye, in de zuidelijke provincie Huye, 
een van de armste regio's van Rwanda. De gekozen strategie is erop gericht de onzekerheid van de 
begunstigden te verminderen door hun individuele capaciteiten (in termen van technische 
vaardigheden, productiemiddelen, vertrouwen en sociale integratie) en hun organisatie te versterken in 
echt functionele coöperaties die in staat zijn hun leden adequate diensten aan te bieden en hen te 
ondersteunen via solidariteitsmechanismen. 

1.2  Methodologische aanpak en methodologische uitdagingen 

Door middel van een gemengde-methodenaanpak wordt getracht de effecten van het LIVE-programma 
op de begunstigden vast te stellen en te meten, en tegelijkertijd de mechanismen die aan de 
veranderingen ten grondslag liggen (het ‘waarom’ en ‘hoe’ van de waargenomen effecten) uit te leggen. 
Om de effecten (welzijn, voedselzekerheid en economische zekerheid) van het LIVE-programma op de 
begunstigden te meten, worden via een quasi-expreimentele benadering twee vergelijkbare 
steekproeven geselecteerd uit een populatie van begunstigden en niet-begunstigden.  

ADA heeft al een kwalitatief hoogstaand monitoring- en evaluatiesysteem ontwikkeld, maar beschikt 
niet over de middelen om te observeren wat er gebeurt op het niveau van een groep niet-begunstigden 
om de toegevoegde waarde van het LIVE-programma zorgvuldig aan te tonen. Dit type onderzoek, dat 
weliswaar veel voorbereidend werk en logistieke organisatie vergt, zou kunnen worden herhaald voor 
andere projecten gericht op het verbeteren van de voedselzekerheid of voeding.  

1.3 Belangrijkste bevindingen uit de nulmeting 

Toegang tot landbouwpercelen. Van de huishoudens met een landbouwactiviteit heeft 6,25% geen 
toegang tot een landbouwperceel. 14% van de huishoudens in de steekproef bezit geen perceel (geen 
significante verschillen tussen beide groepen).  

Verschillen in landbouwproductiemiddelen en -praktijken. De begunstigde landbouwers gebruiken 
meer meststoffen, met name biologische meststoffen, en oefenen vaker innovatieve technieken uit dan 
de landbouwers in de vergelijkingsgroep.  
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Gediversifieerde productie. De groep begunstigden lijkt een meer gediversifieerde productie te 
hebben: het aandeel van de landbouwers in de begunstigde groep dat groenten, fruit, knolgewassen en 
veevoeder verbouwt, is gemiddeld aanzienlijk hoger dan het aandeel in de vergelijkingsgroep.  

Dieren in huishoudelijk bezit. In de steekproef is het aandeel van de huishoudens met ten minste één 
dier van een verbeterde soort vergelijkbaar binnen beide groepen. Het valt op te merken dat een 
kleiner deel van de begunstigde huishoudens aangeeft een koe van de overheid te ontvangen in 
vergelijking met andere huishoudens. De meeste begunstigden ontvangen geiten en konijnen, evenals 
hulp bij de bouw van een dierenasiel, en krijgen toegang tot veterinaire diensten.  

Veestromen. Het percentage huishoudens dat dieren koopt is groter dan het percentage huishoudens 
dat ze verkoopt, en dit geldt voor alle groepen. Dit kan worden verklaard door het feit dat de veestapel 
van LIVE roteert tussen huishoudens om meer vee te genereren in het dorp.  

Impact op de voedselzekerheidssituatie. Vóór het LIVE-project was de voedselzekerheidssituatie van 
de gehele bevolking in de steekproef alarmerend wanneer men keek naar specifieke 
voedselzekerheidsindicatoren (toegang, honger), ondergewicht bij kinderen en laag geboortegewicht. 
Over het algemeen zijn de opgetekende waarden voor voedselzekerheid, voeding en 
gezondheidstoestand van vrouwen en kinderen niet bevredigend, hoewel er enkele gunstigere 
verschillen worden vastgesteld onder de begunstigde en/of imiterende huishoudens, die gedeeltelijk 
kunnen worden toegeschreven aan de LIVE-interventie.  

Gevoel van eenzaamheid, uitsluiting en status. De psychosociale status is alombepalend en vormt een 
belemmering voor de ontwikkeling. Vóór het LIVE-project waren het gevoel van schaamte over zichzelf 
en de familie jegens anderen en het gevoel als minderwaardig te worden ervaren sterker aanwezig bij 
de begunstigde huishoudens en de vergelijkingsgroep dan bij de imiterende huishoudens.  

