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INLEIDING 

In juni 2013 hebben 57 ngo’s deelgenomen aan een evaluatieoefening over hun bestuurs- en 

beslissingsprocessen. Dit werd georganiseerd door de federaties in samenwerking met Jurgen Willems, 

onderzoeker aan de VUB (departement micro-economie voor de profit en non profit) op basis van een 

methodologie die door hem was ontwikkeld: de Social & Non Profit Assessment Tool (SoNPAT). De 57 

deelnemende ngo’s hebben hun leden van de raad van bestuur en hun directie/management 

uitgenodigd om individueel deel te nemen aan een on-line bevraging. 617 personen zijn zo via e-mail 

uitgenodigd en 325 hebben ook effectief de vragenlijst ingevuld (antwoordpercentage van 52%; dit is 

een hoog cijfer voor dit soort oefeningen). 

De methodologie is eerder gebaseerd op persoonlijke perceptie dan op concrete feiten of objectief 

verifieerbare indicatoren. De individuele of sectorresultaten moeten dus met enige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd worden want het gaat tenslotte over conclusies m.b.t. de performantie van een 

organisatie. Goede resultaten kunnen immers het gevolg zijn van het geven van bevredigende of ‘positief 

aanvaardbare’ antwoorden op de vragen. Een goede indicator om na te gaan of de resultaten robuust 

genoeg zijn, is de mate van eensgezindheid binnen een ngo ten opzichte van de gemiddelde score (zie 

verder). 

Dit rapport brengt verslag uit over de resultaten op sectorniveau. Elke deelnemende ngo heeft ook een 

individueel rapport gekregen waarin haar eigen resultaten vergeleken worden met die uit de sector. 

De benchmark 

De resultaten die volgen houden geen rekening met de antwoorden van alle 57 organisaties die 

deelgenomen hebben aan het onderzoek. Van de 57 organisaties die hebben deelgenomen, werden 

slechts 35 organisaties (61%) weerhouden voor deze analyse. Het zijn de resultaten van deze 

organisaties die het staal voor de benchmark bepalen en het is gebaseerd op 85% van de ontvangen 

antwoorden. De resultaten van de resterende 22 organisaties zijn niet weerhouden omdat de 

betrouwbaarheid van hun resultaten niet voldoende was (te laag antwoordpercentage, te laag absoluut 

aantal antwoorden). 

Verdeling van het staal voor de benchmark en vergelijking met het geheel van de sector 

Taal Grootte
1
 Type 

 

 

  

                                                           
1
 De segmentatie volgens grootte werd bepaald door twee grenzen op basis van de omzet zodat telkens 1/3 van het totaal van de ngo’s in de 

groep « klein », « middelgroot » en « groot » terecht komt. De twee grenzen zijn 600.000 € en 3.300.000€. De omzet voor elke ngo werd 
bepaald op basis van het gemiddelde over de jaren 2010-2011-2012. 



  
 NEDERLANDS NL-3 

Sectorverslag ‘Goed bestuur en beslissingsprocessen’ 

De lijst van deelnemende ngo’s en hun verdeling in subgroepen zijn gepresenteerd in bijlage.  

Data, statistische analyse en opmerkingen voor gebruik 

(hoofdstuk voor de dapperen) 

De vragen in de bevraging waren van kwalitatieve aard. Om statistische verwerking mogelijk te maken, 

werden de kwalitatieve variabelen vertaald in kwantitatieve. We hebben twee belangrijke keuzes 

gemaakt om de resultaten voor te stellen en om een zo juist mogelijke interpretatie mogelijk te maken: 

1. Op basis van het maximale bereik van de mogelijke antwoorden: op die manier kan je de 

absolute score van een organisatie vinden, bekijken hoeveel punten ter verbetering je nog resten 

om de meest ideale situatie te bereiken,… De resultaten op zo’n manier voorstellen is niet 

perfect want ze veronderstelt dat het minimum (vb. ‘-3’) en het maximum (vb. ‘+3’) ook de 

uitersten zijn in de echte wereld.2 

2. Op basis van een gestandaardiseerde schaal waarbij het minimum van de benchmark een score 

‘0’ krijgt en het maximum een score ‘1’.3 Deze manier om data voor te stellen maakt het mogelijk 

om resultaten tussen deelnemende ngo’s onderling met elkaar te vergelijken en geeft aan 

hoeveel verbetering nog mogelijk is om ‘de beste’ organisatie van de benchmark bij te benen. 

