
  

  

  

  

  

 Referentietermen Oxfam Wereldwinkels voor een externe evaluatie het politiek werk in 
coalities en netwerken   

  

Samenvatting     

Naam van het programma (en eventuele 

code)  

DGD – programma: Handel! Maar dan eerlijk.  

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 politiek werk 

en meer specifiek op het samenwerking in 

netwerken en met (I)NGOs   

Locaties van de evaluatie   België  

Budget van de evaluatie   15.000 EUR excl. btw  

Duur van de evaluatie   Start Januari 2020  

Eind April 2020  

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 – Sarah.Standaert@oww.be   

Leden van de stuurgroep    Sarah Vaes, Bart Van Besien en Sarah 

Standaert   

  

1.  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  

Zoals weerspiegeld in het DGD-programma en de missie en visie van OWW, is 

OxfamWereldwinkels een organisatie die een politieke rol speelt. In de huidige politieke 

context komen middenveldorganisaties die systeemkritiek leveren en met hun boodschap en 

acties het huidige politieke en economische systeem in vraag stellen meer en meer onder 

vuur te liggen. Het werken in partnerschappen en allianties smeden is dan ook een 

belangrijke strategie om desondanks invloed uit te oefenen en om de risico’s van de 

krimpende civic space het hoofd te bieden. We verwachten van deze evaluatie dat ze 

handvaten aanreikt voor het selecteren van relevante netwerken en het opbouwen van 

duurzame samenwerkingen, opdat we efficiënter en effectiever kunnen samenwerken. We 

zijn ervan overtuigd dat dit des te belangrijkers wordt in een context van shrinking civic space 

en rijzend populisme, zeker wanneer we onze rol van kritische waakhond willen blijven 

waarmaken.   

  

De focus van de evaluatie ligt op het samenwerken in netwerken en met (I)Ngo’s voor 

directe beleidsbeïnvloeding. De keuze voor en het onderwerp van de evaluatie wordt 

hieronder gekaderd binnen het logische kader van het programma en de meest recente 

veranderingstheorie van de organisatie. We staan ook kort stil bij de eindevaluatie van het 

vorige programma die reeds een aanzet gaf om meer te gaan inzetten op samenwerking met 

en binnen coalities en netwerken.   

  

Kadering van het onderwerp binnen het logische kader van het programma:   

  

De specifieke doelstelling van het DGD-programma leest als volgt: “Doordat meer mensen en 
organisaties in België inzicht hebben in de impact van de wereldhandelsregels op 
kleinschalige landbouwproducenten 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 wijzigingen van deze regels.”   

OWW is ervan overtuigd dat het initiëren van een open politiek en publiek debat over de 

wijziging van de WHR, met voortdurende aandacht voor de impact op de KLP, in het 

bijzonder maar niet uitsluitend in het Zuiden, en het milieu, de meest doeltreffende keuze is in 

het streven naar een duurzame en inclusieve economie die voor iedereen een menswaardig 

bestaan garandeert.   

  

De veranderingsstrategie binnen dit programma focust er op om beleidsmakers zo ver te 

krijgen dat ze bij het herschrijven van de handelsregels sterk rekening houden met het belang 

van de KLP in het Zuiden en het milieu. Dit betekent dat er een shift moet komen in het 

debat, naar 1) een open politiek debat waarbij de verschillende conflicterende visies en 

belangen, inclusief het vaak onderbelichte discours over de impact op KLP en het milieu, op 

tafel liggen en 2) een open publiek debat, waarbij de positionering van politieke actoren 

duidelijk is en onze beweging, onze allianties en alle burgers mee kunnen wegen op hoe de 

regels worden gewijzigd.   

Figuur 1: Theory of Change in DGD programma  



  

  

  

  

 
  

  

Eén van de centrale hypothese in de veranderingstheorie die aan de basis ligt van het 

lopende DGD-programma is dat coalitievorming werkt. Hoe groter de coalitie van mensen en 

organisaties die, vanuit hun inzicht in de impact van de huidige regels op KLP en milieu, druk 

zet op de politieke actoren, hoe moeilijker het voor deze laatsten wordt om het debat uit de 

weg te gaan. Een groeiende kritische masse vergroot niet alleen de druk voor een open en 

transparant debat over de gevolgen van oneerlijke handel maar zet ook druk op politici om 

zich (anders) te positioneren in dat debat.   