Gender en milieu zijn belangrijke transversale thema's. Het LIVE-project is zich in het bijzonder bewust 
van de sleutelrol die vrouwen spelen bij het verbeteren van de gezondheid en voedingstoestand van 
familieleden. Zij zijn ook belangrijke drijvende krachten voor zowel inkomengenererende activiteiten 
als voor duurzame landbouwpraktijken. Er wordt algemeen erkend dat empowerment van vrouwen een 
belangrijke rol speelt in armoedebestrijding.  
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2. Geleerde lessen vanuit organisatieperspectief 

1. Tijdstip van dataverzameling voor de baseline 

Het is van essentieel belang dat de baseline voor de impactevaluatie helemaal aan het begin van het 
programma wordt opgesteld. In het geval van LIVE werd dit pas 18 maanden na de start van de 
interventie gedaan, op een moment dat de effecten van het project al voelbaar waren.  

Daarom werdt de ‘recall’ methode gebruikt om deze vertraging in te halen. Deze wordt gebaseerd op de 
laatste twaalf maanden (dus, november 2017) en wordt verondersteld de uitgangssituatie weer te 
geven, terwijl er vóór die datum al verschillende activiteiten werden uitgeveord. 

2. Synergie tussen het studiebureau en de ngo 

Het zou constructief en efficiënt zijn geweest om gemeenschappelijke indicatoren voor ADA en ADE te 
overwegen. Helaas was dit vanwege de timing niet mogelijk. Toen dat ADE bij het programma betrokken 
werd, had ADA zijn eigen indicatoren al getest. Deze voldoen aan de doelstellingen van de OVI's voor 
het monitoren en evalueren van de werking van het LIVE-programma. 

Wij zijn van mening dat het in het kader van een impactevaluatie, onder ideale omstandigheden, 
interessant zou zijn om samen de indicatoren voor de impactevaluatie vast te stellen en om ook uit te 
wisselen over de indicatoren voor monitoring en evaluatie van het programma. Deze laatste moeten 
uiteraard door de ngo’s worden opgevolgd, aangezien deze dienen als richtsnoeren voor het toezicht op 
en de evaluatie van de voortgang en de doeltreffendheid van de projecten. 

De consultants van het adviesbureau zouden dan, in alle vertrouwen, kunnen steunen op monitoring en 
evaluatiesysteem van de ngo’s. Ze zouden dan “slechts" de impactindicatoren opvolgen die aan het 
begin van het project gezamenlijk zijn vastgesteld, waardoor dubbel werk zou worden voorkomen en de 
kosten van het onderzoek en de rapportage zouden worden beperkt. 

3. Aanpassing van de OVI’s 

Het is essentieel om de indicatoren niet onherroepelijk vast te leggen aan het begin van het project. 
Sommige OVI’s, die wellicht passend leken op het moment dat de vragenlijst werd geformuleerd, 
zouden als gevolg van de baselinestudie ongeldig moeten kunnen worden verklaard. 

We denken in het bijzonder aan de OVI's met betrekking tot de opbrengst van de landbouwproductie, 
die volgens onze praktijkervaring in deze context absoluut onbetrouwbaar is. 

4. Gedigitaliseerde enquêtes vs. participatieve workshops 

Het combineren van de twee soorten enquêtes geeft meer mogelijkheden om kwantitatieve gegevens 
te verrijken met kwalitatieve toelichtingen. 

De ervaring leert ons dat het interessant is om de enquête te starten met de gedigitaliseerde tool. De 
resultaten zijn immers zeer snel beschikbaar en bruikbaar. Het is dan mogelijk om tijdens de 
participatieve workshops bepaalde vragen of discussies te richten de resultaten van gedigitaliseerde 
enquêtes (triangulering en verificatie; uitleg over waarom en hoe....).  
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Youth engagement – Jongeren betrekken bij de bevordering van 
mensenrechten in ontwikkelingslanden 

    

 

1. Project beschrijving 

1.1  Beknopte context 

KIYO, Solidagro en Viva Salud gingen in 2017 van start met een gezamenlijk programma. Een van de 
projecten van dit consortium draagt de naam ‘Youth Engagement’ en heeft tot doel de betrokkenheid 
van jongeren te verhogen bij de bevordering en implementatie van de mensenrechtenbenadering 
(gezondheid, voedsel en kinderrechten). Dit gaat zowel om jongeren die al actief zijn binnen het 
consortium als om een ‘nieuw’ doelpubliek. Er wordt gebruik gemaakt van een educatief aanbod 
bestaande uit lezingen rond de rechtenbenadering; debatten rond actuele thema’s; info-standen op 
evenementen; en sensibiliserende acties door de jongeren zelf. 