Deze voorstelling zegt echter niks over de uiterste absolute waarden in de ‘echte wereld’ of over 

de plaats van de gestandaardiseerde waarden op de absolute schaal.4 

Voor elke organisatie, konden verschillende personen een antwoord geven op de vragen. Voor elke 

vraag beschikken wij dus over: 

1. De gemiddelde score per organisatie. 

2. De mate van eensgezindheid binnen de organisatie t.o.v. dit gemiddelde. Des te hoger dit cijfer, 

des te meer de respondenten van die organisatie het eens zijn over de gemiddelde waarde. 

De gemiddeldes van de benchmark in dit rapport, zijn gebaseerd gemiddelde scores van elke organisatie 

die opgenomen is in de benchmark (dubbel gemiddelde) en niet op het gemiddelde van de individuele 

antwoorden van die organisatie (enkelvoudig gemiddelde). Op die manier wordt vermeden dat 

organisaties met een hoog aantal respondenten oververtegenwoordigd zijn in de benchmark.  

De resultaten van de bevraging worden ook vergeleken tussen groepen op basis van taal, grootte of type 

ngo (zie hoger). Wanneer we de gemiddeldes van de groepen met elkaar vergelijken is het belangrijk om 

te checken of de waargenomen verschillen statistisch significant zijn. Waar dit zo is, wordt dit vermeld. 

Wanneer dit niet vermeld wordt, betekent dit dat het niet mogelijk is om een formele conclusie te 

trekken over de verschillen tussen de groepen (alhoewel de grafieken dit misschien wel laten 

uitschijnen). Daarenboven kan de voorstelling op een gestandaardiseerde schaal de indruk geven dat er 

verschillen zijn, terwijl die verschillen in werkelijkheid maar heel miniem zijn (omdat de relatieve 

spreiding tussen de minimale en maximale waarde in werkelijkheid bijvoorbeeld heel klein is) 

                                                           
2 Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat op een theoretische schaal die loopt van 0 tot 3, het maximum in de echte wereld ‘maar’ 2 is. Organisaties 
die dus een gemiddelde score van ‘2’ hebben, zouden dus kunnen denken dat er nog één punt verbetering mogelijk is, terwijl dat niet zo is. 
3 Net zoals Celsius indertijd arbitrair het vriespunt van water op ‘0’ vastlegde en het kookpunt op ‘100’, krijgen de minimum- en 
maximumwaarden uit het staal de waarden 0 en 1 toegekend. 
4 Zo zou het kunnen dat de waarde ‘1’ uit een gestandaardiseerde schaal (i.e. voor de best presterende organisatie uit de benchmark) in 
werkelijkheid overeen komt met een slechte performantie op de totale schaal.  
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BESTUURSKWALITEIT 

Het SoNPAT-instrument dat door Jurgen Willems werd ontwikkeld analyseert bestuur en 

beslissingsprocessen binnen een organisatie op basis van vijf dimensies: 

1. Interne structuren en procedures: Deze dimensie evalueert de formele organisatie van de bestuurs- 

en managementorganen binnen een organisatie, hun relaties en de formalisering van 

beslissingsprocessen. De interne structuur en procedures moeten ontwikkeld en geactualiseerd 

worden zodat ze objectieve benaderingen en beslissingen mogelijk maken die niet bepaald worden 

door de persoonlijke voorkeur van enkele leidinggevenden. Wanneer dit niet zo is, moeten 

tekortkomingen op tijd gedetecteerd en verbeterd worden. Daarenboven moeten deze formele 

structuren en procedures goed begrepen en gedocumenteerd worden voor de huidige en 

toekomstige leden van het leidinggevende team. (~EFQM-criteria 1b) 

2. Beslissingsdynamiek onder leidinggevenden: Deze dimensie peilt naar de samenstelling en de 

persoonlijke interacties binnen de groep van mensen die deel uitmaken van het leidinggevende 

team. Ze kijkt naar de geschiktheid van de competenties en de profielen binnen deze 

bestuursorganen en of de dynamiek van de groep naar doeltreffende beslissingen leidt. Deze 

dimensie bestudeert ook de houding van de leden tegenover elkaar, de groepsdiscipline, het 

engagement en ze bekijkt ook of de groep een hefboom vormt voor elkaars ideeën en inspanningen. 

