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ANTI-DOTUM

“ In its still-not-uncommon pathological form the multidisciplinary survey has 
thirty or more pages, each discipline with its questions, which if asked are never 
coded, or if coded never processed, or if processed and printed never examined, 
or if examined never analysed and written up, or if analysed and written up
never read, or if read never understood and remembered, or if understood and 
remembered never used to change action. “ 

Robert Chambers

In

« Putting People First » 
ed. M. Cenea 

(World Bank Publication 1985 
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1. INLEIDING.

Dit rapport tracht de reeds afgelegde weg bij de Bijzondere Evaluatie te
beschrijven. Dit geldt zowel voor de organisatorische als kennis-
verwervende aspecten. Beiden nemen ongeveer elk een helft van het 
rapport in beslag. 

Het eerste organisatorische deel beschrijft de activiteiten en hoe die zijn 
uitgevoerd (middelenbestand).

Het tweede leergerichte deel tracht een aanzet te geven tot een kritische
reflectiekader voor een aantal relevante  beleidsaspecten.

Het rapport bestrijkt enerzijds een periode van 2 jaar; gaande van de 
indiensttreding van de Bijzonder Evaluator in juni 1999 tot vandaag.
Anderzijds bevat het rapport het werkplan voor de periode van juni
2001 tot en met december 2002. 

In het eerst organisatorische deel worden de activiteiten gegroepeerd
in chronogrammen 1 tot 3 die telkenmale becommentarieerd worden.

Het geheel van chronogrammen laat niet alleen toe de activiteiten
procesmatig voor te stellen, maar tevens op thematische wijze de 
opeenvolgende vragen te stellen. 

Zo wordt het chronogram van de armoedeverminderingsevaluatie
« helpt onze hulp de armsten? », in de tijd logisch opgevolgd door het 
chronogram van de instrumentenanalyse « als onze hulp niet de arm-
sten bereikt, wat schort er dan aan onze toeleveringsmechanismen ? » 
Wij zullen dan evaluatiekundig een stap hogerop gaan van impact-
analyse naar procesanalyse.

In het tweede leergericht of kennisgedeelte (« voorlopige conclusies » 
en « werkhypotheses ») worden de eerste ervaringen uit de armoede-
impact-analyse gebundeld. 



Vermits het hier gaat om een tussentijdse rapportering moge het
duidelijk zijn dat  deze teksten niet de ambitie hebben om reeds 
spijkerharde ijkpunten te leveren voor het ontwikkelingsbeleid. 

Op dit moment zijn er nog niet voldoende evaluatierapporten
ontvangen om reeds stevige statistische grond onder de voeten te 
hebben.

Daarenboven wordt het waarheidsgehalte en de beleidsrelevantie van
toegepast  onderzoek bepaald door de graad van consensus die rond
het onderzoek ontstaat, zowel in politieke, bestuurlijke als 
wetenschappelijke kringen. Deze consensusronde is nog verre van
afgelegd.

Leren en doelmatig beleid voeren is sowieso een incrementeel proces.
De Bijzonder Evaluator kan alleen maar een cognitieve kaart aanreiken
die het beleid moet toelaten zijn schip veiliger te sturen op een aantal 
ijsbergvrije routes (of tussen andere witte mastodonten).

Het is aan de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking om in 
zijn beleidsreactie op het werk van de Bijzonder Evaluator de 
doenbaarheid van deze routes in te schatten en de risico’s af te wegen.
De bijdragen van de Bijzonder Evaluator en de Staatssecretaris vormen
het vertrekpunt voor een publiek debat in het Parlement dat tot een
werkbare synthese moet leiden. 

Deze beleidssynthese verbreidt zich verder in concentrische kringen 
naar alle betrokken partijen toe, tot zich uiteindelijk een consensus 
vormt wat wij het maatschappelijk draagvlak voor de ontwikkelings-
samenwerking noemen. Voorbij dit consensusniveau ligt dan het 
actieterrein van uitvoerende administraties en organisaties, als 
overgangspunt tussen legitimiteit en operationaliteit. 

De Bijzonder Evaluatie is dus in de eerste plaats een leerproces en geen 
inspectiefunctie.  Het verschil tussen deze twee is gelijk aan het verschil
tussen externe en interne evaluatie.
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Het tweede gedeelte van dit rapport moet dan ook gelezen worden als 
een poging tot kennisaccommodatie; weten wij voldoende datgene wat
wij niet weten, welke is de orde van belangrijkheid temidden de 
complexe veelheid aan factoren waarmede wij in onze sector
geconfronteerd worden, in welke mate kunnen wij deze matrix van
factoren omzetten in een effectieve ontwikkelingsstrategie?

De Bijzondere Evaluatie is tevens toegepast onderzoek in de sociale
wetenschappen. Dit wil zeggen dat onze parameters voortdurend
moeten bijgesteld worden. Het is een “verkenningsvlucht” in het 
onzekere zoals een ruimtesonde uur na uur steeds scherpere foto’s
zendt van wat wij dachten van hieruit te hebben waargenomen, maar
waarbij onze bevindingen uur na uur steeds meer buiten ons 
conventioneel analysekader dreigen te vallen.

Om die reden is het evaluatieonderzoek opgebouwd in verschillende
gelaagdheden van pre-evaluatie (door de Bijzonder Evaluator)
evaluatiemissies (door expertenteams) en de toetsing van de twee
vorige kennisniveaus in een internationaal colloquium (met een 
internationaal panel van experten en de betrokken partijen). 

De Bijzondere Evaluatie is tevens een hybride tussen het “denken
over” (conceptuele analyse) en het “doen voor” (politieke ethica van 
solidariteit met de onbegunstigde doelgroepen). Hierdoor is de
Bijzondere Evaluatie ingeschreven in de veel bredere dubbele
emancipatiefunctie van het Parlement namelijk het articuleren van de 
maatschappelijke doelstellingen (“denken over”) en het bewaken van
het democratisch proces dat tot deze doelstellingen moet leiden (“doen
voor”).

Kennisverwerving als incrementeel proces, consensusgerichte weten-
schappelijke cesuur, transparantie en democratische instelling zijn dus
de sleutelbegrippen waarmee het thematisch gedeelte van dit rapport 
moet gelezen worden.

       Etienne De Belder
       Bijzonder Evaluator.
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2. ACTIVITEITEN

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Chronogram 1 :
Armoedevermindering

1.a Vrouwen en armoede

1.c Plattelandsarmoede

1.d Armoede en gezondheid

1.e Sociaal kapitaal en armoede

Chronogram 2 :
Leerprocessen

Chronogram 3 :
Instrumenten-analyse

3.a NGO als toeleveringsinstrument
(14 evaluaties)

Fa
ze

 1

Fa
ze

 2

3.b Andere instrumenten (Onderwijs,
recht en orde, democratisering)

3.c Leerproces

Inceptiefaze
Uitvoeringsfaze
Rapportering

2001 20022000

Resultaten opvolgingssysteem

1.f Internationaal colloquium

1.b Stedelijke armoede

2.1. CHRONOGRAM 1: EVALUATIE ARMOEDEVERMINDERINGSIMPACT.

2.1.1. Oriënteringsfase: juli-december 1999. 

Deze periode is besteed geweest aan een doenbaarheidsplan (werkplan
2000 van de Bijzonder Evaluatie, besproken tijdens de commissiezitting
van 14/12/1999). In deze periode zijn de grote beleidslijnen voor de 
Bijzondere Evaluatie vastgelegd geweest en de concertatierondes
georganiseerd met de voornaamste bij de evaluatie betrokken partijen.

Het doenbaarheidsplan bevatte tevens de selectie van een aantal
projecten met een grote gemeenschappelijke noemer: armoede-
verminderingsimpact.
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De elementen bij het totstandkomen van deze keuze zijn de 
volgende:

de nadruk die door de parlementaire opvolgingscommissie over
ABOS is gelegd geweest op de effectiviteit en kwaliteitsvragen
omtrent onze hulp (Helpt onze hulp de armen ?) 
de beleidsnota « Kwaliteit in Solidariteit » van de Staatssecretaris
voor Ontwikkelingssamenwerking (« Centrale opdracht »
hoofdstuk 2) 
het ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeenschap 
“mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement” (Brussel 26/4/2000 – Com. 2000/212) 
de centrale focus van de DAC-publicatie « Shaping the 21st 
Century » op de internationale ontwikkelingsdoelen, met name
deze van armoedevermindering.
de « OECD-DAC – Workshop on Evaluation of Poverty Reduction 
» in october 1999 te Edinburg. Op deze workshop  werd de
consensus bepaald dat alle OESO-donoren zich in 2000 en 2001 
voornamelijk zouden concentreren op armoedeverminderings-
evaluatie als antwoord op de « aid fatigue » in de ontwikkelde
landen.
De  analysekaders van dit DAC-werkatelier en de DAC-regels
voor evaluatie, zullen later door de Bijzondere Evaluator ge-
ëxpliciteerd worden in de concrete uitvoering van zijn evaluaties.
(concepten, focus, bevragingen, organisatieregels, etc…) 
de mogelijkheid van de Bijzondere Evaluator om tegelijkertijd
tegemoet te  komen aan de nood aan interne evaluatie in ABOS
(project-evaluaties als gevalstudies) en zijn opdracht van het 
Parlement als externe evaluator te volbrengen (thematische
rapportering)
de kans om intellectuele coherentie te behouden in het 
dagdagelijkse evaluatiewerk vermits de Bijzonder Evaluator tot 
begin 2001 niet beschikte over medewerkers. (slechts één
“«container » : armoedevermindering” met een tiental project-
evaluaties voor DGIS) 
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De projecten geselecteerd als gevalstudies voor de thematische analyse
van armoedeverminderingsimpact zijn de volgende:

1. over vrouwen en armoede in Sub-Saharan Africa 
(Overlevingsfondsprojecten) (6 evaluatiestudies).

In Uganda: « District Integrated Community Development in 
Hoima and Kibaale ».
Uitvoerende organisatie: IFAD.
Sleutelwoorden: rurale ontwikkeling, vrouwen en 
microfinanciering.
Eindrapport : augustus 2000. 

In Zambia: « Improving household food and nutrition security in 
the Luapula Valley » 
Uitvoerende organisatie: FAO.
Sleutelwoorden: voeding, rurale ontwikkeling, microfinanciering, 
vrouwen en ecologie. 
2 eindrapporten: september 2000 en december 2000 

In Kenya: « Support Programma for Kenya Women’s Finance 
Trust »
Uitvoerende organisatie: KWFT (Keniaanse NGO).
Sleutelwoorden: microfinanciering, klein ondernemerschap, 
vrouwen
Eindrapport: januari 2001 

In Niger: « Projet intégré Marandi »: 
Uitvoerende organisatie: UNICEF.
Sleutelwoorden: rurale ontwikkeling, gemeenschapsontwik-
keling, vrouwen.
Eindrapport: december 2000 

In Mali: « Programme d’aménagement et gestion des terroirs 
villageois du Sené-Gondo » 
Uitvoerende organisatie: UNCDF
Sleutelwoorden : rurale ontwikkeling, ecologie, vrouwen
Eindrapport : oktober 2000 
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In Niger: «  Projet integré Maradi » eindeprojectevaluatie.
Sleutelwoorden: rurale ontwikkeling, gemeenschapsontwik-
keling, gezondheid, productie, vrouwen, enz. 
Eindrapport: november 2000 

2. over stedelijke armoede in Vietnam, Marokko en Kenia. 

« Localising Agenda 21: Action Planning for Sustainable
Development » in Vinh (Vietnam), Essaouira (Marokko) en 
Nakuru (Kenia)
Uitvoerende organisatie: Habitat (UNCHS)
Sleutelwoorden: macroruimtelijke kaders, sociaaldualisme,
economische polarisatie, institutionele processen, «empowerment»
van stedelijke armen.
Eindrapporten: augustus 2001 

3. over plattelandsarmoede in Z.O. Azië. 

Landhervorming: « Belgian Integrated Landreform Programme
in the Philippines »
Uitvoerende organisatie: DGIS
Sleutelwoorden: rurale ontwikkeling, gemeenschapsontwik-
keling, politieke analyse. 
Eindrapport: november 2001 

Rurale tewerkstelling: « Off-farm job-creation in N.E. Thailand
Uitvoerende organisatie: DGIS
Sleutelwoorden: institutionele capaciteit, tewerkstelling,
vrouwen, sociale economie en marketing. 
Eindrapport: november 2001 

Menselijke ecologie: «  Rural livelihood analysis of five selected 
Belgian rural development projects » 
Sleutelwoorden: macro-economie, beleid, agro-ecologie, 
demografie, natuurlijke hulpbronnen en strategieën. 
Consolidatierapport: november 2001 
Eindrapport: december 2001 
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4. over gezondheid voor vrouwen en kinderen in de Andes-regio. 

« Micro-nutrients deficiency in the Andean Region » 
5 rapporten over Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela en Colombia 
Uitvoerende organisatie: UNICEF.
Sleutelwoorden: institutionele analyse, capaciteitsopbouw,
productie, toeleveringssystemen, kwaliteitscontrole en
technieken, vrouwen en ontwikkeling. 
Eindrapporten : november 2001 

5. over sociaal kapitaal (2 rapporten).

« Promotion du dialogue social en Afrique francophone. 
Prodiaf » (BIT)
« Strategies and Tools Against Social Exclusion and Poverty.
STEP» (ILO-global) » 
Sleutelwoorden: sociale economie, institutionele capaciteit, civiele
samenleving.
2 rapporten: december 2001 

2.1.2. Organisatiefase.

Chronogram 1a: vrouwen en armoede. 

Inceptiefase (januari-april 2000)

een pre-evaluatie door de Bijzonder Evaluator, waar de grote
onderzoekslijnen worden uitgetekend (gesprekken met de 
doelgroepen of participatie, referentietermen uitwerken met 
de partners of « ownership » en rekrutering van lokale 
consulenten of de « acculturatie » van de oefening) en 
opstellen van vereiste expertises voor elke afzonderlijke
evaluatie.

selectie van de teams: 50% Afrikaanse experten geselecteerd
door de Bijzonder Evaluator ter plaatse en 50% internationale
experten voorgesteld door OESO-evaluatiedepartementen
(3 per post, 1 door Bijzonder Evaluator uitgekozen)
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Bij de samenstelling van de teams werden de volgende DAC-
regels toegepast:

multi-disciplinariteit
onafhankelijkheid
internationale mix 
mix internationaal/lokaal

organisatie van een methodologieseminarie in Dar es Salaam. 
Participanten:

geselecteerde experten 
uitvoerende organisaties (UNICEF, IFAD, UNCDF, FAO)
Overlevingsfonds
lokale projectverantwoordelijken
sectie O.S. Tanzania

Doelstellingen:
focussen van het onderzoek in 5 verschillende culturen. 
(analysekader)
uitschrijven van eindreferentietermen
uniformisering van de werkmethodes
sociabilisering van de teams 

Gebruikte bronnen:
« Attacking Poverty » World Development Report (WB. 2000),
SIDA en CIDA « Gender-questionaires-manuals »,
CIDA « Evaluation Guide » (publicaties van 2000) 

Uitkomst:
Het werkatelier in Dar-es-Salaam ontwikkelde een module die 
toepasbaar was voor alle 5 landen rondom 4 essentiële
onderzoeksgebieden.

identificatie van de armen en de dynamiek van armoede. 
correlatie van dit eerste onderzoeksveld naar de 
vrouwenproblematiek
identificatie van oorzakelijke verbanden tussen de evolutie
van de armoede en armoedestrategieën 
de hogervermelde onderzoeksvelden correleren  naar de
projectimplementatie.
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Het analystisch kader voor deze vrouwen-armoede-evaluatie is 
grafisch weergegeven op de volgende pagina en werd als
leidmotief gebruikt voor alle andere armoede-evaluaties.

Uitvoeringsfase (mei-aug. 2000). 

In totaal werden 22 experten op het terrein gestuurd (11 
Afrikaanse, 6 Belgische, 2 Duitse, 1 Amerikaanse, 1 Finse en 1 
Ierse expert). De veldbezoeken duurden +/- 3 weken. Met 
uitzondering van de Zambia-missie, waar onenigheid in het team 
op het terrein geleid heeft tot twee afzonderlijke rapporten, is de 
professionele inzet en teamgeest bevredigend geweest.

Rekening moet gehouden worden dat in de meeste landen de
teams dienden te werken in ofwel vrouwonvriendelijke culturele 
omgevingen (bvb. Niger, Mali, Kenia) of militair onveilige regio’s
(bvb. Oeganda) en dat een rechtstreekse bevraging van de 
doelgroepen enig omzichtigheid vergde.

Er waren wél enige startproblemen in Brussel. Daar de ganse 
evaluatieoefening gezamenlijk door het Overlevingsfonds en de 
Bijzondere Evaluatie gefinancierd werd (Niger 2 x en Kenia voor
het BOF, rest door B.E.) waren de vastleggingsdossiers van beiden
niet gesynchroniseerd in tijd. 

Het Overlevingsfonds diende nog enige tijd gegeven te worden
om het vastleggingscircuit af te ronden. Ondertussen waren alle 
teams vertrekkensklaar en dreigde er organisatorische moeilijk-
heden (niet-beschikbaarheid van sommige teamleden op latere 
datum).

De Bijzonder Evaluator heeft het initiatief  genomen om via onze 
Ambassadefondsen voorschotten ter plaatse ter beschikking te
stellen zodat de operationele kosten en de vergoedingen voor de 
Afrikaanse experten (geen financiële draagkracht voor pre-
financiering) konden uitbetaald worden. Deze eerder on-
orthodoxe interventie is vandaag geregulariseerd zowel tussen
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het Overlevingsfonds en de Bijzonder Evaluator als de Bijzonder
Evaluator en de Financiële Dienst van Buitenlandse Zaken. 

Het bleek een noodoplossing die éénmalig moet blijven, gezien ze
hier en daar wat ambtelijke pijn veroorzaakte. De Bijzonder
Evaluator heeft hierover opmerkingen gekregen van het Reken-
hof en zal in de toekomst daarmee rekening houden. 

De Bijzonder Evaluator bevond zich evenwel in het klassieke
spanningsveld tussen de vereiste van tijdigheid voor evaluatie en 
de mogelijkheden van de ambtelijke beslissingscircuits om hierop
te reageren.

In de toekomst wil de Bijzonder Evaluator meer advies inwinnen
bij de verschillende tussenschakels (ordonnateur, inspecteur van
financiën, controleur der vastleggingen, financiële diensten en 
Rekenhof) bij de uitvoering van zijn planning (bvb. afzonderlijk 
chronogram per evaluatie, waarin elke tussenschakel de
haar/hem benodigde tijd aangeeft en zich daartoe verbindt
volgens duidelijke en afgesproken procedures). 

Rapporteringsfase vrouwen en armoede (sept.-dec. 2000). 

De internationale samenstelling van de teams heeft in sommige 
gevallen (Zambia, Kenia) het tijdig insturen van de eindrapporten 
vertraagd. De andere 4 evaluatieteams stuurden begin oktober 
hun eerste versie naar de Bijzonder Evaluator.

Door werkdruk (inceptiefase Azië-luik oktober 2000) kon de
Bijzonder Evaluator niet onmiddellijk reageren en heeft dit ook
bijgedragen tot enige vertraging in de aflevering van de
eindrapporten. In november 2000 of 5 maanden na de start van de 
eerste evaluatiemissie waren alle rapporten in ons bezit  (met 
uitzondering van de statistische annexen van de Kenia-missie). 
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Terugkoppelingsfase – vrouwen en armoede (jan.-mei 2001)

Zie punt IV infra « Voorlopige Conclusies » 

Totale kost van chronogram 1a: 20.550.000 bef. 
Totale investeringsprofiel: 675.370.000 bef. 
Duurtijd van de uitvoering van de evaluatie: 8 maanden
(operationeel tot rapportering)

Chronogram 1b: stedelijke armoede.

Inceptiefase van « stedelijke armoede-evaluatie » (mei 2000). 

Programma-evaluatie van « Localising Agenda 21 : Action
Planning for Sustainable Development » (Habitat) in 3 steden ; 
Vinh (Vietnam), Essaouira (Marokko) en Nakuru (Kenia) 
uitgevoerd door de KUL (P.C.H.S.).

Referentietermen werden opgesteld door de Bijzonder Evaluator.
Ze werden ondersteund door een dossierstudie uitgevoerd door
de voorzitters van Architecten en Ingenieurs Zonder Grenzen en 
een pre-evaluatie-bezoek van de Bijzonder Evaluator aan 
Nakuru (alleen gesprekken met begunstigden/wijkcomités). De 
referentietermen werden doorbesproken met de verant-
woordelijken van de DGIS-cel Leefmilieu, de Dienst Leefmilieu
en Duurzame Ontwikkeling (P62) en het Kabinet O.S. Een kopij
van deze referentietermen is overgemaakt geweest aan de 
betrokken partners in de 3 landen voor commentaar.

Focussen van het onderzoek (sept.-dec. 2000). 

Gebruik is gemaakt van een horizontale organisatie « Platform
Zonder Grenzen » die een resem vrije beroepen/individuen met 
een ervaring/interesse in de ontwikkelingsproblematiek vertegen-
woordigt. De Bijzonder Evaluator kon op die wijze een ruim 
multidisciplinair aanbod aan doelgerichte ontwikkelingsexpertise
aanspreken.
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Het Platform heeft in deze fase zich georganiseerd volgens de 
« Delphi-methode ». Dit wil zeggen een steeds bredere en 
verdiepende terugkoppeling van ideeën en voorstellen onder een 
maximum-mogelijk aantal betrokkenen.