De interventie van het consortium is gericht op de verbreding van de sociale basis van het consortium 
(leren kennen, informeren, bewustmaking mobiliseren) en verdiepen van de sociale basis 
(gedragsveranderingen, opleiding, capaciteitsopbouw, betrokkenheid). 

Door het draagvlak te vergroten wil het consortium gedragsverandering, capaciteitsopbouw en 
betrokkenheid stimuleren. Het consortium maakt hiervoor gebruik van opleidingen, stages en 
internationale onderdompelingsprogramma's voor jongeren.  

1.2  Methodologische aanpak en methodologische uitdagingen 

Er werden vier afzonderlijke activiteiten opgevolgd met een verschillend publiek. Twee 
empowermentweekends met een gelijkaardige aanpak werden in 2018 door het consortium 
georganiseerd, waarbij empowerment en de rechtenbenadering centraal stonden. Verder werd door 
KIYO tweemaal eenzelfde lezing over de kinderrechtenbenadering georganiseerd voor 
hogeschoolstudenten. Terwijl de deelnemers van de empowermentweekends zich uit eigen wil 
inschreven, was deelname aan de lezing een verplichte activiteit. Bij motivatie voor deze betrokkenheid 
of deelname aan het laatste empowermentweekend kan er worden vastgesteld dat interesse in 
maatschappelijke kwesties en de wereldproblematiek centraal staat. Deelnemers zijn gemotiveerd, al 
geëngageerd en willen ook graag anderen helpen en ervaring opdoen. 

Het kwantitatieve luik bestond op die manier uit vier bevragingen aan de hand van een (online) 
gestructureerde vragenlijst. Drie vragenlijsten werden voorgelegd aan deelnemers van vier 
afzonderlijke (quasi-experimentele) activiteiten uit het educatief aanbod. De jaarlijkse wederkerende 
bevraging werd in deze eerste fase voorgelegd aan het volledige adressenbestand van het consortium, 
met voornamelijk sympathisanten en vrijwilligers. Dit had tot gevolg dat er 18 personen gecontacteerd 
werden door KIYO, 262 door Solidagro en ongeveer 5.000 door Viva Salud.  

Het aantal interviews dat werd afgenomen lag lager dan het aantal interviews dat werd 
overeengekomen met de opdrachtgevers van de studie en het ontwerpbureau. Dit kon verklaard 
worden door verschillende redenen, waaronder het kleinere aantal personen dat de sociale basis van 
het consortium vormt in vergelijking met het aantal personen dat in de opdracht van deze evaluatie is 
aangekondigd en moeilijkheden om in contact te treden met de deelnemers aan de activiteiten.  

Verder leidt het recente karakter van het consortium tot conceptuele problemen. De organisaties 
bevinden zich nog steeds in een fase van wederzijds ontdekken en leren, waardoor het evaluatieteam 
niet altijd een duidelijk beeld heeft van de aard van bepaalde activiteiten, noch van de specifieke 
problemen in verband met de databanken van sympathisanten/vrijwilligers binnen elke organisatie.  
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1.3 Belangrijkste bevindingen uit de nulmeting 

Aanleiding om sympathisant/vrijwilliger te worden. De overgrote meerderheid van de sympathisanten 
kent een van de ngo’s via kennissen, door hun betrokkenheid bij andere organisaties of andere ngo’s. 
De redenen voor hun sympathie liggen in het delen van de visie van de ngo.  

Motivatie om sympathisant/vrijwilliger te worden. De motivatie om te participeren komt vooral vanuit 
interesse in de globale wereldproblematiek en maatschappelijke kwesties, gevolgd door interesse in 
het Zuiden. Ook het feit dat er veel ongelijkheid is in de wereld is een belangrijke drijfveer. 

Redenen om geen vrijwilliger te worden. De beschikbaarheid van tijd en de betrokkenheid bij andere 
organisaties/bewegingen worden als belangrijkste redenen genoemd. Afgezien van deze motieven 
noemde men nog redenen die verband houden met het politieke karakter van sommige acties of met 
kritiek op aspecten van de aanpak van het consortium. 