(~EFQM-criteria 1a & 1e) 

3. Betrokkenheid van stakeholders: Deze dimensie evalueert de interactie van het leiderschap met 

externe stakeholders om enerzijds feedback te krijgen over hun noden en verwachtingen. 

Anderzijds evalueert deze dimensie de transparantie, verantwoordelijkheid en verantwoording 

tegenover de externe stakeholders wat hun beslissingen en acties betreft. De belangrijkste 

stakeholders zijn de doelgroepen, de donoren (privé en publiek) en andere organisaties in de sector. 

Om deze externe stakeholders zo goed mogelijk te ondersteunen, moet het leiderschap goed 

geïnformeerd zijn over de operationele processen binnen de organisatie en moet het voldoende 

ingebed zijn in het werkveld waarin de organisatie actief is. (~EFQM-criteria 1c) 

4. Consistente planning: Deze dimensie peilt naar de consistentie in de aanpak van het leiderschap om 

bestuurs- en managementtaken op te nemen. Dit houdt enerzijds een systematische ontplooiing in 

(planning, uitvoering en evaluatie) van de missie en visie van de organisatie in een strategie op 

middellange termijn (of gelijkaardig). Deze wordt vervolgens vertaald in doelstellingen en targets op 

korte termijn. Anderzijds houdt dit ook in dat de organisatie voorbereid is op zowel financiële als 

niet-financiële risico’s. Doorheen een herhaaldelijk proces van reflectie, discussie en aangepaste 

beslissingen, zou het leiderschap en de organisatie als geheel resistent moeten kunnen worden ten 

aanzien van onvoorziene crisissen. Op die manier moet vermeden worden dat het leiderschap 

constant bezig is met het oplossen van opduikende problemen. (~EFQM-criteria 1a & 1e) 

5. Continue verbetering: Deze dimensie peilt naar de capaciteit van de organisatie om acties uit te 

voeren die de performantie en de effectiviteit van de organisatie verbeteren. Dit omvat het 

innovatief reageren op de veranderingen in de omgeving van de organisatie. Daarnaast moeten 

zulke acties voortkomen uit de evaluatie van de kwaliteit van de verwezenlijkingen van de 

organisatie en het leiderschap. Acties moeten zorgvuldig opgevolgd worden en de juiste 

voorwaarden moeten gecreëerd worden om deze acties op de meest gepaste manier tot een goed 

einde te brengen. (EFQM-criterium 1d) 
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De ngo’s uit de benchmark schatten zich gemiddeld goed in voor het geheel van de vijf dimensies. 

Wanneer een ngo goed of minder goed scoort op één dimensie, is dit automatisch ook zo voor de andere 

dimensies. Er bestaat echter een marge ter verbetering voor alle ngo’s. Het is enkel bij de dimensie rond 

‘beslissingsdynamiek onder leidinggevenden’ dat er ngo’s zijn die inschatten dat ze zich in een 

problematische situatie bevinden.  

De verschillende categorieën van ngo’s hebben ook verschillende sterke punten () en punten ter 

verbetering ():5 

Franstalige ngo’s Nederlandstalige ngo’s Tweetalige ngo’s 

 Interne structuren en 
procedures 

 Consistente planning 

 Interne structuren en 
procedures 

 Consistente planning 
/ 

Kleine ngo’s Middelgrote ngo’s Grote ngo’s 

/ / / 

Noordluik Zuidluik Noord + Zuidluik 

 Interne structuren en 
procedures 

 Consistente planning 

 Interne structuren en 
procedures 

 Consistente planning 

 Interne structuren en 
procedures 

 Consistente planning 

Onderstaande grafiek toont de resultaten van de benchmark voor de vijf dimensies. 