  

Hoewel de rol van coalities op verschillende plaatsten ter sprake komt, is dit in de originele 

visuele Theory of Change minder duidelijk. Na de indiening van het programma werd hier, in 

antwoord op de aanbevelingen van de eindevaluatie van het vorige programma, sterker de 

nadruk op gelegd. We willen het onderwerp van de evaluatie dan ook verder kaderen binnen 

de herziene Theory of Change en de aanbevelingen van de eindevaluatie (zie verder).    

  

Binnen het logisch kader van het programma draagt het werken in netwerken bij aan de 

volgende resultaatgebieden en indicatoren:   

Op outcome niveau “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 
OxfamWereldwinkels steunen; is er een verhoogde druk naar een open politiek en publiek 
debat over wijziging in deze regels” zou de samenwerking in netwerken moeten bijdragen aan 

de volgende indicatoren:  

- De mate waarin politici, de vrijwilligersbeweging; 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).   

We beschouwen de volgende resultaatgebieden als de meest relevante voor deze evaluatie:   

- Resultaat 4: Meer Civiele Middenveld Organisaties (CMO) hebben inzicht in de 

negatieve impact van WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu en uiten dit.  

o Indicator 1: de mate waarin de organisaties inzicht hebben in de impact van  

WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu o  Indicator 2: aantal door 

CMO mee ondersteunende activiteiten op basis van de beleidsanalyse  

- Resultaat 7: Meer politieke actoren hebben inzicht in de impact van WHR op KLP in 

het Zuiden en op het milieu en begrijpen het belang van een debat.  



  

  

  

o Indicator 1: aantal politieke actoren dat inzicht heeft in de analyse o  Indicator 2: 

De mate waarin benaderde politieke actoren inzicht hebben in de problematiek en 

in het belang om dit op de agenda te zetten  

  

Evolutie van onze Theory of Change   

In de loop van 2018 is er een proces gestart om de Theory of Change te herbekijken. Bij deze 
oefening werd het duidelijke dat enkele strategieën die voordien onderbelicht werden in de 
Theory Of Change explicieter aan bod mogen komen.  

Uit deze oefening kwam naar voor dat het werken in coalities een prominentere plaats 

opneemt en dit reflecteert ook de gewijzigde praktijk binnen de organisatie.   

- Het einddoel werd vastgelegd als een rechtvaardige wereldhandel die ieders recht op 

een menswaardig leven garandeert,  

De aanzet werd gegeven voor het heroriënteren van bepaalde langetermijndoelen. Daarbij 
werden onder meer aandacht besteed aan private sector; meer bedrijven opereren volgens de 
principes van eerlijke handel, zorgplicht & leefbaar inkomen.  

- Op BE/EU/VN niveau komen er wetgevende initiatieven i.v.m. eerlijke handel en 

zorgplicht voor mensenrechten en milieu  

  

  

Kadering binnen de eindevaluatie van het vorige DGD-programma 2014 - 2016:   

De eindevaluatie van het vorige programma nam het politieke werk van OWW onder de loep 

en formuleerde aanbevelingen. Met betrekking tot samenwerking concludeerde de evaluator:  

  

“Zowel in functie van advocacy als van directe beleidsbeïnvloeding is samenwerking 
noodzakelijk. Uit de interviews bleek dat het mobiliseren van grote groepen mensen effectief 
een verschil kan uitmaken voor politici; het zorgt voor een moreel draagvlak voor 
progressieve politici en/of kan ook effectief voor een doorbraak zorgen. Voor grootschalige 
mobilisatie is samenwerking met andere actoren, en bij voorkeur ook internationale actoren, 
nodig. Daarnaast heeft directe beleidsbeïnvloeding vaak meer effect indien blijkt dat 
standpunten gedragen worden door een bredere coalitie van organisaties. 

OxfamWereldwinkels moet dus terug meer investeren in het aangaan en versterken van haar 
samenwerkingsverbanden. Daarbij moet zeer gericht gekozen worden in welke 
samenwerkingsverbanden een engagement kan/moet worden opgenomen en vermeden 
worden dat men terecht komt in “slapende” coalities of ad-hoc coalities die geen structurele 
werking hebben rond een bepaalde productketen en kortstondig inzetten op actuele thema’s 
of ketens.”  
  