Het resultaat is een gedetailleerd werkprogramma geweest, dat 
samen met de sterk uitgewerkte referentietermen een solide 
methodologische basis geeft aan deze evaluatie. Deze aanpak 
bezit tevens een hoog gehalte aan participatie al is ze om die 
redenen tevens niet gemakkelijk te beheren en tijdrovend.

Operationele fase (jan.-jul. 2001). 

Binnen de context van het « Platform – Zonder – Grenzen » is een 
tijdelijke vereniging (CHORA) gecreëerd die de feitelijke
uitvoering van de evaluatie beheert. Deze uitvoerder
organiseerde twee soorten missies: een verkenningsmissie naar 
elk van de 3 landen, opgevolgd door een missie van het kernteam 
(3 experten) gekoppeld aan lokale experten. In dit opzet zit tevens
een experte die als opdracht heeft de gehele institutionele context
van Habitat / (UNCHS) in de evaluatie van de 3 « Belgische » 
projecten aan te brengen. 

Eindrapport (sept.-okt. 2001). 

Het eindrapport zal voorafgegaan worden door een consolidatie-
rapport dat vooreerst met de betrokken partners zal gedeeld 
worden en hun commentaar toegevoegd in de annex van het 
eindrapport.

De totale kost voor chronogram 1b: 4.100.00 bef. 
Totaal investeringsvolume: 76.000.000 bef. 
Duurtijd van de uitvoering van de evaluatie: 9 maanden 
(operationeel-rapportering)
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Chronogram 1c: rurale armoede.

Inceptiefase van de evaluatie « rurale armoede in 3 Aziatische 
landen » (okt 2000 – jan. 2001) 

In deze oefening zitten 3 onderdelen vervat die door de DAC 
worden beschouwd als componenten van de armoede-
identificatie: landhervorming, rurale niet-agrarische tewerk-
stelling en duurzame ontwikkeling op het platteland. 
Concreet zijn hiervoor 3 DGIS activiteiten geselecteerd geweest;
landhervorming op de Filippijnen; rurale tewerkstelling in N.O. 
Thailand en de impact van Belgische projecten op de 
milieugebruiksruimte van het Vietnamese platteland.

De pre-evaluaties zijn uitgevoerd geweest door de Bijzonder
Evaluator in oktober 2000, krachtlijnen en sleutelbevraging zijn
mee gepubliceerd geweest in het Bulletin der Aanbestedingen in 
december 2000 en januari 2001. 

Operationele fase (febr. – aug. 2001) 

De aanbestedingsprocedure is ingezet geweest, selectie van de 
kandidaten en onderhandelingen met de gekozen studiebureaus
afgerond. Het dossier is evenwel geweigerd door de Inspectie van
Financiën, wegens het ontbreken van een voorafgaandelijke
goedkeuring omtrent de te volgen procedure door de 
ordonnateur (Secretaris Generaal van Buitenlandse Zaken). De 
Bijzonder Evaluator heeft dit rechtgezet en na beraadslaging met
de Diensten van de Premier (cel aanbestedingen) de procedure 
van toekenning opnieuw ingezet. Zij hoopt vooralsnog deze 
evaluaties van de grond te krijgen vóór de zomervakantie, en de 
rapportering te ontvangen voor december 2001. 

Door het uitstellen van deze evaluaties is ook de planning van
een internationaal colloquium over de Belgische bijdrage tot 
armoedevermindering in het gedrang gekomen (gepland in juni 
2001).
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De Bijzondere Evaluatie is van mening dat een kritiek statistisch
minimum voor thematische benadering minstens 15 evaluaties
zou moeten tellen. Het colloquium is nu verschoven naar eind
2001. (zie chronogram 1f infra). Belangrijke terugkoppelingen
gingen hierdoor verloren; naar het Parlement, naar het Belgische
voorzitterschap van de E.U. en de MOL-conferentie.

De totale kost voor chronogram  1c : 12.200.000 bef. 
Totale investeringsvolume : 753.990.000 bef. 
Duurtijd van de uitvoering van de evaluatie: 8 maanden 
(operationeel – rapportering) 

Chronogram 1d: gezondheid en armoede.

Inceptiefase van evaluatie « gezondheid en armoede  in de 
Andes-regio » (nov. – jan. 2001). 

De gevalstudie behelst hier de evaluatie van het UNICEF Sub-
regionaal-programma « Micro-nutrients deficiency in the Andean
Region » (Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela en Columbië).

Wegens tijdsgebrek kon de Bijzonder Evaluator geen pre-
evaluatie uitvoeren. De aanvraag voor evaluatie dateert evenwel
van vóór de installatie van de Bijzonder Evaluator. De 
referentietermen bestonden reeds binnen DGIS en waren
besproken met UNICEF. De Bijzonder Evaluator heeft deze
termen aangepast met de hulp van een « resource-person » uit 
DGIS, en UNICEF New York voor commentaar gevraagd. 

Operationele fase (jan. – aug. 2001). 

Hier gelden exact dezelfde initiatieven, problemen en planning
als in punt 2 van vorig chronogram 1c. 

De totale kost voor chronogram 1d : 6.370.000 bef.
Totale investeringsvolume : 167.500.000 bef. 
Duurtijd van uitvoering van de evaluatie: 8 maanden
(operationeel-rapportering)
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Chronogram 1e: sociaal kapitaal.

Inceptiefase van de 2 evaluaties omtrent sociaal kapitaal en 
armoedebestrijding (apr. –jul. 2001). 

Het gaat hier om twee internationale programma’s: “Promotion
du dialogue social en Afrique francphone – Prodiaf” en
“Strategies and Tools Against Social Exclusion and Poverty-Step”
(Internationale Arbeidsorganisatie – Genève).

De Bijzonder Evaluator heeft reeds gesprekken gevoerd in 
Genève en in Brussel met de uitvoerders.

De afspraak was dat vooreerst de afhandeling van een interne 
evaluatie binnen IAO wordt afgewacht en nadien de externe 
evauatie zou plaats vinden. 

De uitvoerders van de IAO-programma’s zouden de Bijzonder
Evaluator de nodige documenten ter beschikking stellen vóór of 
na de zomermaanden. Pas dan zal de Bijzonder Evaluator de
referentietermen opstellen en trachten de evaluatie af te ronden
vóór het einde van het jaar.

Geschatte kosten evaluatie: 7.500.000 bef.
Investeringsvolume: 127.500.000 bef.
Geschatte duurtijd van de evaluatie: 8 maanden

Chronogram 1f: Internationaal colloquium “armoede”. 

Soms worden “observaties” in de pre-evaluatie bevestigd door 
het evaluatieteam, soms ook niet. Een derde onderzoekslaag dient 
dan ook aangebracht te worden om tot een verdieping van de 
consensus te komen wat betreft onze bevindingen.

Eind 2001 zal hiervoor een internationaal colloquium ge-
organiseerd worden. Dit colloquium is tegelijkertijd zowel de 
eindfase van het denkwerk als het op gang trekken van de 
terugkoppelingsfase van het reeds geleverde evaluatiewerk.
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De aanpak van het colloquium demonstreert dit op een meer 
verstaanbare wijze

Samenstelling.

Alle teamleiders van de evaluaties en hun rapporten zullen 
geconfronteerd worden met een panel van maximum 10 
internationaal gereputeerde experten (academici, onderzoekers 
uit andere DAC – OESO evaluatiedepartementen). Dit panel 
wordt aangevuld met vertegenwoordigers van de uitvoerende
organisatie’s (DGIS , FAO, Unicef etc.),  leden van de Belgische 
media die een erkende expertise in ontwikkelingssamenwerking
bezitten ( geschreven pers,  tv.,  radio), leden van de 
Parlementaire Commissie Internationale Betrekkingen (Kamer of 
Senaat) en “last but not least” vier “getuigen” uit het Zuiden 
zoals bvb een basiswerker in  een van de geëvalueerde
projecten/programma's. Dit betekent dat tussen minimum 60, 
maximum 80 specialisten zullen uitgenodigd worden om deel te 
nemen aan het colloquium. Zowel het DAC-secretariaat  als het 
Evaluatiedepartement van de Wereldbank hebben hun interesse 
betuigd om meer actief bij deze activiteit  betrokken te worden.

Aanpak.

De  deelnemers worden onderverdeeld in 5 subcommissies, die 
gelijklopen met de opbouw van de ganse armoede-evaluatie 2000-
2001.

Commissie I: armoede en “gender” (6 evaluatierapporten voor
het BOF in Subsahara Afrika).

Commissie II: stedelijke armoede (Habitat – Agenda 21 –  3 
evaluaties in Vietnam, Marokko en Kenia).

Commissie III: rurale armoede (tewerkstelling op het platteland 
in N.O. Thailand, landhervorming op de Filippijnen en menselijk
ecologische aspecten van onze hulp in Vietnam).
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Commissie IV: gezondheid van kinderen en vrouwen en armoede 
in 5 Andeslanden

Commissie V: sociaal kapitaal (STEP en PRODIAF van de 
Internationale Arbeidsorganisatie)

Het colloquium vangt aan in plenum en eindigt in plenum. Het
eerste plenum zal gebruikt worden om de conceptuele
omkadering te schetsen van armoedevermindering. Het laatste
plenum gebruikt de tussenliggende commissie-rapportering om 
een armoedestrategie- en beleid te bediscussiëren.

Terugkoppelingen.

Het eindpunt voor dit alles (pré-evaluatie, evaluatiemissies en 
colloquium) is een thematisch rapport van de Bijzonder
Evaluator aan het Parlement, waarbij aan de Staatssecretaris zal 
gevraagd worden om er een beleidsreactie aan toe te voegen,
zoals dat bvb. in Nederland het geval is. Deze rapportering
omcirkelt de centrale politieke debatvraag “of onze hulp de 
armen helpt?”  (kennen wij de armen, begrijpen wij de 
armoedespiraal, wat is de kwaliteit van onze armoede-
verminderingsstrategie ?). 

De Bijzonder Evaluator zal er voor instaan dat de terugkoppeling 
naar het beheer in DGIS, BTC, onze partners in Noord en Zuid zo
veel mogelijk kennisgericht zal zijn (animeren van appreciatie-
vergaderingen, documentering, etc…) 

Het eindrapport aangevuld met het inhoudelijke debat in het 
Parlement en de beleidsreactie van de Staatssecretaris zal 
gebruikt worden als de discussietekst van België op het DAC-
OESO “Forum 2002”. 
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Dit forum wil de grote denklijnen voor de toekomst van
internationale samenwerking belichten. De Bijzonder Evaluator
vormt samen met de evaluatiedepartementen van Noorwegen,
Frankrijk en de Wereldbank, een stuurgroep die het forum 
conceptueel moet voorbereiden.

De totale kost voor chronogram 1: 53.720.000 bef.

2.2. CHRONOGRAM 2: LEERPROCESSEN
       (juni 2000 - Dec. 2002) 

« Ontwerpen en promoten van een Resultatenopvolgings- en
Evaluatiesysteem » 

Door het ontbreken van de twee geplande externe deskundigen voor de 
Bijzonder Evaluator (terugkoppeling en vorming - zie verder punt 3.2.
infra) is slechts één van twee geplande leerprocesactiviteiten kunnen 
gelanceerd worden. Het gaat hier om een Resultatenopvolgingssysteem
(« Performance monitoring ») in de eerste plaats bedoeld voor interne 
evaluatiecapaciteitsopbouw aan de donorzijde.

De tweede leeractiviteit, vorming met onze partners in het Zuiden,
werd verschoven naar 2002. De uitgevoerde activiteit is evenwel een 
basisactiviteit voor verdere leerprocesuitbouw, zowel binnen de
administratie als met onze partners daarbuiten.

Een wetenschappelijke en toepasbaar kader voor opvolgingskunde is
zowel voor de verdere uitbouw van de externe evaluatie (datavergaring,
resultaatmeting, indicatorenbepaling en trends) als voor de beheers-
matige noden van de ontwikkelingsadministratie van belang. 

Inceptiefase (jun.-aug. 2000) 

Uitschrijven van de referentietermen door de Bijzonder Evaluator,
waarbij zowel gebruik werd gemaakt van Belgische expertise als van de 
« factfinding » missies van de Bijzonder Evaluator bij twee wereld-
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leiders in deze materie namelijk de Wereldbank en CIDA. (zie punt II – 
chronogram 1 - oriënteringsfase) 

Operationele fase (sept. 2000 – feb. 2001). 

Twee onafhankelijke experten werden onder contract genomen om het
ontwerp uit te tekenen. Er werd uitgegaan van de basisfilosofie dat een
organisatie-technologische activiteit alleen kan slagen indien er 
voldoende rekening wordt gehouden met de beleids- en 
administratieve context waarin deze moet gaan functioneren. 

Met dit doel voor ogen heeft het team een ganse waaier van actoren
betrokken bij de oefening (DGIS, BTC, NGO’s, Universiteiten, Finexpo, 
Buitenlandse Zaken APEFE/VVOB, de internationale organisaties die 
partner zijn in DGIS-interventies enz.) 

De studie is incrementeel opgebouwd vertrekkende van een 
conceptuele verklaring, gecontrasteerd met een behoefteanalyse bij de
actoren, gevolgd door een actor specifieke analyse die vergeleken wordt
met de ervaringen bij andere donoren (CIDA, W.B., E.U.) om vervolgens
neer te dalen naar een aantal praktische toepassingen wat betreft data-
management, indicatoren van ontwikkeling, menselijke hulpbronnen, 
institutionele regels, om uiteindelijk uit te monden in een voorstel van
een piloot-project met het Overlevingsfonds. (2001-2002) 

Terugkoppelingsfase (mei 2001 – dec. 2002). 

Het eindrapport werd ontvangen in mei 2001 en zal gezien het volume
en de grote vraag naar dit rapport in verkorte versie ter beschikking
gesteld worden van alle potentiële gebruikers. Het basisrapport zal 
toegankelijk gemaakt worden via een gebruiksvriendelijke website.

Het potentieel van dit ontwerp is aanzienlijk. Het verschaft zowel de 
meest recente informatie op niveau van individueel dossierbeheer als 
op geaggregeerd beleidsniveau (sectorieel, geografisch, thematisch,
kanaal-gericht) waardoor alarmsignalen kunnen opgemerkt worden en
interventies bijgestuurd. De geautomatiseerde sturing van de gegevens
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laat toe trends te ontwaren, snellere beleidsbeslissingen te nemen,
resultaten tegen objectieven te toetsen. 

Het verlaagt de drempels tegen transparantie en empowerment en 
bespaart in werktijd. Het verhoogt de communicatie tussen actoren en
verantwoording naar de publieke opinie en hun vertegenwoordigers
(Parlement). Tenslotte is het een relevant instrument om de opbouw en
vorming van interne evaluatiekunde te bevorderen.

De Bijzonder Evaluator beschouwt zijn onderzoeksopdracht wat deze
activiteit betreft als grotendeels vervuld en verwacht van de gebruikers 
dat zij zich dit systeem eigen maken (« ownership » verwerven). Het 
conceptueel kader is aangereikt en de gebruikers dienen zich nu toe te 
leggen op de doenbaarheid van een dergelijk systeem, aangepast aan 
hun eigen specifieke beheerssysteem en bedrijfscultuur.

Ervaringen in andere DAC/OESO evaluatiedepartementen leren immers 
dat een opgelegd systeem niet lukt omdat er een ingebouwd 
wantrouwen bestaat tegenover hogerhandse controle en bijgevolg de 
gegevens niet op regelmatige wijze worden aangegeven.

In de komende jaren zal de Bijzondere Evaluatie deze sturing van
interne capaciteitsopbouw mee verder helpen begeleiden. Alhoewel het 
een louter ondersteunend instrument is en geen panacea voor alle 
beheersproblematiek, is een voldoende lang rijpingsproces nodig. Een 
realistisch meerjaren-schema is dus vereist.

In 2002 zou deze “vooruitgangsbewaking” in DGIS met als eerste 
kandidaat het Overlevingsfonds ten volle operationeel moeten worden.
Onze bedoeling is deze monitoringscapaciteit te demonstreren aan 
andere diensten in de hoop dat zij zich deze methodiek toe-eigenen. De
Bijzonder Evaluator zou op ad hoc basis expertise ter beschikking
willen stellen van dit begeleidingsproces.

Vormingsseminaries voor en terugkoppeling naar onze cliënten (DGIS, 
BTC) en onze partners in het Zuiden (éénjaarlijkse sessie met partners 
en Belgische officiële en niet-gouvernementele vertegenwoordigers in 
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de regio) dienen uiteindelijk opgestart te worden in 2002. 
(respectievelijk 5,0 mio bef in België en 2,5 mio bef in het Zuiden) 

Geschatte kosten chronogram 2: 2.980.000 bef. 
Geschatte duurtijd van de uitvoering: 7 maanden 
(operationeel-uitvoering)

2.3. CHRONOGRAM 3: INSTRUMENTENANALYSE
      (Jun. 2001 – Dec. 2002). 

Deze tweede grote evaluatieronde moet het resultaat zijn van een 
logische bevraging uit de eerste ronde. Als we in de eerste ronde van
impact-analyse een antwoord vinden voor wie onze hulp niet helpt 
(armen/armsten) dan moet de tweede ronde trachten een antwoord te 
formuleren op het waarom (capaciteitsanalyse van de toeleverings-
mechanismen van ons hulpapparaat zoals strategieën en kanalen).
Dit impliceert dat de evaluatiefocus verschuift van impactgericht
onderzoek naar proces-evaluatie.

Proces-evaluatie is een meer gesofistikeerde vorm van evaluatiekunde.
Deze oefening zal dus een aangepaste expertise vergen die eerder
schaars is (management analyse, institutionele procesanalyse, 
monitoring-capaciteitsanalyse, audit etc…) en bijgevolg duurder.

De tweede ronde moet ons toelaten de effectiviteit van onze 
instrumenten en hun aanpassing aan de nieuwe vereisten van de 
komende jaren te beoordelen. Het kan zowel naar beleid, bestuur als de 
civiele samenleving een cognitieve kaart geven om zich te situeren in 
een sterk veranderend landschap van ontwikkelingspraktijk (zie OESO,
DAC – richtlijnen hieromtrent). 

NGO als toeleveringsinstrument. 

Eén van de toeleveringsinstrumenten van de eerste lijn is de NGO-
apparatuur. Niet alleen qua impact in toelevering aan de armsten zijn
de NGO’s van het cruciaalste belang (zie onze bevindingen uit de 
evaluatieronde “gender en armoedevermindering in Subsahara Afrika”)
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maar ook qua volume als percentage van onze O.D.A. is het tijd dat een
globale studie wordt opgezet. 

Ronde twee valt uiteen in twee fasen: 

1e fase: juni – december 2001: 8 mio bef. of 22%  van totaalbudget
2001.
Een “test-run” van onze methodologie op een viertal NGO’s en
hun projecten in het zuiden (4 NGO-Overlevingsfondsprojecten)

2e fase (2002): 26,5 mio bef. of 42 % van totaalbudget 2002. 
Uit fase 1 worden organisatorische en methodologische lessen 
getrokken om een statistisch relevantere groep van NGO-
evaluaties uit te voeren en dit gedurende het ganse jaar 2002 
(maximum 10 NGO-evaluaties in de concentratielanden). Een
werkatelier wordt hiervoor gepland. In het verlengde voor de
NGO-evaluatie worden de “andere instrumenten” geëvalueerd in 
de loop van 2002. 

Het spreekt vanzelf dat wat gold qua terugkoppeling voor de eerste 
ronde deze strategische fase nog belangrijker zal zijn in deze tweede
ronde.

Gezien de NGO-evaluatie tevens een politiek gevoelig dossier is in de
Belgische verzuilde context, is grondigheid en volstrekte onpartijdig-
heid een absolute noodzaak. Om die reden is de Bijzonder Evaluator
van plan de aanbestedingsmarkt te openen naar bij voorkeur Franse of 
Nederlandse consulenten (“joint-evaluations” – zie OESO-DAC richt-
lijnen in punt 4.1. infra). 

Andere instrumenten: 19,5 mio bef. of 31 % van totaalbudget 2002. 

Ontwikkelingsinstrumenten in onderwijs en onderzoek, rechtszeker-
heid en politieke democratisering vormen het tweede grote luik van de
instrumentenanalyse. Het externe evaluatiewerk beweegt zich dan 
verder weg van de concentratie op armoedevermindering en haar
voornaamste directe toeleveringsinstrument (NGO-sector), naar meer 
macro-sociologisch onderzoek, en zoekt hiermede aansluiting bij de
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internationale ontwikkelingsagenda’s. Voor de keuze van de te 
evalueren “gevalstudies” werd rekening gehouden met de evaluatie-
verzoeken vanwege de betrokken partijen (concertatieronde 16/11/2000). 