 

                                                           
5 In deze tabel worden enkel de dimensies opgesomd die statistisch significant verschillend zijn van de andere groepen. 
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Hier zien we de grote regelmaat van het gemiddelde (blauwe lijn) en de spreiding tussen de beste (groen 

vierkant) en minst (rood vierkant) goede organisatie. De correlatie tussen deze dimensies is heel sterk 

(hoger dan 0.66). 

De dimensie ‘consistente planning’ is deze waar de performantie gemiddeld genomen het best scoort 

(hoogste waardes voor max., min. en gemiddelde). De dimensie ‘beslissingsdynamiek onder 

leidinggevenden is globaal de minst goede (laagste waarden voor max., min. en gemiddelde). 

Onderstaande drie grafieken tonen de performantie van de subgroepen binnen de sector op basis van 

hun taal, grootte en hun type (gestandaardiseerde schaal). 

Taal 

Wanneer we de ngo’s onderling vergelijken op basis van hun taal, dan zien we dat de Franstalige ngo’s 

zich globaal gezien beter scoren ten opzichte van het gemiddelde van de sector (behalve voor de 

dimensie ‘continue verbetering’ waar de Franstalige ngo’s dezelfde performantie scoren als de rest).  

 

De Nederlandstalige ngo’s scoren zichzelf onder het gemiddelde van de sector, zeker wat ‘consistente 

planning’ en ‘interne structuren en procedures’ betreft (waarvoor het verschil met de Franstalige ngo’s 

significant is). Op een absolute schaal is dit een verschil van 0.5 punten. De tweetalige ngo’s scoren een 

performantie die gelijklopend is met die van de sector.  
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Grootte 

 

Wanneer we de ngo’s met elkaar vergelijken op basis van hun grootte, dan is de performantie van de 

ngo’s vrij gelijkaardig. Zelfs wanneer de lijn van de kleine ngo’s toont dat er een verschil is voor 

‘consistente planning’ en ‘interne structuren en procedures’, is dit verschil niet significant omdat er maar 

een beperkt aantal ‘kleine ngo’s’ in de benchmark zijn opgenomen. 

Type 

Tot slot een vergelijking op basis van de type acties van de ngo’s. (Noordluik, Zuidluik of beiden) waarbij 

de ngo’s met enkel een Noordluik een heel goede performantie scoren. Deze performantie is significant 

hoger dan deze bij de ngo’s met Noord- & Zuidluik voor de dimensies ‘interne structuren en procedures’ 

en ‘consistente planning’.  
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CRISISRESISTENTIE 

De deelnemers aan de bevraging werden geconfronteerd met drie crisisscenario’s. Er werd hen gevraagd 

om de capaciteit van de ngo te evalueren om hier op te reageren:  

- Het eerste scenario ging over een belangrijke financiële terugval met een vermindering van het 

huidige budget met 40% 

- Het tweede scenario ging over imagoschade van de ngo door een beschuldiging van corruptie 

van een lid van de raad van bestuur 

- Het derde scenario ging over een externe aanval op de sector die het vertrouwen van het grote 

publiek in de ngo’s beschadigde 

In het algemeen hebben de ngo’s vertrouwen in hun capaciteit om deze risico’s de baas te kunnen, maar 

nu ook weer niet overdreven veel. Ze voelen zich meer resistent tegenover imagoschade dan tegenover 

een financiële terugval of een aanval op de sector als geheel. Gemiddeld bevinden ze zich tussen niveau 

4 en 6 (op een schaal van 7). 

De ngo’s die zich het meest resistent beschouwen tegenover een financiële crisis schuiven hun ‘sociale 

verankering’ en hun ‘spreiding van inkomstenbronnen’ naar voren als resistentiefactoren.  