Op basis hiervan is de strategie van OWW bijgestuurd. Zo is OWW zich meer gaan focussen 

op een aantal ketens (koffie en chocolade), is er een explicietere focus gekomen op 

zorgplicht (Human Rights Due Dilligence)  en is het werken in netwerken explicieter 

opgenomen in het politieke werk. Dit wordt ook weerspiegeld in de meerjaarplanning 2019 -  

2021, bij de operationalisering van het doel dat “OWW wordt erkend als expert inzake een 
aantal 'sterhandelsketens' en complementaire transversale thema's en neemt actief deel aan 
beleidsbeïnvloeding en/of private sector engagement en/of maatschappelijk debat hierrond”.  
  

2.  Context en doel van de evaluatie   

  

De resultaten van deze evaluatie zijn cruciaal voor de monitoring en verantwoording naar 

DGD toe. Meer concreet vormen de resultaten een belangrijk element van onze tussentijdse 

evaluatie van het programma 2017-2021. We willen vooral lessen trekken die richtinggevend 

zijn voor de verdere strategieontwikkeling voor het samenwerken met netwerken en om onze 

huidige aanpak bij te sturen waar nodig.   

  

De samenwerking in netwerken is niet nieuw en deze evaluatie zal zowel gevestigde als 

nieuwere samenwerkingen onder de loep nemen. De samenwerking met de volgende 

netwerken vormen het onderwerp van deze evaluatie:  



  

  

  

  

o Rond cacao heeft OWW zich geëngageerd in 1) het Voice Network en 2)  Beyond 

Chocolate. OWW is betrokken in het Voice network sinds 2012, in 2015 is het Voice 

network een stichting geworden en sinds 2018 is OWW betrokken als bestuurslid bij 

de stichting.  

o Rond zorgplicht heeft OWW zich (met mandaat van Oxfam-in-België) geëngageerd 

in de Werkgroep Corporate Accountability (WGCA). WGCA is een open en 

informele werkgroep van Belgische middenveldorganisaties die als informele 

werkgroep van Platform Eerlijke en Duurzame Handel aanvankelijk alleen werkte 

rond de onderhandelingen voor een bindend VN-verdrag voor mensenrechten en 

bedrijven. OWW is er actief sinds juni 2018.   

o Rond Oneerlijke Handelspraktijken (UTPs) schakelde OWW zich mee in in de 

beleidsbeïnvloeding gecoördineerd door International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM), Fair Trade Advocacy Office (FTAO) & Oxfam’s EU  

Advocacy Office (EUAO). Nadat de Europese beleidsvorming rond Oneerlijke 

Handelspraktijken in april 2018 in een kritieke fase kwam, besloot OWW om via de 

band met FTAO en EUAO het beleidswerk rond UTPs te stofferen en mee druk te 

zetten op Europese beleidsmakers.  

  

  

  

  

  

  

3.  De evaluatievragen   

  

De bedoeling van de evaluatie is niet om de netwerken te evalueren maar om te onderzoeken 

of en vooral hoe onze strategie om meer samen te werken binnen netwerken en 

coalities bijdraagt aan een vergroting van onze impact en het bereiken van onze 

doelstellingen. De evaluatie moet dan ook een beter inzicht bieden in de succesfactoren en 

eventuele valkuilen van dergelijke samenwerkingen. Dit zodat OWW zich in de toekomst op 

een efficiënte en effectieve manier verder kan engageren binnen de meest relevante 

netwerken en met oog voor duurzaamheid en continuïteit. De onderzoeksvragen vloeien 

voort uit onze huidige veranderingstheorie en de DAC-criteria. We denken hierbij aan de 

volgende vragen:   

  

• Efficiëntie : Hoe doelgericht is/was het werken in de netwerken    
i. Wat is de verhouding van de kosten en baten: kijk hierbij naar   

• De verwachtingen ten opzichte van OWW en of OWW 

hieraan kan voldoen   

• Tijd die gestoken werd in het netwerk ten opzichte van de:   

a. eigen verwachtingen;    

b. de verwachtingen die gesteld worden aan OWW 

vanuit de netwerken;   

c. kwaliteit van de inbreng;   

d. en de resultaten behaald door samen te werken in 

de netwerken.   

ii. Welke toegevoegde waarde heeft het werken in netwerken ons 

opgeleverd (die we anders niet hadden kunnen bereiken)?   

• Effectiviteit: was het werken met de netwerken doeltreffend?   

i. Hoe functioneert Oxfam-Wereldwinkels in de netwerken?  

• In hoeverre kan OWW mee de agenda, prioriteiten en 

klemtonen van het netwerk bepalen en in welke mate 

bepalen de standpunten en contacten mee de agenda van 

OWW?    