Stimuleren van vrijwilligerswerk. Het stellen van concrete hulpvragen, zichtbaarder worden in de 
media en haalbare vrijwilligerstaken (in de buurt) organiseren worden het vaakst genoemd.  

Beperkte kennis van het begrip ‘op rechten gebaseerde benadering’. Deelnemers en vrijwilligers 
zeggen allemaal bekend te zijn met het concept, maar niet altijd onder de juiste terminologie. Zij 
verwijzen gemakkelijker naar ‘mensenrechten’ en lijken niet altijd een sterk onderscheid te maken 
tussen de twee concepten.  

Toename bewustzijn rond de toepassing van de benadering. Het consortium heeft een positieve 
impact gehad op de effectiviteit bij het zelf toepassen van de benadering en participatie aan een 
vorming of evenement kan daartoe bijdragen. 

Beperkte bewustmaking rond de benadering. De geïnterviewden lijken niet de verplichting te voelen 
om bij te dragen aan de bewustmaking van deze benadering bij de sociale basis van ngo’s en/of hun 
omgeving. Aan de andere kant geven ze wel aan dat ze met hun naasten praten over de informatie die 
de ngo’s van het consortium hebben ontvangen.  

Actie ondernemen ter bevordering van de benadering. Ongeveer drie kwart van de vrijwilligers geeft 
aan zelf actie te ondernemen om de rechten van anderen te garanderen. Ruim twee derde geeft aan 
anderen te kunnen overtuigen dat zij een rol kunnen spelen in het doorvoeren van verandering. 
Minstens de helft geeft aan dat het consortium een impact had op hun zelf-effectiviteit.  

Kennis rond gender- en milieukwesties in ontwikkelingssamenwerking. Tijdens het tweede 
empowermentweekend verklaarde 87% van de deelnemers zich (helemaal) akkoord met de stelling dat 
er rekening werd gehouden met het genderaspect van de interventies. Slechts 33% verklaart zich 
(helemaal) akkoord met de stelling dat er rekening werd gehouden met milieuaspecten.  
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2. Geleerde lessen vanuit organisatieperspectief 

1. De methodologie werd ontwikkeld door een andere externe consultant. Dit was enerzijds positief 

gezien een externe persoon zich volledig gericht heeft op de inhoud van het programma en de 

ontwikkeling van de methodologie. Anderzijds was het voor de huidige evaluator misschien 

moeilijker om deze methodologie eigen te maken en moest deze worden bijgestuurd na de 

bevindingen uit de baselinestudie.  

 
2. Goede communicatie (vanuit het programma naar de externe evaluatoren en omgekeerd) is 

belangrijk in alle fases van het proces. Zowel bij de ontwikkeling van de methodologie zodat bij 

alle betrokkenen hetzelfde begrepen wordt onder begrippen en doelstellingen, maar ook bij de 

keuze van de te evalueren activiteiten (niet enkel gemeenschappelijke activiteiten), de gebruikte 

vragenlijsten en bij vaststelling van eventuele moeilijkheden naar aanleiding van de eerste 

resultaten. 

 
3. “Common understanding” van de belangrijkste concepten binnen de partners in het 

gemeenschappelijk programma is belangrijk, maar ook in overleg met de evaluator. Concepten zijn 

dynamisch, kunnen (en moeten) soms aangepast worden aan de realiteit en zouden dus op 

verschillende momenten in het proces opnieuw bekeken moeten worden.  

 
4. Een programma wordt geformuleerd voor een bepaald aantal jaar, op basis van ervaring en 

partnerschappen. Tijdens de duur van het programma kunnen dynamieken veranderen of de 

hypotheses anders uitpakken. Tijdens de impactevaluatie moet dit ook bekeken worden en is het 

belangrijk dat de opdrachtgever dit niet uit het oog verliest.  

 
5. De impactevaluatie richt zich op jongeren en uit de baselinestudie bleek dat jongeren niet de 

meest evidente doelgroep is om bevragingen bij te doen. Het was niet evident deze jongeren te 

bereiken en bereid te vinden om de volledige vragenlijst in te vullen of een interview te laten 

afnemen. Deze respondenten kunnen ook moeilijker voor de hele duur van de evaluatie betrokken 

blijven. 