Imagoschade is het risico waartegenover ngo’s zich het meest bestand voelen, grotendeels omdat ze 

veronderstellen ‘dat hen dit niet kan gebeuren’. Hun belangrijkste strategie om dit soort crisis de baas te 

kunnen, is ‘transparante communicatie’, maar ze geven wel toe dat dit ‘een proces van lange adem zou 

zijn’.  

Een crisis die te wijten is aan een aanval op de sector als geheel is deze die het meest problematisch is 

volgens de ngo’s. Vele ngo’s geven toe dat ze dit soort situaties minder onder controle hebben omdat 

‘het iets is dat op sectorniveau moet aangepakt worden’ en dat ‘de inspanningen rond transparantie’ al 

een stap in de goede richting zijn. 

 

Onderstaande grafieken tonen de resultaten van de ngo’s uit de benchmark voor elk van de 3 

crisisscenario’s. De gemiddeldes van elke ngo zijn af te lezen op de horizontale as: hoe meer een ngo 

naar rechts neigt, des te meer zelfvertrouwen ze heeft dat ze de crisis de baas zal kunnen (schaal met 

totale spectrum). Op de verticale as is de mate van eensgezindheid binnen elke ngo af te lezen: 

gestandaardiseerde schaal waarbij ‘1’ overeen komt met ‘grote eensgezindheid’ en ‘0’ overeen komt 

met ‘kleine eensgezindheid’). 
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Er zijn bijna geen gevallen waarbij de structuren oordelen dat ze de capaciteit niet in huis hebben om dit 

soort crisissen het hoofd te bieden. Bij een ‘financiële crisis’ en ‘imagoschade’ is er in beide gevallen één 

ngo (niet dezelfde echter) die zichzelf een gemiddelde score geeft die lager is dan 0. Daarnaast zijn er 

negen ngo’s die zich negatief scoren voor een crisis te wijten aan een ‘externe aanval op de sector’ 

(weliswaar met een grote onenigheid bij de antwoorden). De ngo’s die enkel actief zijn met een 

Noordluik voelen zich minder kwetsbaar tegenover imagoschade dan een ngo die enkel actief is in het 

Zuiden (klein significatief verschil met de twee andere groepen). Dit waarschijnlijk omdat ze a priori 

minder afhankelijk zijn van de steun van een groot publiek in tegenstelling tot de ngo’s met een Zuidluik. 

De grote ngo’s voelen zich ook minder kwetsbaar tegenover een financiële crisis dan de middelgrote en 

kleine ngo’s. De andere verschillen tussen groepen (taal, grootte en type) zijn niet significant 

verschillend.  
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LEIDERSCHAPSSTIJLEN 

Leiderschap kan op sterk verschillende manieren beleefd worden in zowel commerciële als social profit 

organisaties. Dit onderzoek heeft een aantal leiderschapsstijlen bij ngo’s onder de aandacht willen 

brengen op basis van twintig tegenovergestelde stellingen. Het doel van deze oefening is louter 

beschrijvend in die mate dat het onmogelijk is om te bepalen of de ene managementstijl te verkiezen is 

boven een andere zonder de interne en externe context van elke organisatie mee in rekening te 

brengen.  

Dit onderzoek toont een beeld van het leiderschap in de sector dat eerder participatief is, en dit meer bij 

de Franstalige organisaties dan de Nederlandstalige en meer bij de middelgrote dan bij de grote. De 

leden van de raad van bestuur en van het management zijn elk gespecialiseerd in hun beheersdomeinen 

en worden eerder gekozen op basis van de waarden die ze delen met de ngo dan op basis van hun 

competenties (zeker bij de Franstalige ngo’s, de kleine ngo’s en de ngo’s die enkel actief zijn in het 

Noorden). De raad van bestuur en het management zitten vaak op dezelfde golflengte en dit meer bij de 

kleine ngo’s en bij de Franstalige ngo’s. De raad van bestuur vervult eerder een ondersteunende rol voor 

het management dan een rol in de opvolging van het beheer (en dit minder uitgesproken bij de grote 

ngo’s). Het beheer van een ngo is vaak gebaseerd op duidelijke procedures en richtlijnen (dit is iets 

minder het geval voor kleine ngo’s). Heel vaak is het het management dat de raad van bestuur 

informeert over evoluties in het werkdomein dan omgekeerd. De ngo’s zijn niet bang om risico’s te 

nemen om nieuwe benaderingen uit te proberen en om te vernieuwen (zeker wat betreft de 