Op die manier wil de Bijzonder Evaluator blijven tegemoetkomen aan 
de voorlopig ontbrekende interne evaluatiecapaciteit bij DGIS en
tegelijkertijd zijn thematische opdracht invullen. Voor dit laatste is net 
zoals bij de armoedevermindering-evaluatie opnieuw een synthese-
colloquium noodzakelijk waarbij 15 NGO-evaluaties en 4 “anderen” ter 
studie moeten liggen. Eénzelfde organisatiestramien zal hierbij gevolgd
worden als bij dit eerste colloquium in 2001, zie punt 1.1. (kosten van dit 
colloquium worden geraamd op 2,5 mio bef.) 
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3. MIDDELENBESTAND

3.1. FINANCIERING VAN CHRONOGRAM 1 

Investerings-
volume

Evaluatie-
kosten Kostenratio

(miljoen BEF) (miljoen BEF)

1.a Vrouwen en armoede

Uganda Districts Integrated Community Development in Hoima and
Kibaale 330,00 3,37 1,0%

Zambia Improving household food and nutrition security in the Luapula
Valley 121,97 4,74 3,9%

Kenya Support Programme for Kenya Women’s Finance Trust 23,40 4,10 17,5%
Niger Projet intégré Maradi (2 evaluaties) 100,00 5,29 5,3%
Mali Programme d’aménagement et gestion des terroirs villageois

du Sené-Gondo 100,00 3,05 3,1%

Totaal 1.a Vrouwen en armoede 675,37 20,55 3,0%

1.b Stedelijke armoede

Vietnam, Morocco, Kenya Localising Agenda 21 : Action Planning for Sustainable
Development in Vinh (Vietnam), Essaouira (Morocco) and
Nakuru (Kenya) 76,00 4,10 5,4%

Totaal 1.b Stedelijke armoede 76,00 4,10 5,4%

1.c Plattelandsarmoede

Philippines Belgian Landreform Programme in the Philippines 288,49 3,70 1,3%
Thailand Off-farm job-creation in N.E. Thailand 104,88 3,60 3,4%
Vietnam Rural livelihood analysis of five selected Belgian rural

development projects 360,62 4,90 1,4%

Totaal 1.c Plattelandsarmoede 753,99 12,20 1,6%

1.d Armoede en gezondheid

Andes Micro-nutrients deficiency in the Andean Region 167,50 6,37 3,8%

Totaal 1.d Armoede en gezondheid 167,50 6,37 3,8%

1.e Sociaal kapitaal en armoede

Globaal Strategies and Tools Against Social Exclusion and Poverty
(STEP) 57,50 4,00 7,0%

Globaal Promotion du dialogue social en Afrique francophone
(PRODIAF) 70,00 3,50 5,0%

Totaal 1.e Sociaal kapitaal en armoede 127,50 7,50 5,9%

1.f Internationaal colloquium

Colloquium 3,00

Totaal 1.f Internationaal colloquium 3,00

Totaal chronogram 1 1.800,36 53,72 3,0%
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3.2. BEMANNING 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

Etienne De Belder

Jean-Dominique D'hayère

Peter Van Acker

Gerda Willems

2001

Nicole Thirion

1999 2000

a. Stand van zaken op 15/06/2001
vanaf juni 1999 tot vandaag :  Bijzonder Evaluator : Etienne De 
Belder
vanaf mei 2000 tot december 2000: plus halftijdse directie-
secretaresse Mevr. Nicole Thirion 
vanaf eind januari 2001 tot vandaag : plus secretaresse 4/5, Mevr.
Gerda Willems
vanaf februari 2001 tot vandaag: plus adjunct-adviseur Mr. Jean-
Dominique D’hayère 
vanaf maart 2001 tot vandaag: plus zendingsgelastigde Mr. Peter
Van Acker.

b. Wat was voorzien in het affectatiebesluit ? 
1 adjunct-adviseur
1 attaché
2 externe deskundigen
1 directiesecretaresse 
2 klerken

c. Commentaar 
Tussen juni 1999 en april 2000 heeft de Bijzonder Evaluator zonder
administratieve of conceptuele ondersteuning gewerkt. Een halftijdse
administratieve kracht (Mevr. Thirion) heeft hem vervoegd vanaf april
tot december 2000. Wegens ziekte en nakende op pensioenstelling, is 
deze ondersteuning weggevallen. Op 26/01/01 heeft Mevr. Willems de 
vervanging waargenomen.
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In de periode van juni 1999 tot december 1999 heeft de Bijzonder 
Evaluator gebruik moeten maken van een zakencentrum dat zijn 
telefonische oproepen registreerde, typwerk verrichtte en de boek-
houding op orde trachtte te houden. Deze ondersteuning gebeurde op
ad hoc basis, op bepaalde vooraf afgesproken dagen in de maand. 

Het Rekenhof ging ten uitzonderlijke titel akkoord met de facturering
van deze externe dienstverlening, gezien het uitblijven van een interne
bemanning van de eenheid. 

Twintig maanden na de indiensttreding van de Bijzonder Evaluator kon 
hij beschikken over de hem toegewezen adjunct-adviseur.
De attaché-post is opgevuld door een zendingsgelastigde die 22
maanden na de opstart de eenheid vervoegd heeft. 

Ontbreken nog op het appèl: twee externe deskundigen, één 
directiesecretaresse en één halftijdse klerk. 

Wat de eerste twee betreft heeft de Bijzonder Evaluator zijn aanvraag 
ingediend in november 1999. Het ganse dossier (aanvraag plus
bewijsstukken van publicatie van werving plus CV’s van de kandidaten)
heeft tot mei 2001 « gerust » op het Kabinet van Buitenlandse Zaken of 
welgeteld 19 maanden. In mei 2001 heeft de Minister van Buitenlandse
Zaken zijn akkoord gegeven met de door de Bijzonder Evaluator
voorgestelde kandidaten en de contracten voor advies doorgestuurd
naar de Inspectie van Financiën.

Daar gaan deze dossiers vandaag hun derde maand in. In totaal maakt
dit reeds 22 maanden sinds de officiële aanvraag vanwege de Bijzonder
Evaluator. Wanneer zij het bureau van de Inspecteur van Financiën 
verlaten dienen zij nog geviseerd te worden door de Minister van
Ambtenarenzaken (binnen de 5 dagen). Vervolgens gaan de contracten 
terug naar het Kabinet van Buitenlandse Zaken voor ondertekening
door de Minister.

Ondertussen heeft één van de twee voorgestelde experten afgezegd en 
dient een nieuwe publicatie en rekrutering door de Bijzonder Evaluator
gestart te worden, gezien het origineel dossier met alle C.V.’s (+ /- 60) op 
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het Kabinet van Buitenlandse Zaken is zoekgeraakt. De tweede
deskundige denkt na juli-augustus 2001 eveneens haar kandidatuur 
terug te trekken. Het is dus mogelijk dat de Bijzondere Evaluator zijn 3e
jaar ingaat zonder de noodzakelijke ondersteunende expertise in
terugkoppeling en vorming.

Tenslotte is voor de administratieve ondersteuning (directiesecretaresse 
en halftijdse klerk) momenteel niemand beschikbaar. Gezien het 
akkoord van hun dienstoverste vereist is hebben reeds verschillende
geïnteresseerde kandidaten de overstap naar de Bijzondere Evaluatie
niet kunnen maken. Bovendien kan de Bijzonder Evaluator geen externe 
aanwerving aanvragen zolang er maar iemand uit de administratie in 
de nabije toekomst beschikbaar mocht komen 

Geconfronteerd met deze vaststellingen, tracht de Bijzonder Evaluator
het gebrek aan mankracht op te lossen door maximaal gebruik te maken
van de door de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
aangeboden weg, namelijk het inzetten van zendingsgelastigden. Via de
dienst van het ontwikkelingspersoneel is er een oproep gelanceerd naar 
de « rekenplichtigen » (organisatie secretariaat en boekhouding) en 
tracht de Bijzonder Evaluator op informele wijze mogelijke kandidaten
in de « pool » van de zendingsgelastigden te contacteren. 

De door de Bijzonder Evaluator in zijn werkplan 2000 opgestelde 
jobprofielen vervagen dan wel langzamerhand maar momenteel is er 
geen alternatief.

De Bijzonder Evaluator zal tevens in augustus 2001 een aanvraag doen
om een « eenheid uitzonderlijke en tijdelijke behoeften » te kunnen 
aannemen. Dit is een expert die beperkt in tijd inzetbaar is. De
Bijzonder Evaluator wil hiervoor een jurist (specialist contractleer) 
aanwerven om hem bij te staan in de aanbestedingsprocedures zoals
gevraagd door het Rekenhof in hun rondschrijven aan de ministeries in 
2000. Er is immers te weinig synchronisatie van procedures tussen de 
verschillende schakels in het beheersproces net zomin als een open 
leerproces om van deze procedures op voorhand kennis te nemen. Dit
laat bijgevolg interpretaties toe door elk van de actoren op de 
beslissingslijn. Het gevolg is vertragingen in de uitvoering van het plan. 
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4. VOORLOPIGE CONCLUSIES 

4.1. WERKMETHODE: LEERPROCES VAN DE BIJZONDER EVALUATOR.

Alhoewel voor meer dan driekwart van de periode juni 1999-juni 2001 
de Bijzonder Evaluator grotendeels alleen heeft moeten werken, mag hij 
zich niet voor alles wat fout liep verschuilen achter dit weliswaar
dominant gegeven. Er zijn ook denkfouten gebeurd met hun
consequenties op de uitvoering van zijn opdracht en de Bijzonder
Evaluator moet de eerste zijn om ook zijn lessen te trekken. 

Deze lessen zijn terug te brengen tot één grote vaststelling. De 
Bijzonder Evaluator heeft getracht om de DAC-regels toe te passen,
maar dit bleek moeilijker dan verwacht. De Bijzonder Evaluator wou
zijn werk zo dicht mogelijk laten aansluiten bij de vigerende DAC-
regels voor evaluatie. Dit was deels ingegeven door een beleidskeuze 
om de Belgische evaluatiecultuur terug aansluiting te laten vinden bij 
de internationale kwaliteitsnormen (zie kritiek van de DAC-Peer
Review op de doorlichting van België in 1997). Anderzijds was er ook 
een tactische reden; namelijk een zekere beschutting te zoeken in de 
internationale sfeer door middel van samenwerking en uitwisselen van
ideeën, gezien de heersende sfeer van scepticisme binnen het politico-
bureaucratisch beslissingscomplex dat de Belgische ontwikkelings-
samenwerking huisvest.

Om deze redenen heeft de Bijzonder Evaluator getracht om de DAC-
principes te expliciteren, om ze in concreto toe te passen. Dit gold
vooral voor de volgende DAC-regels : 

4.1.1. Multidisciplinariteit van de evaluatieteams.

Er is nauwlettend op toegekeken dat in elk team er een mix aanwezig
was van sociologen/antropologen, economisten, ecologisten en waar
nodig landbouwingenieurs, of ander vereiste specialisaties. Dit heeft
zich evenwel niet altijd automatisch vertaald naar de eindrapportering.
De discipline van de eindredacteur/teamleider domineerde soms in de 
eindtekst.
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In de toekomst moet de Bijzonder Evaluator in zijn pre-evaluatie ook
een kennistheoretische regelgeving inbouwen die de multi-
disciplinariteit heel concreet en voor elke gevalstudie stipuleert en de 
inbreng van de onderscheiden disciplines duidt. Zelfs in academische
middens is multidisciplinaire samenwerking trouwens nog dikwijls
meer « lipservice » dan echte toepassing. De Bijzonder Evaluator was
dus ietwat te optimistisch met te denken dat wanneer een evaluatieteam
geconfronteerd wordt met een complexe  realiteit er een organisch
kennisproces ontstaat waarbij alle teamleden spontaan op één lijn 
gebracht worden.

4.1.2. Onafhankelijkheid van individuele experten.

Om dit principe te vrijwaren had de Bijzonder Evaluator geopteerd
voor individuele expertuitbesteding. Een dergelijke aanpak is 
bijvoorbeeld legio in de E.U., de Wereldbank en de UNO-organisaties.
De Bijzonder Evaluator ging uit van de veronderstelling dat 
studiebureaus te fel rekening houden met de verwachtingen van de 
« broodheren » zij het deze van de Bijzonder Evaluator of van
organisaties die vandaag geëvalueerd worden en morgen uitbesteden.

Opvallend was evenwel dat de mondelinge briefings met de 
evaluatieleiders of teamleden soms belangrijke ideeën, feiten en 
observaties naar boven brachten die niet in de eindtekst te vinden 
waren. Enige vorm van zelfcensuur was blijkbaar ook bij individuele
experten aanwijsbaar.

De Bijzonder Evaluator is tot de conclusie gekomen dat zijn 
uitgangspunt om onafhankelijkheid te vrijwaren via individuele
consulenten, maar ten dele opgaat. De onafhankelijkheid werd niet
zozeer gegarandeerd door de optie zelf maar door de toevallige
kwaliteiten van de evaluatieleiders of de teams op zich.

In de toekomst moet overwogen worden of er geen mix mogelijk is 
tussen studiebureaus en individuele experten die de Bijzonder
Evaluator kan inzetten wegens hun onbetwistbare toegevoegde waarde.
Het probleem dat dan eerst moet opgelost worden is volgens welke
procedure dit kan gebeuren (bvb. bespreken met de Inspectie van
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Financiën of het Rekenhof omtrent de internationale normen van
evaluatie-uitbesteding).

4.1.3. Internationale mix van teams.

Echte gemeenschappelijke evaluaties (« joint-evaluations ») zoals het
beleid in de OESO-landen vraagt van de evaluatoren, lag boven de 
eenmanscapaciteit van de Bijzondere Evaluatie. Deze werkmethode is
lonend maar omslachtig in tijd (voortdurend synchroniseren van
procedures en agenda’s van de deelnemende evaluatiedepartementen).

De Bijzondere Evaluatie heeft getracht halverwege deze doelstelling te
geraken door via het DAC-circuit zijn teams te selecteren uit de
expertisebestanden van zijn collega’s in de OESO. De reacties van de 
collega’s evaluatoren was snel en ruim in aanbod (minimum 3 
kandidaten voor 1 taakomschrijving).

Het nadeel is dat na het beëindigen van de veldmissies de teamleden
zich letterlijk verspreiden naar alle hoeken van de wereld. De 
teamleider bleef dan alleen achter, om op relatief  korte tijd en toch zo 
participatief mogelijk, de eindtekst uit te schrijven. Dit leidde tot 
problemen zoals aangehaald in het vorige punt over multi-
disciplinariteit.

In de toekomst moet de Bijzonder Evaluator meer voorbereidend werk
verrichten om de « gemeenschappelijkheid » van de evaluaties (« joint-
evaluations ») te realiseren en zal hij moeten opteren voor minder 
tempo maar meer samenwerking

4.1.4. De mix internationale/lokale consulenten.

De vrouwen en armoedeverminderingsevaluatie in Subsahara Afrika
had een 50/50 bezetting Afrikanen/Internationalen. Dit was verdedig-
baar wegens het antropologisch en dus culturele karakter van de 
oefening. De Afrikaanse experten zijn niet alleenlijk ingebracht om
« culturele vertaler » te spelen tijdens de missie. Zij zijn vanaf het begin 
(referentietermen en analysekaders tijdens werkatelier te Dar-es-
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Salaam) tot het einde (redactie van eigen teksten) aanwezig geweest in 
het evaluatieproces.

Hun volledige participatie heeft dus ook bijgedragen aan de verbetering
van hun evaluatiecapaciteit in hun studiebureaus, universitaire
departementen, etc. Toch zijn risico’s voor conflicten binnen zulke teams 
nooit ver weg. De sociabilisatiefuncite van de driedaagse in Dar-es-
Salaam heeft wel veel voorkomen. In het geval van de Zambia-evaluatie
waar enkele experten niet behoorden tot de deelnemers van dit 
seminarie heeft dit het team uiteen doen vallen in een Afrikaanse en 
Europese groep, met drie verschillende « eindrapporten » en 
etnocentrische verwijten die navenant zijn. Conflicten onderweg zijn er 
evenwel geregeld gerapporteerd geweest aan de Bijzonder Evaluator,
maar kwamen nooit tot uitbarsting zoals in de Zambia-missie. Soms 
was dit de verdienste van de teamleider, soms misschien gewoon toeval.

In de toekomst wil de Bijzonder Evaluator deze toevalsfactor
verminderen. In de mate van de beschikbaarheid aan mankracht moet
een lid van de Bijzondere Evaluatie het team vergezellen en naast 
zijn/haar functie van methodologiebewaking ook de teamleider 
assisteren in het bewaken van de teamgeest. Ingeval er met
studiebureaus wordt gewerkt kan het management van deze bureaus
eventueel deze rol overnemen en als het moet daadkrachtig bijsturen als 
de evaluatie wegens communicatieproblemen dreigt te ontsporen. 

4.1.5. Terugkoppeling.

De evaluandii worden geraadpleegd bij het tot standkomen van de 
referentietermen en het opstellen van de analysekaders. In een externe
evaluatie kunnen zij evenwel onmogelijk aanwezig zijn in de volte van
het operationeel en rapporteringsproces (men kan geen rechter en partij 
zijn). Dit zet de uitvoerders op scherp wat de terugkoppeling van de 
evaluatiebevindingen betreft. Deze fase is de meest strategische functie 
van de evaluatie en de alertheid van de « geëvalueerde » is dus terecht.
Terugkoppeling is een apart en sterk gestructureerd proces, en kan niet 
op ad hoc basis gebeuren.

38



Na de Subsahara-oefening wou de Bijzonder Evaluator dit met de
UNO-organisaties en het Overlevingsfonds op een geordende wijze 
doen, maar dit is in zijn eerste fase mislukt. Het was de bedoeling dat 
de Bijzonder Evaluator een synthesenota zou schrijven over alle 6 
ontvangen rapporten in januari-februari 2001. In deze nota zouden de
appreciatiepunten voor elk evaluatierapport vermeld moeten zijn
geweest zodat er afbakening van discussie kon zijn. Door een plotse 
verhoogde werkdruk plus het uitvallen van de halftijdse 
secretariaatsfunctie in januari 2001, kon de Bijzonder Evaluator niet 
tijdig reageren  in de terugkoppelingsfase. Enkele rapporten waren
reeds door de Bijzonder Evaluator overgemaakt aan het Parlement, met
de duidelijke vermelding dat het hier slechts over voorlopige
documenten ging die alleen de mening van de consulenten weergaf en 
ze slechts « demonstratief » dienden te worden beschouwd voor de 
ganse armoedeverminderingsoefening.

Ondertussen werden alle ingekomen rapporten door het Over-
levingsfonds naar de UNO-partners gestuurd, een actie die de 
Bijzonder Evaluator zelf had moeten doen, maar in zijn mislukte poging
om nog een « sturende » nota per evaluatierapport toe te voegen werd
deze laatste gepakt in snelheid. Uiteindelijk heeft deze dis-
synchronisatie geleid tot datgene wat de Bijzonder Evaluator juist wou
vermijden: een onrustige en weinig effectieve aanzet tot de terug-
koppelingsfase.

Deze wankele aanzet heeft uiteindelijk niet geleid tot het falen van de 
terugkoppeling (zie verder) maar het kon beter. De 
Bijzonder Evaluator hoopt dan ook dat de voorziene externe 
deskundige in terugkoppeling na 2 jaar wachten zo vlug mogelijk kan
ingeschakeld worden. In de toekomst zal elk inkomend
evaluatierapport onmiddellijk met de betrokken uitvoerder
gedeeld worden om deze onrustige aanzet te vermijden. Het 
reflectieproces zal dan nadien ook gezamenlijk worden aangepakt.
Door een poging tot « oversturing » door de Bijzonder Evaluator
dreigde er op zeker moment stuurloosheid in de oefening zelf. 
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4.1.6. Efficiënt management van de eenheid Bijzondere Evaluatie.

Door het uitblijven van een bemanning van de eenheid begon de
Bijzonder Evaluator begin 2000 te beseffen dat er opportuniteitskeuze 
moest gemaakt worden tussen een voluntaristische en attentistische
houding. Beiden waren risicovol. De verwachtingen voor de eenheid
waren hoog in het Parlement, net als het scepticisme in sommige 
contreien van het bestuursapparaat. De Bijzonder Evaluator heeft
bewust gekozen voor een resultaatgerichte voluntaristische aanpak die 
evenwel tijdelijk veel ambtelijke pijn zou veroorzaken. Maar gemiste 
kansen komen nooit echt meer terug, geleden pijn wordt (hopelijk) 
uiteindelijk vergeten…

De Bijzondere Evaluatie is tamelijk snel (na 6 maanden) op tempo 
gekomen en heeft relatief vlug een administratief momentum
verkregen. Dat momentum begint zich vandaag te laten gevoelen op de 
dagdagelijkse werking van de eenheid (niet overal aanwezig kunnen 
zijn, geen interne uitbouw van archief en stijgende informatieflow, niet 
tijdig beantwoorden van steeds meer deadlines, bereikbaarheid en
permanentie voor een  groeiend aantal actoren enz….)

De start van de Evaluatiecel viel ongelukkigerwijze samen met een
periode van onduidelijkheden in bevoegdheidssferen. Dit geldt zowel
tussen het Kabinet Buitenlandse Zaken en het Kabinet Ontwikkelings-
samenwerking, als tussen de Bijzonder Evaluator en het Secretariaat
Generaal van Buitenlandse Zaken. 

Het nieuwe en aparte werk van de Bijzonder Evaluator maakt dat dit 
moeilijk herkend wordt door een administratieve praktijk die vooral
geënt is op het routineus behandelen van wat gekend is. Voor vele
administratieve acties moet de Bijzonder Evaluator zelf een eigen weg
zoeken, een eigen werkbare procedure trachten te vinden, en toch 
tegelijkertijd zijn eigen onafhankelijkheid verdedigen.