 
6. Aansluitend bij het vorige punt reageert deze doelgroep minder snel op mails (met verzoek tot 

invullen van vragenlijst en/of contact nemen voor interview) en zou ook sociale media en andere 

kanalen waarlangs jongeren informatie opnemen in rekening moeten worden gebracht. Het is 

echter niet evident om gegevens te verzamelen over bv. Facebook en wie welke informatie langs 

deze weg heeft verkregen.  

 
7. Personeelswissels bemoeilijken de continuïteit van informatieverzameling en opvolging. Het feit 

dat het om een evaluatie gaat van een gemeenschappelijk programma tussen drie organisaties 

zorgt er al voor dat veel verschillende mensen betrokken zijn en dus goeie opvolging nodig is. 

Indien mensen, die bij de opstart betrokken waren, de organisatie verlaten en nieuwe mensen dit 

moeten opvolgen kan dit voor verlies aan informatie zorgen.    
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Advocacy for climate justice in Belgium 
 
 

1. Project beschrijving 

1.1  Beknopte context 

Deze evaluatie heeft betrekking op de pleidooiinterventies uitgevoerd door het Platform voor 
Klimaatrechtvaardigheid en door 11.11.11, en gecoördineerd door het Centre national de Coopération 
au Développement (CNCD). Het Platform voor Klimaatrechtvaardigheid werd in 2011 opgericht door 
organisaties van de Noord-Zuidbeweging, vakbonden en milieuorganisaties. In 2016 sloten ook de 
jongerenorganisaties zich aan bij het platform. Personeel van 11.11.11 en CNCD/11.11.11 coördineert 
gezamenlijk het platform. De coördinatie van het Platform voor Klimaatrechtvaardigheid maakt deel uit 
van de huidige door DGD gefinancierde programma's van 11.11.11 en CNCD/11.11.11 die lopen van 
2017 tot 2021. Het programma heeft tot doel de Belgische beleidsmakers zodanig te beïnvloeden dat 
ze een ambitieus klimaatrechtvaardigheidsbeleid ontwikkelen en uitvoeren op Belgisch en Europees 
niveau, de Europese ambities versterken en de Overeenkomst van Parijs uitvoeren.  

Het programma heeft ook tot doel de kennis, expertise en geloofwaardigheid van het Platform voor 
Klimaatrechtvaardigheid en zijn leden te versterken, net als de hefboomwerking en geloofwaardigheid 
van het platform en zijn leden.  

1.2  Methodologische aanpak en methodologische uitdagingen 

De strategie combineert verschillende activiteiten, waaronder informatiecampagnes, pleitbezorging en 
formeel en informeel lobbywerk. Voor de baseline-studie werd een gemengde-methodenaanpak 
gebruikt, die bestond uit de uitvoering van twee online-enquêtes, gericht op enerzijds Belgische 
beleidsmakers en medewerkers van overheden en anderzijds leden van de klimaatcoalitie, en een reeks 
semi-gestructureerde interviews met directe beleidscontacten van gemengde-methoden-benadering, 
leden van Platform voor Klimaatrechtvaardigheid en de klimaatcoalitie en daarnaast ook een 
documentstudie. 

De evaluatie hanteert een methodologie die online enquêtes en interviews met zowel besluitvormers 
als leden van het platform combineert. Moeilijkheden waren de lage respons op de online-enquête, de 
terughoudendheid van de geïnterviewden om vrijuit te spreken, gezien de gevoeligheid van het 
onderwerp, de verdeeldheid tussen de standpunten van de meerderheid en de parlementaire oppositie, 
en de moeilijkheid om de resultaten van het platform te onderscheiden van de resultaten van sommige 
van zijn leden. Het ontwikkelen, testen en vertalen van de vragenlijst heeft meer tijd gevergd dan 
gepland. Ook de planning van de interviews vergde veel tijd. Maar het evaluatieteam slaagde erin om 
meer gesprekken te voeren dan gepland en was in staat om de dataverzameling binnen de gestelde 
termijn af te ronden. 

1.3 Belangrijkste bevindingen uit de nulmeting 

Complexe institutionele context omtrent klimaatrechtvaardigheid. Hoewel alle besluitvormers het 
eens zijn met de analyse en het principe dat er ambitieus moet worden gereageerd, zijn er grote 
verschillen wanneer het gaat om het vaststellen van concrete en meetbare doelen. De meningen van 
het platform worden breed gedeeld onder de parlementaire oppositiepartijen (voor december 2018), 
maar minder onder de regeringspartijen. Als gevolg hiervan is het platform er nog niet in geslaagd om 
de uiteindelijke beslissing te beïnvloeden. 