• Heeft OWW alle opportuniteiten benut die lid zijn van de 

netwerken biedt?  



  

  

  

ii. Wat is de belangrijkste output tot nu toe van de netwerken, vooral in 

het kader van de OWW’s eigen doelstellingen?   

iii. In hoeverre heeft het werken in netwerken ervoor gezorgd dat het 

netwerk of OWW meer invloed had in beleidsprocessen?  iv. In 

hoeverre heeft het werken in de netwerken bijgedragen tot de 

verwezenlijking van de politieke agenda van OWW?   

• Relevantie: zetten we in op de juiste partnerschappen?  

i. Wat zijn sterktes en zwaktes van de verschillende netwerken in 

relatie tot hoe ze kunnen bijdragen tot het politieke werk en 

doelstellingen van OWW?   

ii. Wat is de meerwaarde van OWW in de verschillende netwerken?   

iii. Wat is de meerwaarde van de netwerken voor het werk van Oxfam?   

• Duurzaamheid van het werken in netwerken   

i. Hoe duurzaam zijn onze relaties met de netwerken en zijn de 

voorwaarden vervuld om een duurzame samenwerking te 

verzekeren?  

• Hoe kunnen we de interactie met de netwerken meer 

inbedden in het werk van de organisatie en minder 

afhankelijk maken van persoonlijke contacten?   

  

  

  

Uit deze evaluatie willen we ook lessen trekken voor toekomstige strategieontwikkeling. We 

zouden graag een antwoord vinden op de volgende vragen:   

- Op basis van welke criteria kunnen we de netwerken en coalities waarbinnen we ons 

organiseren in de toekomst baseren?  

- Wanneer en op basis van welk criteria weet je of het opzetten van een nieuwe 

thematisch netwerk aangewezen is en/of de moeite loont?   

- Welke aspecten kunnen aan bod komen in de uitwerking van een netwerkstrategie?   

- Welke factoren blijken richtinggevend bij het inschatten van de verhouding tussen 

input (investering) en output (resultaten) binnen een samenwerking?    

- Welke lessen kunnen we trekken om de bestaande samenwerkingen verder te 

versterken en efficiënter, effectiever, relevanter en duurzamer te maken?   

- Welke implicaties hebben de huidige politieke context en maatschappelijke trends 

voor onze bestaande en toekomstige samenwerkingen, en voor onze 

samenwerkingsstrategie?   

  

  

4.  Beschikbare data   

  

De evaluator kan over de volgende documenten beschikken voor het uitvoeren van de 

evaluatieopdracht:   

- Evaluatierapport politiek werk van OWW 2014 – 2016  

- Het volledige DGD programma   

- Tussentijdse rapportage naar DGD   

- Jaarplan 2019-2021  

- Verslagen van vergaderingen en jaarverslagen van sommige netwerken   

- Bepaalde producten die ontwikkeld werden in samenwerking met de netwerken  

   

De meeste informatie voor het beantwoorden van de evaluatievragen zal nog verzameld 

moeten worden tijdens de evaluatie zelf. Sommige documenten bevatten gevoelige 

informatie. Ze kunnen gebruikt worden om de evaluatie vorm te geven maar moeten als 

vertrouwelijk behandeld worden en kunnen niet geciteerd worden.     

  

5.  Methodologie   

  



  

  

  

  

Het voorstel van de evaluator beschrijft de interpretatie van de onderzoeksvragen door de 

evaluator alsook de voorgestelde methodologische aanpak om antwoord te bieden op de 

evaluatievragen. De belangrijkste onderzoeksgroepen hierbij zullen de betrokken 

medewerkers van de politieke dienst zijn en sleutelfiguren bij de verschillende 

samenwerkingsverbanden.   

  

Wij stellen alvast de volgende zaken voor die kunnen helpen bij de verdere methodologische 

oriëntatie:   

- Inzet van een verscheidenheid van methoden om de meest relevante informatie en 

conclusies t.a.v. de verschillende evaluatievragen te bekomen  

- Reconstructie van de Theory of Change   

- Deze evaluatie vraagt ons inziens een kwalitatieve aanpak.   

- De evaluator tracht om via participatieve uitwerking van de evaluatieopzet en een 

nauwe betrokkenheid van de betrokkenen doorheen de dataverzameling en sense 

making, de relevantie en het onmiddellijk leereffect van de evaluatie te maximaliseren  

- We zouden graag zien dat de evaluatie gebruikt maakt van process & contribution 

tracing – het voorlopige resultaat hiervan wordt indien mogelijk teruggekoppeld naar 

mensen binnen de eigen organisatie en sleutelfiguren binnen de netwerken om een 

verdere validering van de resultaten te bekomen.   