Zoals blijkt uit de bevindingen van de operationele fases van de
evaluaties (zie supra) is de leercultuur binnen de administratieve
context waarin de Bijzonder Evaluator moet werken niet evident. Er 
bestaan geen algemeen geldende handleidingen over programmering, 
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administratieve procedures of budgettering die onmiddellijk bruikbaar 
en toegankelijk zijn, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de VN-
organisaties. Kennis van procedures is opgeslagen bij individuele
beheerders of diensten, zonder dat onmiddellijk het overzicht verkregen
wordt van het totale administratieve procesverloop. Het vrij frequent
verloop van personeel tengevolge van de reorganisatie maakt dat soms
geen institutioneel geheugen meer aangetroffen wordt.

Het leerproces van de Bijzonder Evaluator was dikwijls één van al 
doende lerend met blutsen en builen. Wij zijn evenwel altijd bereid om 
voorstellen en onderzoek aan te dragen die kunnen bijdragen tot een 
efficiëntere managementpraktijk. De eerste voorwaarde is evenwel dat
een aantal specifieke problemen door alle betrokken partijen moeten 
worden erkend. 

De Bijzonder Evaluator zou bijvoorbeeld graag een project zoals het
opstellen van een comprehensieve en gebruiksvriendelijke handleiding
(“manuals”) mee willen financieren en begeleiden met aangezochte
expertise. Maar vooreerst moeten er hier geïnteresseerde diensten voor
gevonden worden. Dit initiatief behoort niet echt tot het specifieke
mandaat van de Bijzonder Evaluator, maar wel tot de gezamenlijke 
opdracht van goed bestuur en het zou ook finaal de uitoefening van zijn 
mandaat vergemakkelijken.

De gevolgen van hogergeschetste situaties zijn legio. Het volstaat één 
voorbeeld te geven. De uitbetalingsdossiers van de zes projectevaluaties
voor het Overlevingsfonds bevinden zich met ingang vanaf april 2001 
bij de Secretaris-generaal die als ordonnateur verplicht is alle 
boekhoudkundige stukken tegen te tekenen wil het uitbetalingsproces 
zijn verloop krijgen (nadien Financiële Dienst van het Departement, 
Rekenhof en Thesaurie). Het laatste evaluatierapport is ons
toegezonden in januari 2001 waarna wij de boekhoudkundige rekening 
konden maken van alle evaluatiekosten voor de totale oefening. Het
evaluatieonderzoek zelf is uitgevoerd geweest in de periode mei-
augustus 2000. Meer dan 15 maanden later wachten de consulenten nog
steeds op de terugbetaling van hun (gedeeltelijke) pre-financiering, en 
dit ondanks verschillende nota’s vanwege de Bijzonder Evaluator aan 
de Secretaris-generaal.
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De Secretaris-generaal wacht ondertussen op de aanstelling van een
adviseur ontwikkelingssamenwerking om tot ondertekening over te 
gaan. Ondertussen dreigen de consulenten met gerechtelijke en media-
stappen. Tengevolge van de schommelingen in de wisselkoersen tussen 
mei 2001 en vandaag zou dit (volgens berekeningen van het
Overlevingsfonds) budgettaire overschrijdingen van enkele honderd-
duizenden franken tot gevolg hebben. 

Dergelijke situaties zijn weinig bevorderlijk voor de kredietwaardigheid
van de Bijzonder Evaluator gezien ons evaluatiecriterium van goed
beheer naar de evaluandii en de uitgestuurde experten toe.

De Bijzonder Evaluator beseft dat wil hij de resultaten van zijn 
inspanningen niet laten verkommeren er dringend werk moet gemaakt 
worden van een administratieve en juridische consolidering van zijn
eenheid. Dit is evenwel alleen mogelijk als hij weet welke en hoeveel de 
mankracht is waarover hij kan beschikken, zodat een doelmatige interne
planning en uitvoering kan georganiseerd worden. De Bijzonder
Evaluator wil voor eind 2001 hier een duidelijk antwoord op en
verzoekt alle  betrokken partijen aan dit probleem prioriteit te verlenen.

4.2. LESSEN VOOR DE UITVOERDERS. 

De evaluatierapporten van de Bijzondere Evaluatie over vrouwen en 
armoede in Subsahara Afrika (chronogram 1a) zijn door de cel
Overlevingsfonds op een gestructureerde wijze teruggekoppeld
geweest. Hiervoor heeft het Overlevingsfonds een eigen interne 
evaluatiecapaciteit ontwikkeld in de vorm van een « appreciatie-
protocol ». 

Dit werkdocument is ingedeeld in 3 fasen: appreciatie van de 
ingevoegde componenten van onderzoek, welke zijn de lessen die 
geleerd zijn geweest en welk engagement dient het Overlevingsfonds en 
zijn partners aan te gaan in de toekomst? 

Met deze project per project opgestelde werkdocumenten is de cel 
Overlevingsfonds een dialoog aangegaan met het Kabinet Ontwik-
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kelingssamenwerking, de Bijzonder Evaluator en de uitvoerende
partners (IFAD , UNCDF, FAO, en UNICEF). 

Tegelijkertijd heeft het Overlevingsfonds zich ingeschreven in de 
opvolging van het door de Bijzonder Evaluator gelanceerde leerproces 
« Resultatenopvolgingskunde » (chronogram 2). Momenteel zijn
pogingen aan de gang om deze interne evaluatiefaciliteit te 
operationaliseren binnen het Overlevingsfonds en ze gelijktijdig te laten 
lopen met de invoering ervan bij hun partners (UNICEF, IFAD, FAO,
UNCDF, NGO’s).

De meeste recente fase van terugkoppeling van deze evaluatie was de 
Parlementaire Werkgroep van het Overlevingsfonds op 1juni 2001. 

De teruggekoppelde evaluatiebevindingen liggen verspreid over een 
gamma van niveaus. Zo zijn bijvoorbeeld een aantal institutionele
terugkoppelingspunten onmiddellijk door het lokale project-
management in voege gezet, (Niger, Mali, Oeganda); de meer 
strategische punten over de versterking van de rol van de vrouw die 
naar voren kwamen in elk evaluatierapport (strategische of onmiddel-
lijke noden?) worden momenteel doorbesproken met de uitvoerders in
New York en Rome, terwijl de discussie van sommige instrumenten,
zoals bvb. microfinanciering, binnen de Parlementaire werkgroep zijn
terugkoppeling kreeg.

Met de mankracht en tijd waarover de Bijzonder Evaluator momenteel
beschikt is dit voorlopig het maximum dat in de terugkoppelingsfase 
kan gepresteerd worden. Ideaal zou zijn dat de Bijzonder Evaluatie de
inhoud van de evaluatierapporten in verschillende vormen naargelang 
de aard van de gebruiker (parlementsleden, pers, ambtenaren, andere 
ontwikkelingsorganisaties, partners in het Zuiden etc…) zou moeten
verspreiden. Het ontbreken van de twee externe experten (terug-
koppeling en vorming) laat dit voorlopig niet toe.

De Bijzonder Evaluator zal in dit hoofdstuk trachten de voornaamste
bevindingen en aanbevelingen te groeperen.
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Als analytische matrix gebruiken we een categorisatie in 2 essentiële
bevragingen:

Is de doelgroep voldoende gespecificeerd geweest?
Welk zijn de verworvenheden op gebied van de verbetering van
fysiek kapitaal, (sociale en economische infrastructuur, finan-
ciering) menselijk kapitaal (vorming, gezondheid) en sociaal 
kapitaal (tegenmachtcreatie, participatie in de gemeenschap)? En, 
tot slot, hoe duurzaam zijn deze verworvenheden?

4.2.1.  Is de doelgroep voldoende gespecificeerd geweest?

Het Oeganda-project gebruikte de officiële armoedegrens als doelgroep-
identificatie. Circa 90 % van de bevolking van het Hoima en Kibaale
district bevindt zich onder deze grens. Binnen deze geografische 
omschrijving zijn het vooral jonge moeders en kinderen die als
belangrijkste doelgroep worden aangehaald.

In het Zambia-project wordt deze doelgroep aangevuld met een andere
kwetsbare categorie namelijk de ouderen, maar ook met projectstaf 
(leraars, ambtenaren, etc…). Doelgroepenspecificatie wordt geor-
ganiseerd in 124 « gemeenschappen », een sociale ruimte die zich 
binnen de grenzen van de Luapulu-provincie bevindt.

In het KWFT-project in Kenia wordt de doelgroep niet als de «armsten»
geïdentificeerd maar als de « lage inkomenscategorie » in vier
verschillende regio’s (Kust, Nairobi, Mount Kenya en Rift-Vallei).

In het Mali-programma wordt de ganse bevolking van een 70-tal
dorpen in de Seno-Gondo-agro-ecologische zone geviseerd. Deze zone
is gesitueerd in de administratieve omschrijving van de Mopti-regio, 
waar circa 89 % van de bevolking onder de armoedegrens leeft. In het 
Niger-programma  worden 90 dorpen in het Maradi-departement als
doellocaties uitgekozen, waar 65 % van de bevolking onder de 
armoedegrens leeft.

Armoede-identificatie is dus gebaseerd op twee parmameters: de 
officiële armoedegrens gemeten in absolute armoedecijfers en 
geografische omschrijvingen (zone, regio, dorpen, etc…) die op hun 
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beurt dicht aansluiten bij de administratieve afbakeningen (district,
arrondissement, provincie).

4.2.2. Verworvenheden op gebied op van fysiek, menselijk en sociaal
kapitaal en hun duurzaamheid. 

a. « Hoima en Kibaale Integrated Project » (Oeganda). 

Fysiek kapitaal. 
In de Oeganda-studie wordt er op gewezen dat « while physical 
security has improved in most areas, economic insecurity has 
increased » (op. cit. pag. 23). Deze ogenschijnlijke paradox wordt
verklaard door het feit dat infrastructuurinvesteringen (rurale 
wegenaanleg, levering van agrarische kapitaalgoederen) en het ter 
beschikking stellen van fondsen voor microfinanciering relatief
gemakkelijk in het project aan te brengen zijn. 

Zij zijn eigen aan de interne, gesloten projectdynamiek. Eenmaal in 
een veel turbulentere ontwikkelingsomgeving, vol met onvoorziene
en externe invloeden, (de markt, klimaat, politieke toestand,
internationale invloeden) vervaagt de impact van deze infra-
structuurinterventies. Bijvoorbeeld  rurale wegenaanleg brengt ook
meer competitie met andere gebieden binnen, de boeren worden
afhankelijker van een grotere markt of van monopoliserende 
tussenpersonen ; etc… 

« Thus, the impact of this component of the project on agricultural
production or incomes cannot have been significant. (Farmers expressed the 
view that the major beneficiaries of the project were officials who 
received allowances every time the went into the field !). Meanwhile, major 
developments were taking place in the sector without any project
intervention, e.g. liberalisaton of input and output markets, escalating
disease problems in two major cash crops, expansion of tobacco and 
livestock (…) 
(…..) The project responded to the economic changes by dropping the 
minimum inputs package. It was also sufficiently flexible to permit 
significant reallocations of funds, e.g., to cover staff incentives. However, it 
was slow to respond to the challenges resulting from a changing 
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institutional environment or to the emerging disease problems threatening
the major cash crops – coffee and bananas. (op cit. pag. 35 en 36) 

In 1997 werd een rollend fonds voor microfinanciering met circa 45 
mio bef. opgezet. In 2000 telde deze projectcomponent 700 groepen
met 5500 leden waarvan 95 % vrouwen. De doelgroep waren « arme 
vrouwen die geconfronteerd waren met een aantal onzekerheden ». 
De terugbetalingsratio’s van deze groepen was tussen de 85 en 90 %. 
Dit kredietsysteem liet de deelnemers toe om zowel economische 
investeringen (uitbreiding bebouwbare landoppervlakte of van de 
veestapel, ambachtelijke productie, gewassendiversificatie…) als 
huishoudelijke uitgaven te doen (verbetering van de woonst,
schoolgeld voor de kinderen…) 

De voordelen van het schema voor deze doelgroep zijn dus
onmiddellijk en tastbaar en dragen bij tot een groter zelfbewustzijn 
van haar leden. Gegoede groepen kunnen geen deel uitmaken en
bijgevolg niet disproportioneel afromen van de ontwikkelingssteun.

Anderzijds kunnen ook de armsten niet genieten van de micro-
financiering. De toetredingsregels sluiten diegenen uit die geen 
bewijs van een solide inkomensverwervende activiteit kunnen
voorleggen of die geen goede reputatie bezitten wat betreft
terugbetaling van leningen. 

De korte termijn van de lening (6 maand) discrimineert de
specifiek landbouwgerichte activiteiten waar vooral de armen te 
vinden zijn gezien de langere loop van circulerend kapitaal 
(bewerken, zaaien, oogsten). 

De microfinancieringsinstelling, KWFT, leent aan de groepen 
tegen een interest van 22 % op jaarbasis, maar in feite is deze interest
dubbel zo hoog namelijk tussen 48 en 60 % vermits de 
interest wordt berekend op de volle som en niet op de krimpende 
schuld.
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In de praktijk worden de armste groepen de facto uitgesloten: 
« Thus, the beneficiaries are not the poorest groups. Neither are the rich 
since the small loan amounts, the lengthy procedures and the group
pressures, in addition to the rules of the scheme, combine to weed out those 
who can readily access alternative sources. The scheme assists those who are
already a few steps up the economic ladder and assists them to progress a
little further. It is mainly married women who access loans, but also widows 
and some single women. » (op. cit. pag. 78). 

Menselijk kapitaal. 
In termen van menselijk kapitaal staat vooral de verwezenlijking van
alfabetisatie centraal. Deze activiteit van het project kadert in de
Oegandese politiek van « Functional Adult Literacy », (FAL). Dit is 
een in 1992 gestart alfabetisatiebeleid dat gekenmerkt wordt door 
een praktische gerichtheid van het curriculum: hoe sanitaire 
voorzorgsmaatregelen toepassen, hoe kredietaanvragen doen, hoe 
de stemplicht vervullen, enz… Het beleid richt zich op alle 
analfabeten van ouder dan 18 jaar. In de praktijk bestaat evenwel
77% van de alfabetisatiegroepen uit vrouwen. Het gevolg is dat in 
Oeganda de elders veel voorkomende discriminatie van onderwijs
voor meisjes, gaandeweg wordt weggewerkt.

Voor de ondervraagde personen gold alfabetisatie  als het redmiddel
om uit de armoedeval te geraken. Het geeft hen toegang tot
inkomensverwervende en beslissingsnemende activiteiten. In het 
projectgebied volgen 8000 mensen de alfabetisatieklassen. In een 
gebied waar meer dan 60% van de bevolking analfabeet is, is dit een 
bescheiden cijfer.

Als reden voor de paradox tussen de hoge appreciatie voor deze
projectcomponent bij de doelgroep en hun lage participatiegraad
wordt stelselmatig de werkoverlast vermeld, met name het constant
bewaken van de velden tegen ongedierte en het veelvuldige
takenpakket van de vrouw. De lage participatiegraad voor mannen
wordt geweten aan culturele percepties zoals het verlagen van hun 
status wanneer zij samen zitten met vrouwen.
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Des te hoger dus de overlevingsdruk van de doelgroep, des te
minder openen zich gelegenheden voor deze mensen om op 
vitale momenten van onder deze druk uit te geraken. Het is evident
dat de armste groepen hier het meest problemen zullen ervaren.

Sociaal kapitaal. 
Twintig percent van het totale projectbudget wordt besteed  aan deze
component en vanaf  het begin zijn vrouwen de centrale doelgroep 
geworden. De reden hiervoor was ironisch genoeg dat vrouwen
tegelijkertijd worden beschouwd als de meest kwetsbare en de meest 
actieve actor in de gemeenschap.

Volgens het evaluatierapport tekent zich in de vorming van sociaal 
kapitaal een arbeidsverdeling af tussen vrouwen en mannen. 

Naast het feit dat vrouwenparticipatie in gemeenschapsontwikkeling
sowieso hoger is dan van mannen, is de vrouwelijke inbreng vooral
merkbaar in gezondheids- en alfabetisatieprogramma’s of in
inkomensverwervende activiteiten. Mannen zijn moeilijker te 
mobiliseren, tenzij rond de door de lokale overheden opgelegde 
initiatieven zoals infrastructuurwerken.

De mobilisatiegraad die het project vooral onder vrouwen heeft 
teweeggebracht wordt als zeer hoog beschreven. Zo hoog zelf dat dit
tevens wordt aangehaald als een intrinsieke zwakte namelijk de 
financiële en werkoverbelasting bij de meest actieve groepen in de 
gemeenschap. Een terugslag en demoralisering is niet uit te sluiten. 
Dit risico zou verband houden met het feit dat vrouwen maar zeer
traag doordringen in de gemeenschapscirkels waar de politieke 
beslissingen genomen worden.

« The Hoima-Kibaale Integrated Community Development Programme
(HKICDP) did not invest directly in awareness raising, civic education, or
other related activities related to encouraging women’s involvement in 
politics. The Programme did have some influence on women’s involvement 
in local councils by targeting women for specific activities and offering them 
exposure and sometimes skills that they might not have accessed before.

48



These qualifications helped make the women involved more attractive
candidates » (op cit. pag. 36). 

Hoe  duurzaam?
De groeiende invloed van de vrouw op het plannings- en 
beslissingsproces in het projectgebied is onmiskenbaar  en kan een
versneller zijn in het ontwikkelingsproces. Het kan dit proces 
heroriënteren naar een meer mensgerichte, meer duurzaam 
economische ontwikkelingsstrategie, met armoedevermindering als
centraal objectief.

Deze doelstellingen vinden we terug in de politieke retoriek van de 
nationale regering en het projectontwerp van de uitvoerders. De 
proef op de som ligt evenwel hoe de doelgroepen er in zullen slagen 
de obstakels op lokaal niveau te overwinnen (lokale over-
heden/elites, machtsrelaties in het gezin). 

Het project is immers ontworpen geweest om tegemoet te treden aan
de praktische noden van families in Hoima en Kibaale
(gezondheidszorg, drinkwater, rurale wegen). Deze interventies
hebben vooral tot doel het verbeteren van de capaciteit van het gezin 
om controle en toegang te krijgen tot hulpmiddelen en  niet de 
capaciteit van de vrouw waarvan bewezen is dat zij een 
efficiëntere investeerder is in het welzijn van het gezin. 

« The Project activities did not invest in women’s strategic needs, i.e.,
women’s ability and freedom to make decisions about where to invest 
household assets, especially her own labour, skills, and reproductive rights.
Project activities such as the credit scheme and the formation of women’s 
groups, along with external influences such as political affirmative action, 
have advanced women’s ability to make decisions over external resources.
They have not contributed significantly to changing the social and cultural 
factors that prevent women from exercising equal decision making over 
intrahousehold assets – although the credit scheme appears to have 
increased their leverage to some extent. In a positive political and economic 
environment, intra-household decision making becomes the most critical
aspect of poverty reduction ». (op cit . pag 37) 

49



b. « Gestion des Terroirs Villageois du Seno-Gondo »  (Mali). 

Fysiek kapitaal. 
Dit project is multi-sectorieel ontworpen, met een sterke nadruk op 
investeringen in landbouwactiviteiten (compostbehandeling, 
irrigatie, aanplantingen, veevoeder en landbouwmateriaal), in 
drinkwatervoorziening (boren van waterputten en kanalisering) in 
voedselbanken en stockage-capaciteit, in agro-industriële
tewerkstellingen (molens voor arachide, gerst, melkerij en rurale
ambachten) en rurale wegenaanleg. Daarnaast is er tevens een 
belangrijke component microfinanciering.
Vergeleken met de gestelde objectieven geven de realisaties een
onregelmatig beeld. Sommige activiteiten zijn voor bijna 100% of 
voor de helft gerealiseerd, andere lijken amper uit de startblokken. 
Watervoorziening, voedselbanken, molens, spaarkassen zijn
voorbeelden van het eerste geval, aanplantingen compostbemesting,
landbouwmateriaal (karren en kruiwagens) en rurale ambachten een
voorbeeld van het tweede, met de prestaties op gebied van rurale
wegenaanleg ergens daartussenin.

De succesactiviteiten zijn sterk gereliëerd aan het objectief 
«voedselveiligheid», en vragen een zeker engagement van de 
begunstigden hetzij een financiële bijdrage hetzij in de vorm van
sociale verplichtingen van onderhoud en beheer. De begunstigden 
blijken dus bereid ervoor te willen betalen en er vergadertijd voor
vrij te maken.

Voor de activiteiten met een eerder zwakkere impact worden
verschillende redenen aangehaald: ofwel eigenen de lokale chefs 
zich teveel het geleverde landbouwmaterieel toe ten behoeve van
hun patronagesysteem, ofwel is de rentabiliteit van de rurale
ambachten té zwak of de activiteit te gelokaliseerd op één plaats,
ofwel is het effect van de aanplantingen nog te pril om enige
conclusie te trekken. De rurale wegen zijn wel voor bijna de helft 
gerealiseerd maar er ontbreekt een echte marktfunctionele
aansluiting met een breder netwerk.
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Het rapport concludeert dat:
« Les activités n’ont pas toujours atteint une masse critique suffisante. Les 
plus aisés étaient souvent les premiers à bénéficier du projet. Si le projet ne 
refait pas la même activité, les pauvres n’en auront pas bénéficiés ! ! » (op.
cit. pag. 3) 

Menselijk kapitaal. 
In vele dorpen van het projectgebied zijn er geen basisscholen.
Tachtig percent van de bevolking is analfabeet, voor de vrouwelijke
bevolking is dat zelfs 95 % Slechts 5% van de jongens gaan naar
school, voor de meisjes is dit zelfs nog lager. Het onderwijsdeficiet
is dus verpletterend. Vele geïnterviewden zagen analfabetisme dan 
ook als één van hun voornaamste problemen. De 
alfabetisatie-sessies werden beschouwd als te schaars en niet altijd
aangepast aan en toegankelijk voor alle leden van de 
dorpsgemeenschap.