Nederlandstalige en grote ngo’s). Er wordt algemeen rekening gehouden met de behoeftes van de 

doelgroepen op een eerder indirecte manier dan  door een directe vertegenwoordiging binnen de raad 

van bestuur. Er kan geen enkele tendens ontwaard worden als het gaat over aanpassing om nieuwe 

kansen te grijpen of om vast te houden aan een strategische planning op korte en middellange termijn.  

Voor elke leiderschapsstijl worden twee tegenovergestelde keuzes voorgesteld. De oranje balk toont het 

totale scala antwoorden van de antwoorden van de ngo’s uit de benchmark. Het witte vierkant toont het 

gemiddelde voor het antwoord uit de benchmark. Wanneer dit gemiddelde zich in het positieve deel van 

de balk bevindt, betekent dit dat de benchmark eerder overhelt naar optie B. Daar waar de verschillen 

tussen de subgroepen statistisch significant verschillend zijn, worden hun waarden getoond in de 

grafiek.6 In het hieronder getoonde voorbeeld hellen de Franstalige en kleine ngo’s meer over naar optie 

B dan de Nederlandstalige en grote ngo’s.  

Optie A 

 

Optie B 

 

 

 

 

                                                           
6 Voor alles wat je niet op de grafiek ziet, is het dus onzeker of er werkelijk een verschil is of niet.  
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In onze organisatie is er een kleine 
groep van mensen die het voortouw 

neemt in bestuursbeslissingen 

  

In onze organisatie is het de 
gewoonte dat iedereen uit de rvb 
en het management zijn/haar 
inbreng geeft voor 
bestuursbeslissingen. 

In de rvb en het management heeft 
iedereen zijn eigen specialiteit in 

management- en bestuurszaken (vb: 
financiën, wetgeving, public 

relations, etc.) 
 

In de rvb en het management 
beschikt iedereen over 
gelijkaardige competenties in alle 
management- en bestuurszaken. 

Onze rvb is samengesteld uit 
mensen die gekozen werden 

omwille van hun 
bestuurscompetenties. 

 

Onze rvb is samengesteld uit 
mensen die gekozen werden 
omwille van hun persoonlijke 
waarden en normen die nauw 
aansluiten bij onze missie, visie 
en doelgroep(en). 

Voor onze ngo is het belangrijk dat 
onze verschillende doelgroepen 

rechtstreeks vertegenwoordigd zijn 
in de rvb. 

 

Onze ngo maakt gebruik van 
indirecte kanalen om de 
verschillende doelgroepen te 
vertegenwoordigen bij de 
beslissingen van de organisatie. 

Onze rvb is gefocust op het nagaan 
of het management team haar 

functie goed uitvoert. 

 

Onze rvb heeft een 
ondersteunende functie ten 
opzichte van het management 
team. 

In onze organisatie is het 
voornamelijk het management dat 

de rvb op de hoogte houdt van 
nieuwe evoluties in het werkveld. 

 

In onze organisatie is het 
voornamelijk de rvb die het 
management op de hoogte houdt 
van nieuwe evoluties in het 
werkveld. 

In onze organisatie zullen we op 
korte termijn onze planning 

aanpassen indien er plots nieuwe 
opportuniteiten opduiken.  

In onze organisatie houden we 
aan een gestructureerde aanpak 
op korte en middellange termijn. 

Het management en het personeel 
van onze organisatie hebben de 

volle vrijheid in hoe ze hun 
opdrachten uitvoeren.  

Voor het uitvoeren van hun 
opdrachten zijn procedures en 
richtlijnen uitgewerkt voor het 
management en het personeel.  

In onze ngo is er is ruimte voor 
vernieuwing. We nemen risico's om 

nieuwe wegen in te slaan. 

 

Onze ngo is een gevestigde 
waarde en we rekenen op een 
trouwe achterban. We blijven 
doen wat we altijd al deden. 