  

OWW wenst de volgende zaken te ontvangen als outputs van de evaluatie:   

- Startrapport: met inbegrip van een kadering van de evaluatie gekaderd, de 

documentstudie en de methodologische aanpak   

- Draft- evaluatierapport   

- Verslag van het restitutiemoment   

- Definitief evaluatierapport   

  

6.  Voorgestelde timing en fases   

  

De evaluatie is gepland om te starten in 2020 waarbij het grootste deel van de 

dataverzameling en -analyse plaatsvindt in februari en maart. We voorzien dat het 

definitieve evaluatierapport opgeleverd wordt eind maart begin april. We stellen de 

volgende planning en stappen voor.   

  

Fase  Timing  

Start up meeting   Mid januari  

Voorbereiding – start rapport:   

- Herkaderen evaluatie  

- Studie en analyse van de beschikbare 

informatie   

- Verder uitwerking evaluatievragen en 

methodiek  

  

  

Startvergadering    

  

  

Definitief startrapport & goedkeuring van de 
methodologie   
  

  

  

Dataverzameling en Analyse    

  

februari - maart  

Restitutie o.b.v. voorlopige resultaten   

(workshop/vergadering/…)   

eind maart   

  

Afwerking voorlopig evaluatierapport  maart / april    

Definitief evaluatierapport  maart/ april    



  

  

  

  

  

7.  Formaat van het rapport   

  

We stellen voor het evaluatierapport de volgende structuur voor.  

  

1. Titelpagina   

• Titel van de evaluatie   

• Programma/project titel en eventuele code van het programma   

• Datum waarop het evaluatierapport volledig afgewerkt was   

• Namen van de evaluatoren en eventueel hun logo  

• Oxfam logo  

• Erkenning van de donor   

2. Inhoudstabel  

3. Woordenlijst   

4. Lijst met gebruikte afkortingen   

5. Samenvatting (dit 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 word 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   

11. Aanbevelingen   

12. Bijlages   

• Referentietermen   

• Start rapport   

• Overzicht van de documenten die geraadpleegd werden   

• Lijst van de geïnterviewde personen   

• Overzicht van de evaluatie-instrumenten en eventuele tools die gebruik 

werden.   

• De data die verzameld werd   

• Rapport van het restitutie/terugkoppelingsmoment   

• CV van de evaluator   

  

  

8.  Profiel van de evaluatoren   

Voor deze opdracht zoeken we een evaluator(s) met het volgende profiel   

  

• Minimum van 5 jaar ervaring met evaluaties gericht op beleidsbeïnvloeding en 

samenwerking   

• Aantoonbare kennis van de sector strekt tot aanbeveling  

• Aantoonbare ervaring met participatieve evaluatiemethodes  

• Ervaring met het afnemen en verwerken van interviews   

• Ervaring met analyses van netwerken en kennis van de dynamiek van 

netwerken, in het kader van politiek werk   

• Kennis van oneerlijke handel en zorgplicht strekt tot aanbevelingen   

• De evaluator moet vloeiend zijn in het Nederlands, Frans en Engels   

  

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.   

  



  

  

  

  

9.  Budget en betalingsmodaliteiten   

  

Het totale budget voor de evaluatie is 15.000 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.   

  

10. Selectieprocedure   

Geïnteresseerden dienen een  offerte  op te sturen  tegen 10 januari  2020,  12 uur naar  

Sarah.Standaert@oww.be   

  

Deze bevat minstens:   

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 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  

  

Een beslissing voor de keuze van externe evaluator wordt eind mei genomen en aan alle 

kandidaten meegedeeld. De selectie zal gebeuren op basis van de volgende criteria:   

o Kwaliteit van de voorgestelde onderzoek aanpak en methodologie  (40%)  

o Relevante kennis en ervaring van de onderzoeker(s) (15%)  

o Kwaliteit van het cv van de onderzoekers (15%)  

o Haalbaarheid van de timing  (15%)  

o Budget: kostefficiëntie van de evaluatie (15%)  

  

  

Voor verdere vragen neem contact op met Sarah Standaert op Sarah.Standaert@oww.be of 

telefoneer naar +32 (0)9 218 88 87.   

  
  