Doordat alfabetisatie toegang geeft tot beheersposten in het lokale
bestuur riskeert het tevens gemonopoliseerd te worden door een 
kleine elite. Alfabetisatie-sessies worden vooral door mannen
bijgewoond. In sommige dorpen is het zelfs ongehoord om vrouwen
te laten samen zitten met mannen tijdens om het even welke
samenkomst.

Dit zelfs zwakke alfabetisatie-aanbod volgt dus het lokaal-politiek
herverdelingsproces waarbij de armste of meest machteloze groepen
stelselmatig uitgesloten dreigen te worden.

Er is tevens te weinig aandacht om de neo-alfabeten in staat te stellen 
hun kennis uit te dragen naar andere geïnteresseerden 
(« auto-alphabétisation »). 

Het evaluatierapport stelt dan ook als eerste aanbeveling dat een
functioneel alfabetisatieprogramma zo vlug mogelijk een nieuw elan
wordt gegeven, zowel naar de behoeften van de armsten toe als naar 
hun capaciteit om anderen te onderwijzen.
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Sociaal kapitaal. 
Het project heeft talloze beheerscomités gecreëerd die geënt zijn op 
het multisectoriële aanbod van de interventie (waterputten,
spaarkassen, voedselbanken, etc.) In totaal werden in 27 dorpen 404 
mensen gevormd om te kunnen participeren aan bestuurlijke 
eenheden op dorpsniveau. In 89 dorpen werden 273 mensen
gevormd in het beter beoordelen van de problemen en het zoeken
naar oplossingen. Vorming op gebied van budget, planning en 
administratie is tevens verstrekt aan lokaal verkozenen.

Het project is dus actief op een spectrum van institutionele 
ondersteuningspunten gaande van technische tot politieke comités. 
De participatie van vrouwen in de comités gaat in dalende lijn van
de eerste naar de laatste vorm van beslissingname. Waar de vrouwen
wel vertegenwoordigd zijn, is dat gebeurd op nadrukkelijk verzoek
van het project. Wanneer sommige lokale bestuurders zich 
uitspreken voor meer inbreng van de vrouwen is het niet duidelijk of 
het hier niet gaat om een «lipservice» ten behoeve van het 
projectmanagement of het een daadwerkelijke bewustwording is van
de centrale rol van de vrouw in hun gemeenschapsstructuren.

De evaluatiemissie constateerde dat de traditionele machts-
structuur feitelijk onaangetast blijft. Deze structuur is 
geconcentreerd rond de dorpsoverste die omringd is door een raad 
van wijzen. De vrouwen worden ofwel geïnformeerd van de reeds 
genomen beslissingen via een oude vrouw of via hun echtgenoten, 
en blijven de facto uitgesloten van de beslissingscirkel. 

Hoe duurzaam? 
Het project blijkt dus op het terrein van de onmiddellijke
doelstellingen wel bij te dragen tot een beveiliging van de armen 
(voedselbanken, spaarkassen, etc…) en hen een zekere onafhan-
kelijkheid aan te reiken wat de directe fysische bedreigingen
aangaat (voedselproblematiek, inkomensderving….). 

Wat evenwel de duurzaamheid van deze verworvenheden betreft 
merkt de evaluatie op dat er een strategische elan ontbreekt zowel
in het ontwerp als de uitvoering van het project.
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De beheerscomités blijken niet in staat om zonder externe
financiering te overleven. Wat het bereiken van de armsten en de 
vrouwen betreft stelt het rapport dat: 

« Le projet n’y a pas contribué de façon systématique, mais plutôt de 
façon ponctuelle en marge des inputs matériels. Le projet a donc
vraisemblablement permis de renforcer la catégorie des « pauvres » plus que 
celle des « extrêmement pauvres » ou des groupes marginalisés ou
dépendants. Il est vraisemblable  que l’écart entre les « pauvres » et les «
extrêment pauvres » s’est creusé. » (op. cit. pag. 50) 
en
« La  neutralité ou la « non-proactivité » du projet renforce la situation 
existante. Si un changement est en cours, le projet renforcera les éléments 
dynamiques alors que dans les situations plus figées et traditionnelles, le
PAGTV-SG, malgré lui, renforce la hiérarchie et les structures de pouvoir.
Afin de répondre de façon adéquate aux intérêts stratégiques des pauvres,
un projet devrait prendre une attitude lucide vis à vis de ceux qui ont le 
pouvoir ». (op. cit. pag. 7) 

In het algemeen stelt de evaluatiemissie:

« L’évaluation du projet mentionne que « les actions ne sont pas pilotées 
par une approche stratégique suffisamment réfléchie dans plusieurs 
domaines avec une vision à moyen et long terme ». Les différentes activités 
conduites sur le terrain ne sont pas articulées entre elles et reliées avec la
finalité du programme. » (op. cit. pag. 3) 

Een voorbeeld hiervan is de component « eco-développement » van
het project, die voornamelijk als bedoeling had het gebruik van hout 
als energiebron te verminderen, maar langzamerhand dreigt uit te
doven in een interventiepatroon dat te sterk gestuurd wordt naar 
resultaten op korte termijn. (dixit UNCDF-vertegenwoordiger
Parlementaire werkgroep BOF 01/06/2001). 
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c. « Programme Intégré de Maradi » (Niger). 

Fysiek kapitaal. 
Twee types van infrastructuurinvesteringen zijn operationeel in dit 
project. Aan de ene kant zijn er de sociale investeringen in 
gezondheidszorg en drinkbaar water, aan de ander kant de 
economische investeringen in voedselveiligheid (voedselbanken,
microkrediet, agrarische uitrustingsgoederen, uitbreiding van de 
veestapel, vermarkting en communicatie). 

Beide investerinsprofielen moeten het hoofdobjectief van dit
Unicef-project ondersteunen: het verminderen van de hoge 
kindersterfte in de Maradi-regio. Het opzet van dit project houdt dus 
terdege rekening met de onderliggende complexiteit van onder-
voeding en kindersterfte. 

Investeringen in de basisgezondheidszorg hebben ervoor gezorgd
dat een deel van de gezondheidscentra in de regio geconsolideerd
worden.

Wat de toegankelijkheid betreft zouden deze centra minder dan 20 % 
van de totale doelbevolking (270.000 personen waarvan 58.000 
kinderen en 57.000 moeders) bereiken. De impact van het project op 
het voortbestaan van de centra is dus opmerkelijk, maar is minder 
uitgesproken op het gebruik ervan door de doelgroepen. Deze 
situatie heeft alles te maken met de te hoge instapkosten voor de 
arme gezinnen en die zich bijgevolg wenden tot traditionele
genezers in hun omgeving. 

Anderzijds merkte het evaluatieteam op dat de projectcentra nu 
eenmaal verplicht zijn hun diensten te verlenen tegen terugbetaling
(« Bamako-iniatief »). Het gevolg is dat fondsen zich opstapelen in 
het centrum en er jarenlang ongebruikt « vastzitten ». Er ontwikkelt
zich dan een paradox waarbij het objectief duurzaamheid van de 
instelling (medisch centrum) diametraal komt te staan ten opzichte 
van de doelstelling armoedebestrijding.
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Een zelfde scenario ontwikkelt zich in de drinkwatervoorziening.
Ook hier is het aanbod (relatief gesproken) hoger dan de afname 
omdat de gebruikskosten buiten het bereik van de armsten
liggen. De vooropgestelde 15.000 eenheden worden bereikt, maar
daarom zijn dat nog geen gebruikers. Net als in de
gezondheidscentra vond het evaluatieteam hier de institutionele 
paradox van watercomités die bijdragen van gebruikers en van
andere financieringsbronnen « opsparen », zonder deze reserves
sociaal aan te kunnen wenden.

Investeringen in economische infrastructuur zoals voedselbanken,
microkrediet, agrarische uitrusting, etc. bereiken dicht de voor-
opgestelde doelen van installatie, maar net zoals in het 
sociale investeringsluik worden er in de rapporten vragen gesteld
over de reikwijdte van deze interventies: hoeveel mensen van de 
doelgroep worden ook effectieve gebruikers, wie controleert het 
gebruiksproces (dorpsoverste, echtgenoot, clan,…), heeft het
gebruik van zaadbanken of microkrediet wel voldoende momentum 
om uit het zeer kleinschalige niveau weg te geraken? Evenzeer als in 
het sociale luik wordt hier het gebrek aan donorcoördinatie
opgemerkt. Zulk een gezamelijk momentum zou meer kans op 
slagen hebben.

Uit de interviews bleek dat de meeste mensen het potentieel van
deze interventies apprecieerden, maar zich vragen stelden hoe het 
dan uiteindelijk verder moest; wie neemt de risico’s en wie de 
winsten?

« Les femmes innovent peu: si cela marche, elles vont refaire la même chose 
quitte a y investir chaque fois un peu plus. Les difficultés proviennent du 
fait que tout le monde fait la même chose et que le pouvoir d’achat dans les 
villages n’est pas extensible.. » (op. cit. pag. 57 (Niger-genre)).

Menselijk kapitaal. 
De kwantitatieve objectieven op gebied van functionele alfabetisatie
zijn voor 50% bereikt. Zoals in de andere gevalstudies (Mali en
Oeganda) zijn de verwachtingen van de doelgroepen hoog-
gespannen. Analfabetisme is een even groot probleem voor mannen 
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als voor vrouwen. Alfabetisatie wordt gezien om zowel beter hun 
eigen huishouding te beheren (leren rekenen en hun naam schrijven
op hun bezittingen) als om meer informatie te verkrijgen over
gezondheidszorg voor de kinderen.

Het evaluatieteam kwam evenwel tot de bevinding dat het
merendeel van de gealfabetiseerde vrouwen, na 8 maanden noch 
schrijven noch lezen konden. Dit hield vooral verband met de 
grote onregelmatigheid in het houden van de klassen, de 
werkoverlast van de deelnemers, de ongelijke samenstelling van de 
klassen wat betreft alfabetisatieniveau en het ontbreken van
didactisch materiaal. Daarenboven werden sommigen door hun
sociale status uitgesloten van deelname:  jonge moeders, arbeiders 
die op losse huurbasis moeten werken en de opgesloten vrouwen in 
zeer integristische gezinnen. 

Het recent réveil van het religieus fundamentalisme in de Maradi-
regio is een formidabele barrière tegen meer emancipatorische 
activiteiten, waar het project weinig impact op kan uitoefenen.

«L’action de Unicef dans le cadre du PIM a très certainement contribué à 
un début encore timide d’empowerment (…) Il faut cependant souligner que
la stratégie de l’UNICEF ne permet pas encore de changement notable dans 
les relations de pouvoir au sein du ménage. Au niveau des communautés, 
les structures formelles dans lesquelles les femmes sont présentes n’ont pas 
de légitimité en dehors du PIM et n’entraînement pas de changements dans 
le village; elles n’ont pas un rôle fort ni de moyens pour être efficaces. Les
associations ou réseaux de femmes n’existent pas en dehors des connexions 
pour les mariages et baptêmes…Les progrès acquis restent encore dans le
domaine du ‘négociable ‘. (op. cit. pag. 69 (Niger-genre)).

Sociaal kapitaal.
Het project heeft niet alleen op zijn onderscheiden interventiepunten
(water, voedselbanken, gezondheid, etc…) maar ook tussen deze 
punten comités geïnstalleerd die een maximale « integratie » moeten 
bewerkstelligen. (« comités inter-disciplinaires ») 
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Dit heeft geleid tot een te groot aantal instituties waarin de leden 
nog weinig concrete taken verrichten. Het aantal organisaties blijkt 
ook de bevolking in verwarring te brengen over wie of wat nu welke
taak vervult. Er zijn dan ook in een dorp soms niet
voldoende personen en bureaus om alle comités te vullen. 
Daarenboven lijken deze comités alleen binnen de projectcontext op 
enige legitimiteit te kunnen rekenen. De overdaad aan comités heeft 
ook een bijeffect dat « zetelen » wordt gezien als een bijverdienste en 
per diem winning niet ongebruikelijk is. Deze cumulering leidt tot 
een zekere selectie van dikwijls dezelfde participanten op dezelfde 
vormingssessies of vergaderingen.

Alhoewel er een aantal comités zijn zoals beheer van waterputten of 
van veeteelt die zeer concreet en goed werken, stelt het rapport dat:
« L’imposition d’un nombre de structures villageoises qui n’émergent pas 
d’un besoin identifié par le village réduit considérablement leur 
efficacité et leur pérennité. Le PIM exige la formation de groupes avant les 
activités du programme mais ne prend pas le temps ni ne fournit d’effort 
pour préparer correctement ces groupes à l’accomplissement de leurs rôles et
responsabilités. Ainsi on remarque une cohésion et un esprit de groupe
limités, et peu plus important, une insuffisance de la compréhension des
objectifs du PIM et des responsabilités de la communauté. En plus, la 
capacité de leadership est limitée et les faibles taux de continuation (allant 
de 20 à 60%) expliquent la faible poursuite des activités des groupes lorsque 
les apports externes sont suspendus » (op. cit. pag. 83 (Niger-projet)).

Hoe duurzaam? 
Het evaluatieteam is van mening dat de activiteiten van het project te
zwak en te verspreid zijn om een impact te verwerven.
Deze zwakte is zowel waarneembaar op niveau van de dorpen als 
arrondissementeel. Slechts 7% van de dorpen in het 
programmagebied worden bereikt. In de dorpen zelf worden amper
2 tot 8 personen per activiteit bereikt. Deze dorpen tellen een 
bevolking van 100 tot 200 huisgezinnen of  700 tot 1400 bewoners. De 
deelnemers aan de verschillende activiteiten zijn dan ook dikwijls 
dezelfden.
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« Le nombre de personnes ayant participé aux activités du programme reste
encore beaucoup trop faible pour faire tâche d’huile et produire une 
influence et un impact sur les voisins. Il n’y a pas une masse critique
suffisante. Du fait du faible nombre de personnes touchée, nous n’avons pas 
constaté de contribution significative du PIM à la réduction de la pauvreté
dans les villages cibles » (op. cit. Niger-projet pag. 8). 

De lage participatiegraad vanwege de doelgroepen en de te hoge 
graad aan participatieve instellingen, riskeert dus een categorie van
project-gepriviligieerden te ontwikkelen die na alfabetisatie, ook de 
meeste kredieten naar zich toetrekken, het meest bevoordeeld
worden bij de verdeling van de veestapel, het meest gebruik maken
van de communicatieapparatuur, het dichtst in de buurt komen van
het beslissingsproces van herverdeling in het programma. De 
conclusie van het rapport is dat corrigerende maatregelen zowel
boekhoudkundig als sociaal zich opdringen. 

d. « Support to Kenyan Women Finance Trust » (Kenia) 

Het project werd uitbesteed via IFAD over de periode 1997-2002. 
Het Belgisch Overlevingsfonds is een partner van een donor-
consortium met DFID (V.K.) en de Ford Foundation. Het BOF brengt
1/5 in van het totale budget van circa 3,5 mio $. Het project is een 
zuiver microkredietinitiatief met als doelstelling het verstevigen van
de economische en sociale status van vrouwen in lage inkomens-
groepen. De uitvoerende partner is het KWFT, momenteel de 
grootste microkredietinstelling in Kenia. 

In tegenstelling tot de andere BOF-projecten gaat het hier dus niet 
om een geïntegreerde ontwikkelingsinterventie, maar eerder om een 
soort speerpuntactiviteit.

Uit de pré-evaluatie bleek dat wij meer moeten weten over de
ontwikkelingseffectiviteit van een dergelijke strategie. Midden de 
jaren negentig was microfinanciering erg in de politieke mode als het 
nieuw panacea voor tewerkstelling en armoedebestrijding. Het 
empirisch bewijs was, en is gebleven, de Bangladesh-succesverhalen
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van de Grameen Bank en BRAC. Vandaag worden deze té hoopvolle
verwachtingen door vele donoren, waaronder de Wereldbank en 
UNDP, verlaten op basis van nieuw empirisch onderzoek van de 
sindsdien gelanceerde microkredietprogramma’s.

De Bijzonder Evaluator was dan ook van mening dat de 
overeengekomen referentietermen van de armoedebestrijding-
evaluatie (Dar-es-Salaam-seminarie) niet integraal van toepassing 
konden zijn op deze evaluatie.

Het zou niet fair zijn een ontwikkelingsconcept van gisteren tegen de 
achtergrond van de nieuwe ideeën en bevindingen van vandaag te 
houden en vervolgens de tekortkomingen bij de uitvoerders te
leggen. Het meeste dat men kan zeggen is dat op strategisch en 
beleidsniveau (inceptiefase) dit concept té vlug een paradigmatische 
status werd gegeven en vervolgens in uitvoering en financiering 
gebracht.

De uitvoerders van het microfinancieringsproject in Kenia zijn niet 
gelukkig met de bevindingen van de evaluatie en dat is begrijpelijk 
maar tegelijkertijd niet terecht. 

De basisvraag van de armoedeverminderingsevaluatie moet immers 
overeind blijven « helpt het de armen? » De bevraging bij het lezen 
van dit rapport moet evenwel anders gesteld worden dan bij de 
overige evaluaties:

Wie bereikt het microfinancieringsprogramma? 
Welke risico’s lopen de armere cliënten? 
Welke strategieën passen deze mensen toe om hun 
kwetsbaarheid te verminderen?
Welke rol speelt het KWFT in dit proces?

Wie wordt bereikt? 
Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat niet de armsten 
bereikt worden, om de eenvoudige reden dat zij nooit een doelgroep 
zijn geweest. Het cliënteel van KWFT bevindt zich boven de grens 
van het Keniaanse minimum-inkomen omdat dat nu éénmaal de 
voorwaarde is om toe te treden tot het programma. 
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Volgens IFAD zijn: “Well-functioning micro finance institutions (…) not 
be criticised for not reaching the poorest of the poor, as it   is now widely 
recognised that micro finance is not the best method or channel to reach the 
poorest groups, but rather those groups who have some resources from the 
outset (IFAD-commentaar op evaluatierapport pag. 3)”. 

Het profiel van de KWFT-cliënte is een gehuwde vrouw van 35, met 
3 kinderen in de lage inkomenscategorie. Het is een kleine, meestal 
alleenwerkende zelfstandige die de lening in de eerste plaats 
gebruikt voor haar huishoudelijk budget (schoolgeld, medische
kosten) en wat overblijft voorzichtig terugploegt in haar 
onderneming.

Welke risico’s?
Het voornaamste risico is de hoge interest van 22%, aangevuld met
toetredings- en levensverzekeringsrentes respectievelijk van 1,5 en 
1,04% en een aantal vaste deelnemingskosten. De totale kosten van
de lening zijn evenwel groter indien de lening op jaarbasis wordt
berekend. Voor leningen van 3, 6, 9 en 12 maanden is dat 
respectievelijk 32,9 %, 37,7 %, 39,6 % en 40,6 %. Zoals opgemerkt
tijdens de Parlementaire Werkgroep van het BOF, is er een
discrepantie tussen deze interestlast (« operating capital ») en de 
normale winstmarges die deze kleine zelfstandigen mogen
verwachten. « Een efficiënte bedrijfsleider in België mag gemiddeld 
15 % winst op jaarbasis verwachten » (dixit de werkgroep).

De meeste geïnterviewden tijdens de evaluatiemissie vermelden
terugbetalingsproblemen als een voortdurend terugkerend risico. 
Volgens de leningstechnologie van KWFT wordt de verantwoor-
delijkheid gelegd bij de lokale groep; KWFT is de lener, de lokale
groep het terugbetalingsmechanisme. Veel hangt dus af van de 
sociale cohesie van elke groep om individuele problemen op te
vangen.

Het risico dat mensen die vlak boven de armoedegrens leven kunnen 
meegesleurd worden in een schuldspiraal is dus reëel. De
woekerpraktijken behoren tot het onzichtbare terrein waarin
buitenstaanders zelden een inzicht  wordt gegund. Er is trouwens
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ook het gevaar om zijn solide reputatie te verliezen bij de andere
cliënten, de groep of KWFT.

Welke strategie? 
Economische laagconjunctuur en spanningen in het gezin kunnen de 
terugbetalingsverplichting onder druk zetten. In plaats van het
spaargeld aan te spreken zullen cliënten andere oplossingen 
zoeken om aan de druk van hun lokale groep te ontsnappen. Vele
opties zijn er niet. Ofwel gaan zij bijlenen bij familie of andere 
geldschieters buiten de lokale KWFT-groep, ofwel gaan zij
verschillende jobs verrichten. Tijdens de gesprekken die de Bijzonder 
Evaluator voerde met de cliëntgroepen waren 4 à 5 verschillende
jobs per dag geen uitzondering. 

Ondanks het feit dat de lokale groepen niet homogeen zijn qua 
inkomensniveau, scholing of zelfs etnisch, is er toch een zekere 
samenhang en solidariteit gegroeid. De leden kunnen met elkaar 
spreken over hun problemen en over de oplossingen ervan. De 
groepsstructuur heeft ook een gevoel gecreëerd van meer financiële
en persoonlijke autonomie. Ze treden bijgevolg ook meer naar voren
als één blok wanneer hun groepsbelang in gedrang komt. 