Er is regelmatig veel discussie tussen 
de rvb en het management. 

 

Onze rvb en het management zijn 
het altijd roerend eens. 

 

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3
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TOEWIJZING VAN LEIDERSCHAPSCOMPETENTIES EN DE KWALITEIT ERVAN 

Het laatste deel van het onderzoek analyseert de aanwezigheid en de verdeling van sleutelcompetenties 

binnen de ngo. Zes sleutelcompetenties worden geanalyseerd. Voor elkeen werd gevraagd om aan te 

duiden of:  

- de competentie onvoldoende aanwezig is in de ngo (score ‘-1’) 

- de competentie beperkt aanwezig is en liefst ontwikkeld moet worden (score ‘0’) 

- de competentie voldoende aanwezig is binnen de ngo (score ‘+1’) 

 

De ngo’s uit de benchmark hebben eerder een positief vertrouwen in de kwaliteit van de aanwezige 

competenties in hun organisatie. Ze beschouwen dus hun sleutelcompetenties als voldoende ontwikkeld. 

Wanneer een ngo sterk scoort voor één sleutelcompetentie, dan scoort ze ook heel vaak sterk voor de 

andere sleutelcompetenties. De competentie die in de sector het minst ontwikkeld is, is ‘public relations, 

marketing & netwerking’ (zeker voor de kleine en middelmatige ngo’s). 

 

De gemiddelde scores zijn dus hoog en liggen dicht bij +1 (‘competenties voldoende aanwezig binnen de 

ngo’s). De spreiding tussen de hoogste en de laagste score van een ngo (groene en rode vierkant) is vrij 

stabiel. De competentie ‘public relations, marketing en netwerking’ toont gemiddeld de laagste score en 

de grootste spreiding. De competenties zijn onderling positief gecorreleerd (correlatiecoëfficiënt is 

minimum 0.28 en gemiddeld 0.55) 
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De verschillen tussen verschillende groepen onderling volgens hun taal, grootte en type zijn niet echt 

groot. De tabel hieronder toont de sterke competenties () en de te verbeteren competenties () per 

groep7:  

Franstalige ngo’s Nederlandstalige ngo’s Tweetalige ngo’s 

/  Creatief denken  Creatief denken 

Kleine ngo’s Gemiddelde ngo’s Grote ngo’s 

 Aansturen van personeel, 
vrijwilligers en andere 
belanghebbenden 

 Aansturen van personeel, 
vrijwilligers en andere 
belanghebbenden 

/ 

Noordluik Zuidluik Noord + Zuidluik 

 Aansturen van personeel, 
vrijwilligers en andere 
belanghebbenden 

 Operationeel management 

 Aansturen van personeel, 
vrijwilligers en andere 
belanghebbenden 

 Operationeel management 

 Aansturen van personeel, 
vrijwilligers en andere 
belanghebbenden 

 Operationeel management 

 

Onderstaande grafieken tonen de resultaten bij de verschillende groepen binnen de benchmark voor 

deze zes competenties op basis van een gestandaardiseerde schaal (die gebaseerd is op de hoogste en 

laagste score binnen de groep voor elke competentie).  

                                                           
7 In deze tabel worden enkel de competenties opgesomd die statistisch significant verschillende zijn van andere groepen. 
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Taal 

De taalrol doet geen verschillen naar boven komen, behalve voor de competentie ‘creatief denken’ waar 

de Nederlandstalige ngo’s significatief een betere kwaliteit scoren dan de tweetalige.  
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Grootte 

De grootte van de ngo heeft een kleinere invloed op de kwaliteit van de competenties dan op de 

kwaliteit van bestuur (zie hoger). De gemiddelde ngo’s hebben de neiging om systematisch minder goed 

te scoren dan de kleine voor de competentie ‘aansturen van personeel, vrijwilligers en andere 

belanghebbenden’ (significante verschillen). 