Invloed van het platform. De grote meerderheid van de ondervraagden erkennen het platform als een 
legitieme pleitbezorger van klimaatrechtvaardigheid. Het wordt door alle geïnterviewden gezien als de 
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belangrijkste informatiebron en beïnvloeder van het maatschappelijk middenveld omtrent het 
onderwerp en de Belgische positionering in de Europese en internationale onderhandelingen. 

Waardering van de bijdragen van het platform. Alle geïnterviewden vinden de informatie van platform 
relevant, bruikbaar en van hoge kwaliteit. De thematische expertise van het platform wordt algemeen 
erkend, met inbegrip van zijn kennis van het technische karakter van de nationale, Europese en 
internationale onderhandelingsprocessen.  

Het ambitieuze karakter van de standpunten van het platform. Alle oppositiepartijen en de 
meerderheid van de beleidscellen waarderen het ambitieuze karakter van de standpunten, die dringend 
actie vereisen.  

Andere belangrijke beïnvloeders uit het middenveld. Greenpeace, WWF, 11.11.11 en CNCD/11.11.11 
worden in deze positie genoemd. Individuele leden van het platform, zoals BBL, WWF en Greenpeace en 
de vakbonden, lobbyen rechtstreeks bij de verschillende regeringen over hun respectieve regionale 
klimaatbeleid en -ambities, met de nadruk op hun kernaandachtspunten.  

Ontbreken van een Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030. Gebrek aan politieke wil tot nu toe om een 
ambitieus nationaal beleid te ontwikkelen, dat ook ambitieuze doelstellingen inzake lastenverdeling 
binnen België omvat. 

Relevantie van de communicatiekanalen. Alle bereikte parlementsleden vinden directe contacten 
relevanter dan indirecte contacten, en ze benadrukken het belang van het onderhouden van frequente 
en permanente contacten.  
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2. Geleerde lessen vanuit organisatieperspectief 

1. Contacten met diverse besluitvormers 
 
Reflecteren over een strategische aanpak om politieke actoren in een brede waaier van het politieke 
spectrum te bereiken, is een uitdaging. Deze uitdaging is sinds de verkiezingen van 2019 bestendigd of 
zelfs nog groter geworden. Het bundelen van de mobiliserende krachten (Klimaatcoalitie) en die van 
belangenbehartiging (platform) is van cruciaal belang geweest om beleidsmakers op hoog niveau van 
bijna alle partijen te bereiken. Er moet echter een strategie worden uitgewerkt om partijen te bereiken 
die zich duidelijk verzetten tegen de voorstellen van het platform (vooral in Vlaanderen). 
 

2. Het bereiken van verschillende stakeholders 
 
Uit het onderzoek blijkt dat er "geen analyse is gemaakt van andere stakeholders die invloed kunnen 
hebben op de mening van de leden van het parlement, zoals bijvoorbeeld medewerkers van politieke 
partijen en hun studiediensten, het bedrijfsleven en/of burgerinitiatieven en dat er als zodanig geen 
specifieke interventies worden uitgevoerd of bondgenoten worden gezocht".  
De reikwijdte van de belanghebbenden moet breed en divers blijven, zowel op politiek niveau (bijv. 
medewerkers van politieke partijen en studiediensten) als daarbuiten. 
 

3. Mobilisering 
 
Uit de studie blijkt dat "de samenwerking met de klimaatcoalitie nog niet heeft geleid tot 
gecoördineerde mobilisatieacties in de periode 2017 tot nu toe, maar er wordt verwacht 
beleidsbeïnvloeding en mobilisatie in de nabije toekomst beter op elkaar zal worden afgestemd". 
De integratie van het klimaatplatform en de klimaatcoalitie heeft deze kwestie al aangepakt, wat 
leidde tot een sterke evolutie sinds de baselinestudie (zie ook punt 1). 
 

4. Organisatie 
 
Het klimaatplatform is een sterk platform dat goed georganiseerd is, wat niet evident is in het geval van 
een dergelijk multistakeholderplatform. In het onderzoek worden verschillende factoren genoemd die 
de kracht van dit platform kunnen verklaren, zoals een sterke coördinatie, een duidelijke missie, een 
gezamenlijke identiteit en de expertise van verschillende leden.   
Deze lessen zijn waardevol om mee te nemen in het functioneren van de Klimaatcoalitie, die nu het 
werk van het platform heeft geïntegreerd.
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