Welk is de rol van het KWFT? 
KWFT wordt terecht beschouwd als een goed georganiseerde
kredietinstelling. Efficiënt  beheer was de eerste vereiste vanwege
donoren vijf jaren geleden en vandaag in een nieuwe tijdsgeest, zou 
het onrechtvaardig zijn om het geweer van schouder te 
veranderen en op pianistes te schieten die alleen maar onze 
partituur spelen.

Het concept van microfinanciering is door onszelf té overbeladen
geweest met allerlei ongefundeerde verwachtingen zoals 
tewerkstellingsgeneratie, tegenmachtcreatie, inkomensverwerving,
informele economische groei, emancipatie van de vrouw en de 
armen etc.

Men kan dus moeilijk verwachten dat KWFT opereert als een 
ontwikkelings-NGO. Haar cliënteel is zo uitgespreid over een 4 grote 
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regio’s, haar structuur niet geënt op een nauwe opvolging van haar 
leden en haar werkmethoden zijn gekenmerkt door een dis-
ciplinering op te leggen die van toepassing is op de kapitaalmarkt.
Haar grootste effectiviteit ligt in een versnelling te geven aan
datgene dat reeds aanwezig is en aan diegenen die de 
armoedeval al ontlopen zijn. Door goed beheer is KWFT gegroeid tot 
een « actor in-its-own-right ». Het wordt dus tijd dat wij deze
maturiteit erkennen en enige afstand nemen. 

KWFT beweegt in een omgeving die steeds verder afstaat van wat
wij als ontwikkelingsrelevant beschouwen. Ontwikkelingsfinan-
ciering bezit een te klein volume om een rol van betekenis te spelen 
op nationale financiële markten. Wanneer we dachten dat 
éénduidige microfinanciering grote problemen als armoede of
tewerkstelling kon remediëren, vergisten we ons van kader, zowel
qua omvang als wat de geldende regels betreft waarin dat moest
gebeuren.

Net als KWFT moeten wij ook de efficiëntievraag goed oplossen: is
het mogelijk dat wij met een beperkte financiering van 23 mio bef. 
een impact kunnen teweegbrengen op de positie van de arme
groepen via een mechanisme dat verplicht is te werken volgens de
logica van de financiële markten? We vergissen ons dan niet alleen
van omgeving maar ook van mandaat.

e. « Improving Household Food Security and Nutrition in Luapula
Valley » (Zambia)

Het project is door het Overlevingsfonds uitbesteed aan FAO. De 
deelname van het BOF bedraagt  3,314 mio $ op een totaal budget 
van 3,714 mio $. De projectcyclus loopt over een periode van
midden-1996 tot 2001. 

Deze interventie bouwt voort op twintig jaren FAO-activiteiten in 
deze regio en op dit thema van voedselveiligheid.

Wegens onenigheid in het consulententeam zijn 3 afzonderlijke
rapporten ingediend bij de Bijzonder Evaluator. Het hoofdrapport
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door de teamleader wordt beschouwd als te zwak op analytisch
niveau en te weinig gericht op het project zelf. De twee rapporten 
ingediend door de Belgische en Finse experts belichten enerzijds het 
milieugebruiksruimte-aspect en anderzijds de socio-economische 
aspecten van armoede en vrouwen. Zolang de leden van het team er
niet in slagen om tot een consensus te komen wat hun onderzoek 
betreft is het moeilijk voor de Bijzonder Evaluator om zelf tot
synthese te komen wat betreft de voornaamste verworvenheden.

Wat hier volgt is een synopsis van de conclusies en aanbevelingen uit 
de drie rapporten:

De omgeving waarin het project opereert is drastisch veranderd
gedurende de laatste 15 jaren. Economische achteruitgang en de 
epidemische uitbraak van het HIV/AIDS-virus hebben de situatie
van de armen grondig beïnvloed. 

Het project  heeft getracht hierop een antwoord te formuleren
door zijn focus te verplaatsen van de technische
aspecten van voedingsproblematiek naar meer sociale 
mobilisatie-activiteiten (gemeenschapsontwikkeling).

Deze verschuiving is evenwel te traag en te moeilijk om een 
adequaat interventiemechanisme op gang te krijgen. Project-
personeel en doelgroepen schuiven elkaar de verantwoor-
delijkheid door voor de moeizame herstructurering van het 
project en verwijten elkaar hun respectievelijke verplichtingen
niet na te komen. 

De achterliggende reden lijkt een dubbele inefficiëntie te zijn op
organisatorisch niveau. Aan de ene kant is de organisatorische
opzet van het project voorbijgestoken door een reeks escalerende
dreigingen zoals ecologische crisis (overbevissing en ontbossing), 
stijgende armoedespiralen en fatale uitbraak van de gevolgen van
de Aidsbesmetting. Aan de andere kant destabiliseert de 
voortdurende reorganisatie van de publieke sector elke zinvolle
plannings- en uitvoeringscyclus. De lokale en provinciale 
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ambtenaren blijken niet in staat het multi-dimensioneel karakter 
van de crisis het hoofd te kunnen bieden. 

Het project heeft weinig mensen van de doelgemeenschap
bereikt. Daarenboven zijn niet alle interventiepunten optimaal 
ten uitvoering gebracht. Vooral het leveren van zaden en cassava-
planten en sommige vormingsactiviteiten worden door de 
doelgroepen geapprecieerd. Er is evenwel veel onvrede over de 
«afwezigheid» van het project, over de inefficiëntie van de lokale
besturen en over de té grote aanwezigheid van korte termijn-
missies van FAO-consulenten. Deze onvrede kristalliseert zich in 
een duidelijk waarneembare houding van «afhankelijkheid» van
externe hulp, hetzij van de regering hetzij van het project.

Conclusie. Gezien de zich snel ontwikkelende crisissituatie in het 
projectgebied en de onmacht van de officiële hulpverlening om 
hier iets aan te doen, is het misschien niet verwonderlijk dat het 
evaluatieteam in twee kampen verdeeld geraakte: één Zambiaans
en één Europees. Het Zambiaanse kamp heeft zich nauwer
aangesloten bij het projectmanagement, het Europese heeft zich 
hiertegen afgezet.

Alle drie rapporten leggen er wel de nadruk op dat een nieuwe
fase moet vertrekken van een ontwerp dat breder dient
geformuleerd te worden dan de oorspronkelijke FAO-
benaderingen van de laatste 20 jaar. Om die reden zou de 
Bijzondere Evaluatie willen betrokken worden bij de 
herformulering van het project die zal gebeuren na een interne 
evaluatie-oefening door het BOF en FAO. De Bijzondere Evaluatie
heeft door de 3 rapporten weliswaar  een gebroken beeld van de 
situatie, maar deze laatste is voldoende ernstig opdat ze verder
zou opgevolgd worden, in de eerste plaats uit solidariteit met de 
doelgroepen.
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4.3. THEMATISCHE BEDENKINGEN: HET LEERPROCES OP 
BELEIDSNIVEAU.

Deze bedenkingen kunnen gerangschikt worden in twee grote 
vraagstellingen.

Zijn wij door deze studies tot een dieper begrip gekomen van het
armoedefenomeen? Wat is armoede, wie zijn de  armen? 
Hoe duurzaam zijn deze verworvenheden? Welke zijn de 
structurele en dynamische processen? Wat is het strategisch kader
voor armoedevermindering?
Welke zijn de voornaamste aandachtspunten voor een beleids-
discussie?

4.3.1.  Armoede-identificatie. 

Het is een vreemde vaststelling dat wij na een halve eeuw ontwik-
kelingshulp nog altijd niet goed weten hoe de armen te helpen. 
Noch massieve kapitaalstromen, noch expeditielegers van coöperanten,
noch een pleiade aan ontwikkelingsstrategieën hebben de effectiviteit 
om de armsten te bereiken enige diepgang bezorgd. Het bereiken van
de armsten is nochtans de hoeksteen van elk ontwikkelingsbeleid. Het
is evenwel op dit punt dat de meeste armoedeanalyses buiten adem 
geraken.

De Millenniumtop van wereldleiders stelde in september 1999 dat tegen 
2015 de ergste armoede voor de helft zou moeten verdwenen zijn. Nog 
geen twee jaar later is het nu bijna zeker dat deze ambitie veroordeeld is 
om te mislukken. Alleen al in Subsahara Afrika en Latijns Amerika is de 
armoedeverminderingstrend 6 x te traag om het 2015-doel te bereiken.
Voor alle ontwikkelingslanden samen is dat 3 x te traag. Een
economisch groeiscenario van 4 tot 5 % per capita, aangehouden over
de volle periode van 15 jaar zou bijvoorbeeld de Afrikaanse kloof 
kunnen dichten. Zulk een scenario is evenwel zelfs met de meest 
optimistische verwachtingen ongeloofwaardig.

Dit gebrek aan realisme zowel wat het verleden betreft als naar de 
toekomst toe is een bevreemdende vaststelling. Wij weten nu on-
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getwijfeld meer wat wij minder moeten doen maar blijven onzeker wat
wij meer moeten doen omdat we ons minder afvragen waarom wij het 
doen. Het waarom van onze interventies is dan ook een sleutelvraag in 
deze eerste  thematische bedenkingen. 

Wat is armoede, wie zijn de armen? 

« Armoede » is een sociologische optelling van de individuele
psychologische toestand van pijn. 

Pijn kan ontstaan door materiële deprivatie zoals honger en ziekte,
maar ook door geestelijke deprivatie zoals machteloosheid, angst, lage
sociale status, gebrek aan zelfrespect.

Voor een arm individu heeft de scheidingslijn tussen materiële en 
geestelijke deprivatie geen betekenis. Arme mensen worden het meest
bedreigd door hun eigen zelfbeeld van kwetsbaarheid en isolatie. Dit
zelfbeeld kan pathologische vormen aannemen van risicovol gedrag,
zowel sociaal (bvb. druggebruik en alcoholisme) seksueel (bvb. aids) 
qua onveilige keuze van huisvesting (bvb « natuurrampen ») als van
afhankelijkheid (zowel naar gelijken, naar meerderen, de gemeenschap,
de staat toe) of van moedeloosheid (zowel als producent als ouder). 
Dit is bijvoorbeeld de reden waarom mensen die lange tijd werkeloos
zijn, dikwijls niet meer economisch recupereerbaar zijn wanneer een 
nieuwe tewerkstellingskans zich voordoet. De economische oorzaak van
werkeloosheid kan niet eenvoudigweg weggevlakt worden door een 
puur materiële economische oplossing. De kwalitatieve gevoelens van
kwetsbaarheid en onmacht blijven.

Dit zelfbeeld is de synthese van de armoede-ervaring. Alleen door naar 
de armen te luisteren, in plaats van hen te tellen boven of onder een 
abstracte armoedegrens, kunnen wij voor onszelf een beeld vormen van
wat armoede eigenlijk is. 

Armoede is dus de sociologische beschrijving van sociale pathologie. 
Het samenvoegen  van armen tot één numeriek getal of percentage, 
betekent nog niet dat zij een sociale groep vormen. Een sociale groep of 
klasse kenmerkt zich doordat de leden boven hun eigen individuele
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niveau of belang uitstijgen en aldus een ideologische of culturele visie 
op hun bestaan meedragen. 

De armen bezitten deze keuze van sociale kwaliteitsbeleving niet. Zij
moeten zich strikt houden aan een overlevingsstrategie op straffe van
fysiek ten onder te gaan (vicieuze cirkel van de armoedeval). Dit maakt 
hen per definitie geatomiseerde sociale eenheden en niet zelden de 
prooi voor antiontwikkeling- en surrogaatideologieën zoals integrisme,
fundamentalisme, racisme of messianisme. Armen zijn dus niet alleen
constant bedreigd door de armoedespiraal, maar ook door de 
geweldspiraal, zij het binnen de gemeenschap of in het gezin. 

Om deze redenen kunnen vragen gesteld worden bij het hanteren van
de abstracte sociologische omschrijvingen, zoals « de armoedegrens », 
die de doelgroep niet alleen te groot maakt maar ook anoniemer.

In het Hoima en Kibaale projectgebied in Oeganda leeft 90% van de 
bevolking onder de armoedegrens; voor het Maradi-gebied in Niger is 
dat 65%. Eenvoudige observatie leert evenwel dat de dreiging en de 
risico’s voor de bewoners van de Maradi-regio veel groter is dan in het
Oeganda-gewest. Verpaupering, verknechting en crisis in de 
milieugebruiksruimte zijn bij een eenvoudige observatie manifester 
aanwezig in Niger.

De « arme regio », de « arme gemeenschap »,  het « arme dorp », het
« arme huisgezin » waar rijker-arm-armer-en armst in één doelgroep
worden ondergebracht, verdeelt de pijn van de armoede gelijkmatig 
tussen haar respectievelijke leden. Om dezelfde reden is de opsplitsing 
van onderzoekscategorieën zoals economisch, politiek, sociaal of 
cultureel, met de nodige omzichtigheid in te voeren. Ook deze 
categorieën betekenen weinig voor arme mensen. De informatie die in 
deze categorieën wordt ingevoerd, is vergaard, wordt eigendom van en 
geanalyseerd door buitenstaanders (experten, ambtenaren, project-
personeel, etc..). 

Het is dus onze kennis en onze capaciteit om deze kennis te vergaren en
niet de kennis en de capaciteit van de armen die telt. Dit betekent dat 
reeds tijdens de identificatie of zelfs later in het evaluatieonderzoek
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« duurzaamheid » en « empowerment » niet écht op de agenda staan, 
laat staan tijdens de implementatie.

Een steeds terugkerende opmerking vanwege geïnterviewden uit de 
doelgroepen was dat er dikwijls te weinig projectpersoneel te bekennen 
was, maar nooit een gebrek aan « mensen-die-vragen-komen-stellen » 
waarvan zij nadien niets meer vernemen.

Wil armoede-evaluatie datgene wat onzichtbaar blijft naar de 
oppervlakte brengen, dan moet zij beginnen met de vraagstelling naar
de impact bij de armste groepen en individuen hetzij van de regio, het 
dorp, de wijk, het gezin. Dit impliceert dat wij moeten leren kijken
voorbij die fysieke activiteiten die alleen in cijfers kunnen worden
uitgedrukt zoals infrastructuur, productietechnologie, financiële en 
economische interventies, calorieopnames, statistische voorstellingen
van sterfte en ziekte e.d. Dingen en cijfers mogen mensen niet 
wegdrukken uit het interventiebeeld.

Wij zouden bijgevolg meer aandacht moeten besteden aan sociale en 
culturele relaties die uiteindelijk de duurzaamheid van micro-
financiering, gezondheidszorg, landbouwinnovatie, rurale wegen-
werken e.d. bepalen, zoals patronagesystemen, informele organisaties,
normen, schuldproblematiek, woekerpraktijken, rechtvaardige ver-
loning, controle van productiemiddelen en beslissingsprocessen in de 
familie.

Alleen indien wij fysieke indicatoren voor armoede (absolute armoede-
begrenzing) tot een synthese kunnen brengen met de socio-culturele
indicatoren (relatieve armoedebegrenzing) slagen wij erin tot een 
holistisch begrijpen te komen van wat armoede is als ervaring op 
mensenmaat en wat de armoedespiraal is als maatschappelijke
dynamiek. Zulk een symbiose moet dan de werkhypothese worden
voor het uitschrijven van een meer realistisch armoedeprofiel. Het zou 
ons voorbij de onmachtige patstelling brengen dat de armsten toch niet
te bereiken zijn (« not-the worst-first ») zoals dikwijls blijkt uit de
literatuur en de discussies die gevoerd zijn omtrent de eerste 
evaluatiebevindingen van de Bijzondere Evaluatie. Op zich is deze
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stelling trouwens een echo van het ter ziele gegaan « trickle-down » 
paradigma van de jaren tachtig. 

Deze holistische benadering waar een mensbeeld van de armen 
gesitueerd wordt in de sociale omgeving van deze armen, wint veld
binnen het Belgische Overlevingsfonds waarvoor de Bijzonder 
Evaluator 6 evaluaties heeft laten uitvoeren. Het is zeer hoopgevend te
noteren dat er niet alleen de onmiddellijke toepassingen zijn van de 
aanbevelingen uit de evaluatie op het terrein maar vooral dat er  een
reflectieproces gestart is binnen de Overlevingsfondscel.

De observatie dat dit bewustwordingsproces zich manifesteert aan een 
donorkant is zoals we verder zullen betogen in ons besluit, zeer
belangrijk. Bewustwording is evenwel maar een begin, operationalise-
ring de proef op de som. 

De holistische benaderingswijze van het Overlevingsfonds vormen
conceptuele uitgangspunten, en zijn nog geen aanknooppunten met de 
dagdagelijkse uitvoering en realiteit zowel op het terrein als in de 
donorkwartieren te Brussel, Rome of New York.

Een belangrijke observatie die uit onze evaluaties naar voren komt is 
dat arme mensen niet één overlevingsstrategie beoefenen (tewerk-
stelling, alfabetisatie, gezondheidszorg…) maar een mozaïek van 
overlevingsstrategieën gebruiken om de armoede-val te ontlopen.

Tegenover dit mozaïek hebben de meeste donoren voorlopig geen 
adequaat antwoord. Interventies worden gezien als doelgerichte
« one-mode » hulpverlening om bepaalde flessenhalzen in ontwikkeling
te breken (ziekte, gebrek aan markttoegang of toegang tot kapitaal…).
Het leidt tot een te verspreide sectoriele en geografische actieradius met
in één dorp een medisch steunpunt dat moeilijk bereikbaar is voor de 
armen, in een ander dorp een plantage voor inkomensverwerving of
tegen ontbossing die moeilijk te onderhouden is, enz. De 
ontwikkelingssteun wordt bijgevolg té dun gezaaid om wortel te
schieten.
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Zulk een monosectoriële of monolocationele strategie is schatplichtig
aan de nog veel langere ter ziele gegane modernisatietheorie van de 
jaren zeventig. Uit de rapportering blijkt tevens dat het lokale 
projectpersoneel niet talrijk genoeg is om de opvolging van activiteiten
over grote gebieden te verzekeren. Bijgevolg blijven vele fondsen in de 
dorpen soms lange tijd onbenut.

Alle rapporten wijzen in dit verband dan ook naar het gevaar voor
duurzaamheid van de interventies, éénmaal dat de Belgische finan-
ciering zou opdrogen. 

De voordelen van een holistisch opgesteld armoedeprofiel zijn naast de 
bereikbaarheid van de armsten en de identificatie van hun kwets-
baarheid ook hun potentieel voor zelfredzaamheid. Op welke manier
kunnen bijvoorbeeld traditionele instituties of technieken aangebracht 
worden in het van buitenaf aangeboden hulppakket? Hoe kan 
alfabetisatie doelgerichter worden afgestemd op participatie in 
beslissingsprocessen van de gemeenschappen? Welke allianties op
economisch, politiek, sociaal vlak zijn mogelijk binnen de dorps-
gemeenschap of tussen verschillende dorpen al dan niet deel uitmakend
van het projectgebied (arbeidsverdelingsprincipe)?

Hoe kunnen de doelgroepen op een manier die beantwoordt aan hun
overlevingsmozaïek toegang krijgen tot informatie en zelfs participatie 
in projecten van andere donoren in hetzelfde projectgebied? (donor-
coördinatie van-onder-uit)

De Bijzonder Evaluator wil deze thematiek verder uitwerken in het
kader van de ganse armoede-evaluatie en als agendapunt laten
behandelen op het internationaal colloquium eind 2001. 

4.3.2.  Strategisch kader voor armoedevermindering.

Indien het begrijpen van armoede een holistische benadering vergt
(punt 3.1 supra) dan moet ook logischerwijze armoedestrategie deze 
multidimensionele karakteristieken bezitten. 
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Duurzame armoedebestrijding zou idealiter alle elementen moeten 
bevatten  die de percepties van arme mensen tot uiting brengen.

De elementen zijn de volgende:
a. ondersteunen van een economische groeipolitiek die in de eerste 

plaats herverdelend is. 
b. zelfredzaamheid bevorderen door een verbetering van de 

mensenrechten en goed bestuur.
c. voorzien in die essentiële sociale basisvoorzieningen (onderwijs 

en gezondheid) die de val in de armoedespiraal kunnen
blokkeren.

d. inschatten van risico’s die arme mensen het meest bedreigen 
(geweld, ecologische rampen) 

e. het kiezen voor die doelgroepen met het grootste ontwikkelings-
potentieel, in de eerste plaats vrouwen.

f. het kiezen voor die interventies en technieken die de milieu-
gebruiksruimte van armen vrijwaren.

a. Economische groei-imperatieven en herverdelingsbeleid. 

Een economische groei die gekenmerkt is door een herverdelings-
beleid heeft niet alleen een positieve impact op de armen, maar is
tevens economisch efficiënter. Indien er bijvoorbeeld extreme on-
gelijkheid blijft bestaan in de verdeling van productiemiddelen
(land, financiering, scholing) zal dit niet alleen de verwijding van de
sociale ongelijkheidskloof bevorderen maar tevens grote sociale 
groepen verhinderen hun productie te verhogen; hen afsluiten van
markttoegang; hen in de onmogelijkheid zetten spaarvermogen te
ontwikkelen: wat uiteindelijk leidt tot een ondermijning van
duurzame economische investeringen (het scheeftrekken van de 
cruciale spaar/investeringsparameter).