 
Type 

Het type ngo bepaalt wel heel sterk de kwaliteit van de sleutelcompetenties. De ngo’s die slechts actief 

zijn met een Noordluik hebben een betere performantie dan de andere en dan specifiek voor ‘het 

aansturen van het personeel, vrijwilligers en andere belanghebbenden’ en ‘het operationeel 

management’ (significante verschillen). 
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Als sommige competenties verder ontwikkeld en versterkt moeten worden door de ngo’s, op welk 

niveau van hun structuur moet dit dan gebeuren? Voor elk van de competenties hebben de 

respondenten aangeduid waar ze aanwezig moeten zijn. 

Het management wordt algemeen beschouwd als de groep die bijna alle sleutelcompetenties moet 

bezitten. De raad van bestuur heeft volgende competenties nodig: ‘public relations’, ‘wetgeving, statuten 

en interne procedures’, ‘financieel beheer’. Het personeel moet prioritair over volgende competenties 

beschikken: ‘creatief denken’, ‘aansturen van personeel, vrijwilligers en andere belanghebbenden’ en 

‘operationeel management’. De andere structuren van de organisatie (av, adviescomités of 

stuurgroepen) zijn minder belangrijk. 
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De volgende grafiek moet geanalyseerd worden samen met deze hierboven en toont wat het relatieve 

belang is van elke competentie binnen elk stuk structuur van de organisatie. Als uit de tabel hierboven 

bleek dat ‘creatief denken’ in absolute termen een competentie is waarover het management moet 

beschikken, is het een sleutelcompetentie voor de algemene vergadering of voor de adviesgroepen. 

Financieel management is een competentie die ook het meest aanwezig moet zijn bij de raad van 

bestuur en het management. Anderzijds zijn er voor de rvb, algemene vergadering of avdiescomités een 

aantal competenties die relatief onbelangrijk zijn: ‘aansturen van personeel, vrijwilligers en andere 

belanghebbenden’ en ‘operationeel management’. Het belang van de andere competenties is op een 

relatief gelijkaardige manier verdeeld over de verschillende structuren.  
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BIJLAGE: DEELNEMENDE NGO’S 

Staal voor de benchmark 
Taal Grootte Type 

FR NL BIL S M L Noord Zuid N+Z 

1 ACDA X   X     X 

2 ADG X    X    X 

3 Apopo  X    X  X  

4 Artsen Zonder Vakantie  X   X    X 

5 Autre Terre X    X    X 

6 BOS+tropen  X   X    X 

7 Broederlijk Delen  X    X   X 

8 Caritas Int   X   X   X 

9 Commission Justice et Paix X   X   X   

10 CNCD-111111 X     X X   

11 DZG / VSF Belgium   X   X   X 

12 Djapo  X   X  X   

13 Entraide et Fraternité X     X   X 

14 Frère des Hommes X    X    X 

15 FUCID X   X   X   

16 M3M / G3W   X  X    X 

17 Handicap   X   X   X 

18 Iles de Paix X     X   X 

19 Kiyo (ex VIC)   X  X    X 

20 Le Monde Selon les Femmes X    X    X 

21 Louvain Coopération X     X   X 

22 Memisa   X   X   X 

23 Oxfam MDM X     X X   

24 Oxfam Solidarité / Solidariteit   X   X   X 

25 Plan België   X   X   X 

26 Protos  X    X   X 

27 Quinoa X   X   X   

28 SCI X   X   X   

29 Solidarité Protestante   X  X   X  

30 Studio Globo  X   X  X   

31 Tearfund  X   X   X  

32 Trias  X    X   X 

33 Unicef   X   X X   

34 Via Don Bosco   X   X   X 

35 Vredeseilanden  X    X   X 

 
Volgende ngo’s werden niet weerhouden voor de benchmark : 
 
AADC COTA FAR Mekong Plus 

AGAT Cunina Fos Miel Maya Honing 

ARCB-CD Rotary Clubs pour la CD DBA Fracarita Belgium (ex-CARAES) Solidarité Socialiste 

Bevrijde Wereld DISOP Groupe One UCOS 

Congodorpen (exCDI-Bwamanda) Echos Communication Le Coron  

Cetri Enfance Tiers-monde Max Havelaar  
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