
P-MEAL
Planning, Monitoring, Evaluatie, Accountability & Leren

De basisprincipes van resultaats- en leergericht beheer
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Inhoud

Wat is/zijn...
• ... Theory of Change (ToC)

• ... resultaten?

• ... invloed?

• ... indicatoren

• ... LoKa/ logisch kader

Fases/etappes van de RGB-cyclus
• Planning

• Monitoring

• Evaluatie

• Verantwoording

• Leren



Planning

Identificatie en 
formulering

FinancieringUitvoering

Verantwoording

Strategisch niveau

Interventieniveau

Rapportage 
en 

eindevaluat
ies

Externe en interne fondsen

Fases van een RGB-interventiecyclus

Monitoring en 
tussentijdse 
evaluatie 



Planning: Theory of change



Planning: Theory of Change

• Theory: lineair, 
‘simplistisch’ denken
(‘missing middle’) =>
complexiteit, context, 
evidence

• Change: nadruk op wat
we plannen te doen => 
wat we denken dat zal
veranderen en hoe
(‘pathways of change’)

• Proces én product

The ‘missing 
middle’



Planning: Theory of change









Planning: de resultatenketen

Inputs Activiteiten
Outputs

(KT)

Outcomes

(MLT)
Impact (LT)

Direct of 
indirect 

geleverde
middelen

Geplande en 
uitgevoerde
activiteiten

Gevolg van de 
activiteiten

Gevolg van het 
bereiken van een

aantal korte
termijn resultaten

Gevolg van het 
bereiken van een

geheel van 
resultaten

Afnemende invloed Afnemende externe factoren







Resultaten

Effect

ImpactActiviteiten

Planning: de resultatenketen



Planning: de resultatenketen
Outcome
mapping



OVI
Project-

logica

Toetsings-

bronnen

Veronderstellingen

Algemene

doelstellingen

Specifieke 

doelstelling

Resultaten

Activiteiten Middelen Kosten

Wat is een logisch kader?



OVI
Project-

logica

Toetsings-

bronnen

Veronderstellingen

Algemene

doelstellingen

Specifieke 

doelstelling

Resultaten

Activiteiten Middelen Kosten

Wat is een logisch kader?

Gezonde bevolking

Opleiding tot arts +
Infrastructuurwerken

Voldoende
geschoolde
bevolking

Gezondheidscentra
met opgeleide dokters

Aanvoer van medicijnen
is voldoende

Bevolking heeft toegang tot 
kwalitatieve gezondheidszorg

Geen rampen zoals
hongersnood en epidemieën



Monitoring en evaluatie



• Indicator: ‘maat van 
verandering’; mate 
van succes

• Planned vs. achieved

• Verschillende types 
indicatoren: bijv. 
kwantitatief vs. 
kwalitatief

• SMART; 
expect/like/love to see

Monitoring & evaluatie: indicatoren



Monitoring Evaluatie

Uitgevoerd op continue basis Uitgevoerd op een bepaald moment: 
ex-ante; tussentijds; ex-post

Gericht op beslissingen om 
interventie bij te sturen

Gericht op strategische beslissingen 
over (toekomstige) interventies en op 
leren

Gericht op operationeel niveau: 
activiteiten en tussentijdse 
resultaten

Gericht op realisaties, op volledige 
interventie, aspecten van beheer, 
kwaliteit, etc.

Meestal intern uitgevoerd Vaak uitgevoerd door externe 
evaluatoren (onafhankelijkheid;
kwaliteit)

Monitoring & evaluatie



Monitoring

• Verzamelen van relevante gegevens ten aanzien van uitvoering en 
budget, indicatoren en veronderstellingen 

• Nood aan referentiesituatie (baseline)

• Expliciete taaktoewijzing

• Bespreking van informatie gebeurt op vastgelegde tijdstippen

• Systeem is organisatiebreed



Evaluatie

Nieuw sinds 2019



Evaluatie: criteria

Inputs Activiteiten
Outputs

(KT)

Outcomes

(MLT)
Impact (LT)

Relevance & Coherence

Sustainability

Efficiency
Effectiveness Impact



Verantwoording
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Verantwoording
• Morele verantwoording (KB art. 45, 11.09.2016)

• IATI jaarlijks
• Performantiescores jaarlijks
• Evaluaties Mid-term & finaal
• Eindrapport na programma

• Performantiescores:
• Hoe?

• Belang monitoring (interne aangelegenheid)
• Meer strategische dialoog met overheid over wat je doet

A Zeer goed De situatie verloopt naar wens

B Goed De situatie verloop grotendeels naar wens

C Problemen Bepaalde problemen moeten behandeld worden

D Zware tekorten Indien niet geremedieerd wordt aan de tekorten, zal interventie mislukken



Wat staat er op de agenda?
• Jaarlijkse morele verantwoording

• 30 april: morele verantwoording (performantiescores en geleerde lessen) + 
updaten indicatoren in IATI

• Afronding certificering evaluatiesystemen (opdracht DBE)

• Certificeringstool : zelfevaluatie van capaciteit o.v.v. evaluatie & verbeterplan
• 2018/2019/2020: organisaties worden gecertificeerd door de DBE

• Uitwisseling en geleerde lessen mid-term evaluaties

• Impactevaluatie (project federaties, DBE en DGD)

• Wat? Leerproces georganiseerd door federaties op basis van evaluatie van impact
van 5 interventies gelijklopend met de interventie
• Impact meten
• Leren: methodologisch & over relevantie en haalbaarheid van impactevaluaties

• Evaluaties Dienst Bijzondere Evaluatie
• D4D
• Waardig Werk



Ondersteuning federatie

• Helpdesk

• Platform M&E

• Vormingen:
• Ondersteuningstraject Theory of Change

• Ondersteuningstraject MEAL

• Leertraject impactevaluaties

• Vorming resultaatsgericht beheer

• Qualitative impact protocol

• …



Bedankt voor jullie 
aandacht!