De essentiële vraag is dus niet puur economisch, maar de politiek-
economisch  « wie krijgt wat waarvoor? ». Het succes van een
conversiepolitiek van groei naar herverdeling is genoegzaam
statistisch bewezen. Indien we twee regio’s zoals Oost-Azië (de
meest herverdelende) en Latijns Amerika (de meest ongelijke)
vergelijken over de periode 1990-2000, dan zien we dat de conversie-

71



ratio voor de eerste 0,30 en voor de tweede 0,08 is. Kortgezegd 
betekent dit dat elk groeipercentage de armoede 4 x sneller verkleint
in Oost-Azië dan in Latijns Amerika. In sommige van onze
concentratielanden zoals Vietnam en Oeganda is deze conversie-
ratio zelfs hoger dan het Oost-aziatische gemiddelde nl. 
1 tot 0,40 %. Dit heeft tot gevolg dat deze landen aan de top staan
wat betreft armoedevermindering.

Dat de problematiek van de conversieratio niet strikt gebonden is 
aan de « onderontwikkelingscontext » bewijzen de gegevens voor de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In de periode 1990-
2000 bedroeg de jaarlijkse economische groei in de V.S. 2 %. Op het 
einde van deze periode bleef 19 % van de Amerikaanse kinderen 
leven onder de armoedegrens of een status quo met 1990. Het land
met het op één na hoogste per capita inkomen in de wereld was ook 
het op één na laatste wat betreft de daling van kinderarmoede in de 
OESO landen. In de wereldtabel gaan de V.S. net hun armere buur,
Mexico, vooraf.

In het Verenigd Koninkrijk is de problematiek zo nodig nog
duidelijker. Met een zelfde groeipercentage als de V.S., verdrie-
voudigde de kinderarmoede over dezelfde periode. In beide landen
correleren de cijfers van economische groei met de verwijding van de 
kloof tussen de armste en rijkste uiteinden van het inkomens-
spectrum.

Als we er van uitgaan dat een nationaal effectief armoede-
bestrijdingsbeleid een conditio sine qua non moet zijn opdat wij 
onze interventies enige duurzame impact zouden kunnen geven,
dan stelt de vraag zich of en hoe onze hulp aangesloten heeft aan 
een nationaal beleidskader van herverdeling.

In landen als Oeganda, Mali en Vietnam voert de nationale politieke 
elite een uitgesproken anti-armoedebeleid. In andere partnerlanden
zoals Kenia, Niger, Filippijnen en Zambia is er weinig doel-
treffendheid op dat gebied te bespeuren. De indruk ontstaat dat 
herverdelingscapaciteit van de nationale of lokale staat niet direct
een criterium is voor de keuze van onze partner. De vernauwing van
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het interventieperspectief tot het projectmatige maakt dat dergelijke
afwegingen gewoonlijk niet hoeven gemaakt te worden.

b. Zelfredzaamheid.

Een herverdelingsbeleid als tussenschot tussen de produktiemarkt 
en de consumentenmarkt is noodzakelijk omdat een onevenredig
deel van het welzijnssurplus nu eenmaal gecapteerd wordt door die 
sociale groepen die het gemakkelijkst toegang hebben tot de 
herverdelingsmechanismen hetzij van de staat, hetzij van de markt.
In economieën van schaarste kan dit op middellange termijn leiden
tot algehele crisissituaties en de neiging om gewelddadige oplos-
singen te zoeken. 

De sociologische dynamiek van de armoede is evenwel niet alleenlijk 
deze van de neerwaartse armoedeval. Mits een minimum aan 
bescherming, zoals onafhankelijke rechtspraak, eerlijker bestuur,
planning tegen klimatologische of ecologische risico’s, kunnen arme
groepen zich ook opwaarts in de spiraal bewegen. Deze minima aan
bescherming zijn niet van sociologische aard, maar institutioneel en 
organisatie-technologisch.

Er zijn weliswaar verschillende modii operandi van bestuur, maar de 
uitgangpunten en de beoogde resultaten zijn tamelijk universeel. De 
kwaliteit van de bestuurders en de geproportioneerde herverdeling
van plichten (belastingen) en voordelen (sociale basisinfrastructuur) 
voor de ganse bevolking, vormen de legitieme basis van het contract 
tussen de Staat en de burger en zijn de kernbegrippen van
institutionaliteit. Zonder institutionele sterkte (juridisch, uit-
voerend en wetgevend) is geen duurzame economische en sociale
ontwikkeling mogelijk. Elk ontwikkelingsbeleid dat bij het invullen 
van zijn interventies aan deze historische realiteit voorbijgaat
reduceert zichzelf finaal tot een noodhulpprogramma, een
internationale vorm van O.C.M.W. Het gaat voorbij aan de centrale 
zenuw van het armoedefenomeen, de sociale pathologie van
onmacht en afhankelijkheid. 
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Zowel in de economische geschiedenis van het Westen gedurende de 
laatste 400 jaar, als in deze van het Zuiden gedurende de laatste 50
jaar, zijn het sociale emancipatiegolven geweest die duurzame 
economische groei teweeggebracht hebben. Omgekeerd zijn beide 
historische ervaringen bezaaid met pogingen om economische
mirakels te forceren uitgaande van één welstellender, soms luxe-
consumerend segment van de bevolking.

Er is geen enkel voorbeeld te vinden waar een éénzijdig economische 
en sociaal beleid niet « gepakt » is geweest in de explosieve « boom-
bust » cirkel (bvb. import-substitutie-industrialisatie, export-
georiënteerde industrialisatie, enclave-ontwikkeling etc…) 

Strategische keuzes maken is niet alleen klaarheid verwerven in 
welke doelen men wil bereiken of het juist identificeren welke de 
diepere oorzaken zijn die de armoedesituatie in een schijnbaar 
onwrikbare knoop leggen. Het is ook een keuze maken tussen die 
landen en partners die al dan niet een institutioneel kader bezitten
waarin de politieke wil aanwezig is om een effectief 
herverdelingsbeleid uit te voeren. 

De conditionaliteit van goed beheer en respect voor de 
mensenrechten is dus geen politiek machtsmiddel tussen staten,
maar een legitieme lijn tussen de Belgische belastingbetaler en de 
arme doelgroepen in het Zuiden. De mate waarin deze laatsten uit
de armoedespiraal geraken is voor de Belgische burgers, wat de 
opbrengstvoet is voor een aandeelhouder. Al wat daartussen
verloren of verkwist wordt, onder welk theoretisch of politiek-
strategisch voorwendsel ook, legt een hypotheek op het voortbestaan
van het instituut ontwikkelingssamenwerking. Maar conditonaliteit 
is alleen werkbaar als het niet verwordt tot een waslijst van
«binnenlandse» voorwaarden zonder enige coherentie met de 
«buitenlandse» situatie. Onze partnerlanden kunnen niet alles 
tegelijkertijd doen. De loskoppeling van ontwikkelingshulp en 
buitenlandse politiek is dan een eerste logische stap naar 
doeltreffende armoedevermindering (DAC/OESO « High Level
Meeting » april 2001).
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Wij kunnen de kwaliteit van onze ontwikkelingshulp slechts
verhogen als deze beleidscontext van herverdelende politiek 
daadwerkelijk aanwezig is in onze interventiegebieden.

Dit houdt in dat een politieke analyse van het economisch her-
verdelingsproces in onze interventiegebieden, een voorafgaandelijke
onderzoeksprioriteit moet worden.

Een armoedebestrijdingsprogramma lanceren zonder vooreerst de 
mechanismen van herverdeling uit te tekenen, gaat voorbij aan het 
centrale punt in het holistisch begrijpen van armoede: onmacht. 

Het ontbreken van analyses van politieke machtsprocessen heeft 
gevolgen voor de implementatie en resultaten voor onze 
interventies. Het is niet alleen een Belgisch euvel, maar een
algemeen verschijnsel bij alle donoren. 

In de uitgevoerde en lopende evaluaties komt dit euvel op 
verschillende niveaus naar voren.

In een aantal evaluaties in Niger en Mali wordt de « flessenhals » van
het project stelselmatig gelegd bij het politieke monopolie van
traditionele clanoversten. Het afromen van ontwikkelingsgelden
wordt meestal verpakt in een patriarchale ideologie (« 
cultuurbarrière ») die herverdeling naar de armsten (vrouwen)
bemoeilijkt en hen als « onbereikbaar » beschouwt.
Bij andere evaluaties is sprake van dezelfde « onbereikbaarheid » 
maar dan weer in het voordeel van lokale ambtenaren (Zambia, 
Oeganda), of stedelijke elites (Kenia, Thailand).

In de Habitat of Localising-Agenda-21-oefening is er een opvallend
bestedingspatroon in « overhead » en « workshop » posten voor
nationale en internationale uitvoerders en blijft er relatief weinig
over voor doelgroepen. De pre-evaluatie van « sociaal-kapitaal » 
(PRODIAF en STEP) van de Internationale Arbeidsorganisatie, doet
eenzelfde fenomeen vermoeden. In de Andes-evaluatie naar de im-
pact van kropgezwelbestrijding bij vrouwen en kinderen, zal bijzon-
dere aandacht gaan naar de rol van professionele belangengroepen 
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zoals het geneesherenkorps, de eigenaars van de zoutindustrieën e.d.
en hun invloed op het verloop van dit programma. In het 
landhervormingsprogramma op de Filippijnen is de bevraging in de
nog uit te voeren evaluatie sterk geacceerd op de rol van de
christelijke migranten in de grotendeels door moslims bevolkte
interventiegebieden (numerieke minderheid en sociologische 
meerderheid, de centrum-periferie-verhouding Manila-Zuidelijke
eilanden).

Dat er een afroming  is van een deel van de ontwikkelingsgelden
naar « establishment » groepen is een haast normale maatschap-
pelijke tendens. Belangrijker is te weten of deze afroming op cruciale
wijze bijdraagt tot de verwijding van inkomenskloof en verstarring
van het armoedesyndroom. 

Indien zulks het geval zou zijn, zou dat betekenen dat wij, zij het 
onbewust, meewerken aan een paradoxaal sociaal-substitutie-
mechanisme, met ontwikkelingsgelden die in onze concentratie-
gebieden er weliswaar in slagen algemene groeicijfers te verhogen.
(kapitaalvorming, tewerkstelling, daling van de sterftecijfers,
productieverhoging..) maar geen specifieke ontwikkelingsdoelen 
raken (daling van de armoede, emancipatie van de armen). 

Het gevaar dat hierin sluimert is dat wij in een val zouden trappen
die we onbewust zelf hebben opgezet. 
Alle evaluaties en projectdocumentatie maken gewag van een
verhoogde participatiegraad in lokale beslissingsorganen, maar het 
is niet duidelijk hoe strategisch doorslaggevend deze beslissings-
niveaus zijn. Dikwijls zijn het beslissingsorganen die buiten de echte 
machtscirkel liggen en wiens verdienste er vooral in bestaat 
« bewustzijn » te creëren en niet de deelname aan de politieke 
machtsuitoefening zelf. 

Men mag zich dan de vraag stellen of wij de armen niet alleen 
blijven beschouwen als de passieve ontvangers van onze materiele 
goederen maar ook van onze geestelijke goederen. Een voorbeeld is 
het propageren van grotere participatie zonder doelgerichte
vorming aan te reiken om deze participatie hard te maken. 
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Het is opvallend dat de resultaten in alfabetisatie (het meest cruciale 
beginpunt voor « empowerment ») eerder problematisch zijn terwijl 
er tegelijkertijd verhoogde participatiegraden worden gemeten. 
Doelgerichte participatievorming zou bijvoorbeeld het aanleren zijn 
van elementaire controletechnieken wat betreft de herverdeling voor
het bruto-lokaal-product. Indien we er in slagen om elementaire 
landbouwtechnieken aan te leren, (bvb. pesticidenbehandeling)
waarom zou het dan niet mogelijk zijn om elementaire organisatie-
technieken aan te bieden ? De Vietnamese overheid gebruikte deze 
techniek om de stijgende corruptie van lokale kaders tegen te gaan. 
Hier wordt aan de gemeenschap simpele boekhoudkundige tech-
nieken aangeleerd die hen toelaat om controle op de landbouw-
opbrengst uit te voeren.

Als er niet meer effectieve invulling wordt gegeven aan
« participatie » dreigt deze doelstelling binnen de dynamiek van het 
armoede-syndroom een averechts effect te ressorteren. Meer en meer
onderzoek maakt gewag van de «tirannie van participatie» in 
ontwikkelingsprojecten. Men kan arme mensen die lange dagen 
vullen met een veelheid van overlevingsactiviteiten niet vragen om 
in de avonduren participatievergaderingen bij te wonen over alle 
aspecten van sociale en economische voorziening van een 
gemeenschap (water, gezondheid, landkwesties, vermarkting enz…) 

Dit is een overbelasting in tijd die wij zelf in het westen óók niet
zouden dulden. Net als wij, mogen de doelgroepen in onze projecten
verwachten dat sommige van deze voorzieningen op rechtmatige 
wijze georganiseerd worden door de lokale staat. 

Gebeurt er enerzijds onvoldoende politieke invulling van
participatie en verplichten wij anderzijds armen om te over-
participeren dan voegen wij een relatieve en  absolutie deprivatie toe 
aan het armoedesyndroom en is een groter gevoel van  onmacht en 
moedeloosheid niet uit te sluiten.

Hierdoor wordt het nadien nog  moeilijker om te remediëren wat we
zelf mee hebben teweeggebracht (bvb. sociale  apathie of nog risico-
voller sociaal gedrag).
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Er bestaat dus een tolerantiegrens, voorbij dewelke het creëren van
« bewustzijn », indien niet verder opgevuld, uitloopt op een
uitholling van het begrip zelf en tot cynisme kan leiden. Het gevolg
is dan een verharding van de sociale pathologie van armoede. 

c. Essentiële sociale basisvoorzieningen.

Een onderscheid zou dienen gemaakt te worden tussen doel-
stellingen die nu eenmaal door de overheid moeten opgestart
worden (« social-engineering ») en doelstellingen die via het 
marktmechanisme kunnen bereikt worden.
Tot de eerste categorie behoren gezondheid en onderwijs, tot de 
tweede categorie, inkomensverwerving, tewerkstelling, voedsel-
zekerheid, transport, financiering etc… 
« Markets will not work for the poor where exclusion from educational
opportunity or poor health restricts ability to generate income or raise 
productivity and wages » (op. cit. « Growth with equity » Oxfam 2000 pag.
10).

De eerste categorie van doelstellingen is strategisch en interven-
tionistisch en het domein van de donor of de lokale staat, de tweede
categorie is een op productie gebaseerde benadering en behoort tot 
het gezamenlijk domein van de markt en de indicatieve overheids-
planning (bvb. toegang naar productiemiddelen voor de armen 
vrijmaken).
De vigerende beleidsliteratuur en de evaluatiedocumenten omtrent
deze materie hebben de neiging deze verschillende doelstellingen 
naast elkaar te zetten.

In een strategisch denkpatroon moet evenwel de cesuur van
prioritisering gelden; wat dient eerst aangepakt (effectiviteit) en 
waar liggen onze grootste mogelijkheden met onze relatief
bescheiden middelen (efficiëntie)? Wil een strategie niet verwateren
in een amalgaam van hoopvolle verwachtingen, dan is een 
doelstellingsanalyse op zijn plaats. 
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Alle reeds ontvangen evaluatierapporten verwijzen naar het
strategische belang van prioritaire investeringen in gezondheid en 
onderwijs en hun koppeling.

Vorming werd door alle geïnterviewde doelgroepen beschouwd
als de voornaamste uitweg uit armoedeval. Alfabetisatie wordt
ook beschouwd als een middel om beter met elkaar te kunnen 
communiceren, berichten te kunnen lezen en deel te nemen aan 
het beslissingsproces. 

Het bestrijden van bijvoorbeeld het HIV/AIDS-virus zou een 
groter preventief momentum krijgen indien hier doelgerichter op 
werd ingegaan in de basisvorming van jongens en meisjes of in de 
alfabetisatieklassen voor de volwassenen. Aids wordt trouwens in 
de drie Oost-afrikaanse landen (Uganda, Zambia en Kenia) niet 
als een ziekte beschouwd, maar als een natuurramp zoals een
aardbeving, droogte of overstroming. In de drie West-afrikaanse
studies beschouwt men dan weer armoede als eenzelfde soort 
van « goddelijke bestraffing ». Beide percepties ontstaan door
gebrek aan kennis en dragen bij tot een nog groter onmachts-
gevoel.

Vorming heeft tevens een impact op het « fysieke » deel van het 
interventiepakket. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin waterputten
te slaan zonder dat de sanitaire voorzorgsmaatregelen bij de 
gebruikers gekend zijn (zie bvb. Zambia). 

In de meeste studies (Oeganda, Zambia, Niger en Mali) wordt er 
evenwel gewezen dat inspanningen voor vorming zowel van de 
kant van het project als van de lokale overheid onder optimum 
blijft. Ofwel is het curriculum niet ontwikkelingsrelevant, ofwel is 
de sociale toegankelijkheid beperkt (« monopolisatie » door een 
bevoorrechte groep cfr. het probleem van per-diem-winning) of 
fysisch problematisch (té grote afstanden afleggen om ze bij te 
wonen, geen geld om transport te betalen). De bemanning van de 
vormingsactiviteiten is niet altijd volledig en soms ad hoc, wat
dan weer een appreciatie inhoudt van de armoedebestrijdings-
capaciteit van de lokale staat (opportuniteitskeuze).
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Het probleem van toegankelijkheid stelt zich ook voor de 
medische activiteiten. Hier speelt zowel de financiële bijdrage als 
de afstand een rol. De financiële ontoegankelijkheid is het 
klassiek probleem van de spanning tussen enerzijds betaal-
baarheid dus het voortbestaan van de dienstverlening en 
anderzijds de mogelijkheden van de armen binnen hun beperkt
budget. De beslissing om een geneeskundige uitgave te doen 
volgt dikwijls het heersende machtspatroon in de familie d.w.z.
mannen en jongens eerder dan vrouwen en meisjes. 

Een ander en breder patroon dat uit de observaties van de vorming-
en medische koppeling naar voren komt is de zwakke opvolging
door het projectpersoneel op het terrein. Het « terrein » is hier soms
zo uitgestrekt en zo weinig toegankelijk dat de beperkte projectstaf 
er niet in slaagt om alle interventieplaatsen regelmatig te bezoeken.
Hun « afwezigheid » wordt zowel in de West- als Oost-afrikaanse 
interviews aangehaald als één van de negatieve punten. Men kan 
zich evenwel afvragen of dit louter een probleem is van
afstanden en bemanning. Ligt de keuze voor grote uitgestrekte
“areas” (administratieve omschrijvingen, zoals  arrondissementen,
provincies) niet aan de basis van deze gebrekkige capaciteit?

Had men bij identificatie misschien niet beter geopteerd voor een 
verdieping van de impact op een beperkter gebied en gezocht naar 
donorcoördinatie in aangrenzende gebieden? Op sommige locaties 
blijken een veelheid van donoractiviteiten geconcentreerd, zonder 
evenwel onderlinge coördinatie, terwijl op andere locaties geen
noemenswaardige aanwezigheid wordt opgemerkt, zo vermeldt het
Zambia-project projectinterventies in 120 dorpen, maar in slechts 24 
wordt effectief gewerkt,  in de Niger, Kenia en Mali-studies worden
gelijkaardige vaststellingen gedaan. Het is een beeld dat trouwens
bevestigd werd door één van VN-organisaties tijdens de
Parlementaire Werkgroep van het BOF op 01/06/2001. 

Een ander gevolg is dat in de « vergeten » dorpen soms lokale chefs 
gedurende een jaar met ongebruikte ontwikkelingsfondsen achter-
gelaten worden. Dit is enigszins om moeilijkheden vragen… Het 
gevaar van een te dun bezaaid actieveld is immers dat na 
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verloop van tijd ontwikkelingsgelden of uitrustingsgoederen in het
heersende machtscircuit van herverdeling terecht komen en de
armsten opnieuw « onbereikbaarder » worden.

We moeten opletten dat we geen virtuele sociale ruimte creëren die
uiteindelijk niet meer beantwoordt aan het eigenlijke actieveld. De 
trend tot het creëren van zulke « bureaucratische Lebensräume » is 
eigen aan vele donoradministraties. De « verlenging » van een
project is meer dan eens een « geografische » uitbreiding. 

Vanuit het standpunt van de donorbureaucratie is dit misschien 
politiek rationeel, al was het maar omdat het hun onderhandelings-
positie ten opzichte van de nationale elites in de hoofdstad versterkt.
Vanuit het standpunt van een effectief armoedebestrijdingsbeleid op 
het terrein dreigt deze rationaliteit enigszins te vervagen.

d. Inschatten van risico’s.

De armen staan disproportioneel bloot aan de immer stijgende 
risicospiraal. Maar er is ook een duidelijke escalerende lijn tussen
de verdieping van de armoedekloof en de ineenstorting van het 
staatsgezag. Sinds de studie van Lloyd Timberlake « Afrika in
Crisis », medio de jaren tachtig, weten we reeds dat grote natuurlijke 
rampen, niet deus ex machina zijn maar door de mens gemaakt. 
Grote droogte is alleen een menselijk probleem indien de traditionele
eeuwenoude beveiligingssystemen ontregeld worden (bvb. het 
gesloten en traditionele stockage-systeem in de Sahel versus de 
moderne monocultuur en de  globalisatie). 

