
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluatiecriteria voor ontwikkeling : 
De uitdagingen van een actualisering en terugkoppeling van ervaringen 

 
Donderdag 21 januari, 9u30-12u30, online event  

Gelieve HIER te registreren 
Het eerste deel van de ochtend zal gewijd worden aan een presentatie van de vooruitzichten voor de herziening en actualisering door Megan-
Grace Kennedy Chouane, hoofd van de eenheid "Evaluatie" van het Directoraat voor Ontwikkelingssamenwerking van de OESO, gevolgd door 
een presentatie van de uitdagingen van deze actualisering door de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). 
Het tweede deel van de ochtend zal de gelegenheid bieden om ervaringen uit te wisselen over de wijze waarop de bestaande criteria in de 
praktijk kunnen worden gebracht op basis van recente evaluaties. 
Evaluatiecriteria en Agenda 2030 
Het EvalNet-netwerk van de OESO heeft na een brede raadpleging in 2018 en 
2019 een proces van reflectie en aanpassing van de evaluatiecriteria 
uitgevoerd. Dit proces heeft geleid tot het verfijnen van de criteria en het 
toevoegen van nieuwe accenten, meer in lijn met de Agenda 2030 en rekening 
houdend met 25 jaar ervaring in de uitvoering. EvalNet heeft 
overeenstemming bereikt over een nieuwe set van gebruiksprincipes, alsook 
over aangepaste definities van de criteria van relevantie, doeltreffendheid, 
efficiëntie, impact en duurzaamheid. Bovendien heeft zij besloten het nieuwe 
criterium van coherentie toe te voegen. 
 
Doel van het evenement 
Het doel is om nieuwe trends beter in beeld te brengen, ter ondersteuning van 
het proces van voorbereiding van de programma’s en MEAL-systemen 
(monitoring, evaluation, accountability and learning). 
 
Praktische aspecten  
Het evenement wordt gehouden in het Frans en Engels. 
Het event zal doorgaan m.b.v. het webex-platform (hoeft niet te worden 
geïnstalleerd), de link wordt U na registratie toegestuurd. 
Voor alle praktische vragen kunt u contact opnemen met Corinne Machet, 
corinne.machet@diplobel.fed.be of 02/501.38.34. 
Gelieve HIER te registreren 

Van 9u30 tot 10u45 
 
Introductie 
Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE)  
Betere criteria voor betere evaluaties 
Netwerk Evalnet OESO  
Uitdagingen van deze actualisering voor toekomstige programma’s  
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp 
(DGD).  
Vraag & Antwoord 
Pauze 
 
Van 11u00 tot 12u30  
 
Uitwisseling van praktijken op basis van ervaringen van recente 
evaluaties  

 Enabel 
 Rikolto 
 UVCW (Union des villes et des communes de Wallonie) 
 Viva Salud-Kiyo-Solidagro   

Vraag & Antwoord 
Slotwoord door het Kabinet van Minister Meryame Kitir, gevolgd 
door een afsluitend woord van DBE 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MDsVgDTkm0K0HA1H-d7sQtafGeMyHV1FiXxKm6QpJ4xUQTVaWkg5NFpZVUNCTFkzUTVKNDFaOFoxVi4uhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MDsVgDTkm0K0HA1H-d7sQtafGeMyHV1FiXxKm6QpJ4xUQTVaWkg5NFpZVUNCTFkzUTVKNDFaOFoxVi4u
mailto:corinne.machet@diplobel.fed.be
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MDsVgDTkm0K0HA1H-d7sQtafGeMyHV1FiXxKm6QpJ4xUQTVaWkg5NFpZVUNCTFkzUTVKNDFaOFoxVi4u