Elke ziekte in de geschiedenis is pas een epidemie geworden omdat 
ze gepaard ging met grootschalige verpaupering en verknechting
van bevolkingsgroepen (bv. pest in de middeleeuwen, syfilis  onder
de indiaanse bevolkingen in Spaans Amerika, aids in Afrika…..)
Des te harder de menselijke uitbuiting en verarming des te harder de 
middelen zijn die de ongelijkheid willen bestendigen, ontvluchten of 
veranderen. De destructieve schakel tussen de armoedekloof en de 
crisis van de staat is de spiraal van geweld, etnisch, crimineel, 
sociaal of familiaal. 
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Er is een aanwijsbaar verband tussen de plundering van de Kongo-
staat door troepen  van de buurlanden, vóór of  tegen het Kinshasa-
regime, en de AIDS-problematiek nl. het bekostigen van de dure 
aidscocktails voor de familieleden op het thuisfront. 

De ineenstorting van de staat in grote delen van Centraal, Oost en 
Zuidelijk Afrika opent perspectieven voor misdaadsyndicaten wiens 
productie van verdovende middelen wel eens gedelokaliseerd zou 
kunnen worden vanuit de Aziatische gouden driehoek of de 
Zuidamerikaanse hooglanden. (ideale teeltgrond, eigen « ports-of 
entry », afzetmarkten in de nabijheid etc…)

Risico-analyse kan dus niet opgedeeld worden in onderscheiden
interventieterreinen zoals conflictpreventie, conflictoplossing, post-
conflict wederopbouw, noodhulp, beveiliging tegen rampen (« early 
warning ») en de verbetering van de mensenrechten en goed bestuur.
Het heeft weinig zin de armen te beschermen op één terrein 
(natuurlijke catastrofes) en ze over te laten aan de destructieve
krachten op een ander terrein (« war-lordisme », banditisme etc…). 
Het resultaat blijft uiteindelijk hetzelfde.

In de Hoima en Kibale regio in Oeganda, kan onze micro-
financiering nooit zijn micro-niveau « multicipliceren » naar het 
opzetten van coöperatieve en ontwikkelingsbanken, wegens de 
nachtelijke raids van politieke bandieten uit Kongo en Sudan 
(ex-Obote, ex-Amin-eenheden , Leger van de Heilige Geest etc…) 
Het Oegandese leger beschermt weliswaar zijn grenzen, maar dan 
1000 km. westwaarts in Kisangani….. Hetzelfde verhaal  kan verteld
worden over de ongebreidelde criminaliteit in Kenia, de etnische 
conflicten in Mali en Niger, de religieuze oorlog  op de Filippijnen en
de zich reeds aftekenende ecologische crisis in de Luapulu-valei in 
Zambia.

De identificatie van risico’s maakt dus deel uit van het hoger 
gestelde probleem van gebrek aan voorafgaandelijke politieke 
analyse bij projectinterventie en de thematiek van zelfred-
zaamheid onder bescherming van de lokale staat.
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Elke politieke analyse gedurende de identificatiefase van een
interventie, zou moeten leiden tot een gemeenschappelijk strategisch 
platform van alle aanwezige donoren én de nationale overheid wat
betreft de inschatting van risico’s voor de armste groepen. Het is op 
dat moment dat bijstand aan het juridisch of politioneel apparaat, en
waarom niet militaire coöperatie, moet ingepast in de sectoriele of 
geografische focus van de projectinterventie. Geen enkele donor, en 
zeker niet België, is in staat om  pacificatie op te leggen.

Maar dit strategisch platform kan het forum zijn waar een
conditionaliteit kan opgelegd worden aan de heersende en 
ontvangende nationale politieke elite wat betreft het zoeken naar 
vreedzame oplossingen van maatschappelijke crisissen.

Onze ontwikkelingsbijdrage zou dan moeten gezien worden als een 
vredesdividend. De strategische visie moet bijgevolg de 
mogelijkheid open laten om een exit-positie te bepalen éénmaal de 
veiligheidssituatie uit de hand loopt en ons ontwikkelings-
engagement dreigt verzeild te geraken in de contradictorische en 
polariserende situaties van militarisering.

Een voorbeeld  is ons landhervormingsprogramma op de Filippijnen 
dat in dergelijke patstelling riskeert terecht te komen. Alhoewel het 
geconcipieerd is geweest als een programma voor conflictpreventie
(rurale armoede en religieuze polarisatie op de zuidelijke eilanden) 
is het voorbijgegaan aan de realiteiten van de nationale en rurale 
politiek. Het gevolg is een gradueel terugplooien van onze 
objectieven van landhervorming naar meer technische uitvoerings-
opdrachten in economisch geïsoleerde locaties. Doordat België de 
grootste donor is van het landhervormingsprogramma (900 mio bef.) 
wordt onze positie nauwlettender in het oog gehouden zowel door 
het Manila-bewind als de moslimrebellen. De politieke en militaire 
verharding van de wederzijdse standpunten heeft een zekere
stuurloosheid gecreëerd wat onze eigenlijke positie is, wat dan weer
wantrouwen verwekt bij beide protagonisten.

Eén van de voornaamste lessen die de Wereldbank getrokken heeft 
uit haar landhervormingsprogramma’s is dat ze relatief snel dienen 

83



doorgevoerd te worden wil men geen blokkering of recuperatie 
vanwege de grootgrondbezitters toelaten.

Het wegzinken van de Belgische ontwikkelingsinspanningen in door 
de Filippijnse regering bepaalde locaties, in de vorm van een ganse 
reeks van kleinschalige projectmatige interventies (microfinan-
ciering, productie, scholing, gezondheid) brengt de programmato-
rische doelstelling van onze toch aanzienlijke bijdrage in gedrang.
Het ontbreken van een regionaal-economisch planningskader bij de 
nationale overheden stelt daarenboven de economische impact van
onze interventies in vraag. 

e. De vrouw als belangrijkste ontwikkelingsactor.

Door haar meervoudige overlevingstaken (reproductieve, produc-
tieve, huishoudelijke en gemeenschapsverplichtingen) staat de 
vrouw centraal in de armoedebestrijdingsproblematiek.

Volgens de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor
Afrika produceren de vrouwen 80 % van het Afrikaanse bruto
nationaal product en bezitten zij minder dan 10 % van alle 
productiemiddelen en inkomens samengeteld. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden in de ontwik-
kelingslanden 2 op 3 vrouwen op het platteland en 1 op 2 in de
steden het slachtoffer zijn van fysiek en seksueel geweld. De 
Wereldbank concludeerde dat geweld alleen een grotere doods-
oorzaak is onder vrouwen dan de sterfte ten gevolge van kanker,
malaria en ongevallen samen. 

Het bindmiddel tussen deze economische prevalentie en politieke 
subordinatie is een patriarchaal machtscomplex, dat net als elk 
ander feodale systeem wordt samengehouden door ideologische en 
religieuze  normensystemen. 

Net als in het feodale systeem is deze onderwerping minder 
éénduidig dan men zou vermoeden. De dialectiek van de Meester en
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de Knecht is dat de Meester de Knecht nodig heeft om zichzelf te 
herkennen en niet omgekeerd. 

Ondanks hun onderworpen positie presteren vrouwen duidelijk 
sterker op bijna alle ontwikkelingsactiviteiten. Of het nu gaat over
alfabetisatiegraden, terugbetaling van leningen of het nemen van
sanitaire maatregelen, de uitkomst blijft onveranderd dezelfde.
Vrouwen zijn performanter. Dit houdt geen biologische of
seksistische connotatie in, het is simpelweg een neutrale
sociologische en statistisch-economische vaststelling. Voor dezelfde 
redenen hadden we evengoed albino bosjesmannen kunnen 
aanduiden.

Een eerste conclusie wat betreft de afgewerkte vrouwen en 
armoede-evaluatie kan hier reeds gesteld worden. Al de
evaluatierapporten bevestigen dat de « trickle-up » van
onmiddellijke noden (drinkbaar water, huisvesting, inkomens-
verwerving) naar strategische noden (gelijkheid in rechten en bezit,
lichamelijke integriteit, politieke beslissingsmacht) geen duurzaam-
heid verleent aan de emancipatie-objectieven van het project. Als
zodanig is deze voorstellingswijze van materiële naar geestelijke 
noden een legaat van de nog langere ter ziele gegane historisch-
materialistische « Stufentheone ».

De dynamiek van een maatschappij is ongelijktijdig en ongelijk-
matig. Daarenboven is het poneren van een lineair proces totaal 
vreemd aan niet-westerse gemeenschappen (cyclische wereld-
beschouwingen) laat staan aan de cultuur van de armen. (cfr. «
overlevingsmozaïek » zie supra) Een voorbeeld  daarvan is de
opmerking bij de bespreking van de BOF-projectevaluaties « dat het 
project de vrouw meer vrije tijd gegeven heeft ». Dit is een 
theoretische veronderstelling die geen rekening houdt met de 
dynamiek van uitbuiting.

Uit de interviews met de vrouwen blijkt immers dat zij óók 
« surplus » aan inkomen, land of tijd als een risico inschatten. Meer 
inkomen kan betekenen meer afroming ter financiering van een 
sociaal aanvaarde levenswandel van de echtgenoot (alcoholgebruik, 
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prostitutie en polygamie) meer land meer arbeid, meer tijd meer 
gemeenschapsverplichtingen vervullen.

Vooral voor vrouwen die nog maar aan het begin staan van hun 
deelname aan het ontwikkelingsproject (aanvragen van een lening, 
invoeren van een nieuwe techniek) is dit een moeilijke beslissing. 
Het onbekende is te onzeker, het risico voor verdere overbelasting te 
groot.

Deze wantrouwige houding tegenover surpluscreatie, hoe para-
doxaal ook voor westerse begrippen, is niet ongewoon. Het
« vernietigen van surplus » door ganse gemeenschappen is reeds 
lang in de antropologische literatuur gedocumenteerd geweest. Voor
vele niet-westerse  samenlevingen is overproductie en overinnovatie
een gevaar voor de interne stabiliteit. Arme mensen zullen pas hun 
gekende status-quo verlaten als zij ook de zekerheid hebben niet 
verder terug te vallen dan vanwaar zij vertrokken zijn.

Zo dus zolang vrouwen niet zeker zijn dat hun bezitsverwerving van
rechtswege geconsolideerd wordt en vertaald naar politieke
beslissingsmacht, kunnen wij logischerwijze weinig duurzaam 
engagement voor het « empowerment-objectief » verwachten. De 
conclusie is dan ook dat « strategische noden » geen verwachtings-
patroon moeten zijn maar een onmiddellijk interventiepatroon van
bij de start van het project. Eens te meer heeft onze kunstmatige
opdeling tussen onmiddellijke en toekomstige noden, weinig
betekenis voor de armste doelgroepen. 

Verwachten wij kwaliteit en effectiviteit in onze armoedebestrijding 
dan hebben wij geen andere keuze dan hiermee rekening te houden. 
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f. Vrijwaren van de milieugebruiksruimte van de armen. 

Armoede is zowel een oorzaak als gevolg van milieuproblemen. 
Arme gezinnen passen een korte-termijnstrategie toe om te over-
leven. De prioriteit ligt bij vergroting van de bestaanszekerheid en de 
spreiding van risico’s (zie supra) en niet op duurzame ontwikkeling.
De strategie van de overheden is hiermee niet essentieel
verschillend. De nadruk op snelle economische groei krijgt prioriteit 
ten koste van het als « luxe » beschouwde milieubeheer.

Armoede is dan weer een gevolg van milieuproblemen omdat de 
negatieve effecten van deze problemen worden afgewenteld op de 
armsten die juist het meest afhankelijk zijn van natuurlijke 
hulpbronnen. Dit draagt bij tot de vicieuze spiraalbeweging van de 
armoedeval. (zie supra)

Uit de rapportering van de Subsahara-evaluatie blijkt dat het
inbedden van een milieueffectenrapportering in onze interventies
weinig of niet aanwezig is. Waar ze oorspronkelijk wel was
aangebracht (eco-ontwikkelingscomponent in het Mali-project) werd
ze wegens de hierboven vermelde redenen verlaten

Uit de Zambia-studie blijkt dat ontwikkelingsinterventie door haar 
keuze van onaangepaste technologietransfert zelfs kan bijdragen tot 
de inkrimping van de milieugebruiksruimte. In de Niger-studies
wordt dan weer melding gemaakt van ad hoc pogingen die reeds 
tijdens de uitvoering van het project hun duurzaamheid verliezen. In
de Kenia-studie van micro-financiering is het milieu-element zelfs 
helemaal niet aanwezig. In de Uganda-studie wordt melding
gemaakt van de verhoogde demografische druk t.g.v. immigratie
naar het Hoima en Kibaale-district, maar er zijn geen verwijzingen te 
vinden naar de gevolgen ervan op de milieugebruiksruimte.

Uit deze observaties heeft de Bijzonder Evaluator de conclusie
getrokken dat wij een leerproces moeten starten om onze impact op 
een milieugebruiksruimte beter in te schatten. 
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Om die reden werd de voorziene evaluatie in Vietnam omgevormd
tot een studie van de impact van de Belgische ontwikkelingssteun op 
de duurzaamheid van de rurale leefomgeving. Een vijftal projecten 
worden geselecteerd over een voldoende ruime periode, binnen de 
sociale ruimte van het platteland. 

De keuze van Vietnam als onderzoeksterrein heeft zijn welbepaalde
reden. Wat betreft armoedebestrijding is dit land een succesverhaal.
Onze ontwikkelingssamenwerking is er veel performanter dan in 
vele andere gebieden. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de
capaciteit van de staat, maar wij zouden meer willen weten waar en 
hoe succesindicatoren werken, tot welke mate zij als « versnellers » 
kunnen optreden en tot welk niveau deze ervaringen bruikbaar zijn 
in een andere politiek-culturele en beleidscontext. Het moet ons
tevens toelaten om milieu, net als « gender », als een geijkte,
impliciete doelstelling in te voegen in al onze toekomstige
interventies. Op die manier wil de Bijzondere Evaluatie aansluiten
bij nieuwe onderzoekspistes op dit terrein en die voor het moment
vooral door de Britse evaluatiedienst worden gepionierd. 

Een rurale leefomgevingsanalyse bestudeert de aanwezige poten-
tialiteit van sociale en materiële voorzieningen en de menselijke 
activiteiten die hierop of hiermede worden ingezet om in het 
levensonderhoud van arme mensen te voorzien.

Een leefomgeving is duurzaam wanneer zij het hoofd kan bieden 
aan spanningen in de milieugebruiksruimte en tegelijkertijd zijn 
eigen capaciteit in stand kan houden, of beter nog, uitbreiden, 
zonder dat daardoor de ecologische basis wordt ondermijnd, nu niet 
en niet in de toekomst.

Het is een benadering die veronderstelt dat de percepties en
prioriteiten van de armen als uitgangspunt worden gebruikt.
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4.3.3. Andere aandachtspunten voor beleidsdiscussie. 

Het is niet de bedoeling om nu reeds conclusies uit te schrijven. Het is 
wachten op meer evaluatiemateriaal en het eindcolloquium over de 
armoedeverminderingsimpact.

We zouden hier eerder een aantal punten willen belichten die de
onderlinge relatie tussen armoedebestrijding en de duurzaamheid
ervan vatbaar maken voor discussie. Vermits de reeds voltooide
evaluaties aangeven dat de armsten niet bereikt worden zoals mag 
verwacht worden, en anderzijds projecten stelselmatig institutionele 
structuren en stimulansen inbouwen die moeilijk in stand zullen 
worden gehouden éénmaal de externe financiering opdroogt, lijkt ons
“duurzame armoedebestrijding” een goed vertrekpunt voor een 
geïnformeerd debat. Zulk een debat zou moeten leiden tot het vinden
van de balans tussen de doelstellingen die verwijzen naar armoede en 
de doelstellingen die gekoppeld zijn aan duurzaamheid. 

a. Holistische benadering van armoedevermindering 

Een geïntegreerde rurale aanpak zoals deze van de Overlevings-
fondsprojecten vormt dan ook voor de Bijzondere Evaluatie een 
dankbare laboratoriumfunctie. Er is enerzijds de holistische aanpak 
van het Fonds wat betreft het armoedeprobleem en anderzijds hun
verwachting van een relatief sterke en efficiënte beheerscapaciteit
vanwege de lokale en/of gecreëerde instituties. 

Het interventiepatroon van het Belgisch Overlevingsfonds houdt wel
degelijk rekening met het feit dat arme mensen lijden onder een
aantal en onderlinge gerelateerde deprivaties: gebrek aan gelegen-
heden (tot inkomen, tot bezit, tot markttoegang) gebrek aan
capaciteiten (qua gezondheid en scholing) gebrek aan zekerheid 
(extreme kwetsbaarheid aan externe crisissen), en gebrek aan macht 
(geen toegang tot beslissingsmechanismen). 

Daartegenover staat dat deze interventiepunten weinig of niet 
geplaatst worden in het kader van het familiale, het lokale of 
nationale politieke herverdelingsmechanisme. Elk van deze
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mechanismen is gestratifieërd volgens vaste formele of informele 
normen. Deze normen bepalen het karakter van bestuur, zowel in als 
rond het project. Zonder tegenmacht produceert en reproduceert dit
politieke kader een patroon van ongelijkheid, verpaupering en
verknechting.

Zonder preciezere afstelling van onze hulp op de armste 
doelgroepen is het dan ook logisch dat deze laatsten dispropor-
tioneel minder “begunstigd” worden dan deze categorieën van
mensen die het relatief beter hebben, zij het in het arme gezin, het
arme dorp of de arme provincies. 

De waardepatronen die deze ongelijkheid legitimiseren liggen diep
begraven in de culturele, historische, sociale en politieke ondergrond
waarop het project zich bevindt. Het is dan ook zeer de vraag of 
onze ontwikkelingssteun en dialoog geen te botte instrumenten zijn
om een impact te verwerven op deze factoren. Om deze reden heeft 
de Bijzondere Evaluatie geopteerd om een antropologische
benadering van de studies, waarbij de analyse van de “normen en
geloofssystemen” een belangrijke plaats werd toebedeeld. (zie
analysekader)

Het zou ietwat defaitistisch zijn te moeten toegeven dat deze 
culturele mechanismen ontsnappen aan de reikwijdte en diepgang
van ontwikkelingshulp, alsof we zouden “krassen-op-een-rots”. 
Zonder inzichtverwerving in het politieke herverdelings-
mechanismen tendeert de projectimplementatie naar meer fysieke 
investeringen (rurale wegen en andere openbare werken, leveren
van productiegoederen, technologietransferten etc…) en minder 
naar de vorming van sociaal en menselijk kapitaal. Dit is nu eenmaal
de logische weg van de minste weerstand. Dit uit zich door een 
sterke nadruk op de “social engineering” in een project. De juiste 
doelen stellen en hen vervolgens versterken en waarmaken zou dan
volstaan.

Het is misschien dan ook niet toevallig dat wij vooral ingenieurs en 
economisten aantreffen in de projectteams. De sociale antropoloog
wordt er soms later bijgeroepen om zich met het probleem “mensen”
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bezig te houden. Zulk een “engineering” benadering staat dan wel
haaks op de procesmatige benadering die rekening houdt met 
situaties van onzekerheid, beperkte kennis en onvoorziene
zijeffecten. Het spreekt vanzelf dat deze benaderingen een
rechtstreeks effect zullen hebben op de doelstellingen van
zelfredzaamheid, tegenmachtcreatie en participatie.

Zonder een versterking van deze laatsten zal de ongelijkheid van het
politiek herverdelingsproces ongehinderd doorgaan, al bouwen we
het tienvoudige aan bruggen en wegen, scholen en hospitalen. 

Een politieke analyse van herverdeling is meer dan wetenschappelijk
inzicht. Het laat ons toe enige afstand te nemen van onze activiteiten
(minder “interventie” meer “samenwerking”) en tegelijkertijd die 
indicatoren, die actoren en die factoren aan te duiden die als 
strategisch geplaatste “versnellers” in het projectproces verstevigd
kunnen worden. Het argument dat we alles uit de grond moeten
stampen omdat er “niks is” is eerder het probleem dat we er “niks”
van afweten.

Het begrijpen van de dynamiek van ongelijkheid en niet alleen de 
identificatie van de onderscheiden elementen van ongelijkheid is dus 
één van de voorwaarden om de link met duurzaamheid te 
verstevigen.

b. Institutionele omgeving en duurzaamheid. 

Deze omgeving is de zone van de waarheid wat betreft de 
duurzaamheid van onze interventies. Er bestaat een duidelijk 
donorpatroon waarbij projecten nieuwe institutionele structuren of 
organisationele omwegen creëren opdat hun hulpverlening toch 
maar « geïntegreerd » zou geraken.

Deze nieuwe instituties of organisaties vergen een constante stroom 
van externe financiering, die niet kan ingevuld worden éénmaal
onze bijdrage ophoudt. Dit komt opdat de nationale een lokale 
capaciteit om inkomsten te verwerven meestal niet realistisch zijn 
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ingeschat geweest of zelfs niet in overweging genomen bij aanvang
van het project. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de link van het project met de 
macro-politieke en economische beleidsomgeving eerder zwak is. 
(vb. Filippijnen-programma; Kenia, Oeganda, Niger-studies)
Een ander weinig verrassende observatie is dat ontwerp en
uitvoering van het project eerder een blauwdruk dan een 
procesmatige benadering zijn. Blauwdrukken zijn eerder arbitrair
wanneer we te maken hebben met complexe, multisectoriële aanpak,
waar onvoorziene omstandigheden niet te vermijden zijn. Vooral
voor geïntegreerde projecten, zoals deze van het Overlevingsfonds,
zou dit procesmatige voor alle betrokken partijen meer kansen
bieden om meer probleemoplossender en leergerichter te werken.

Juist wegens het ontbreken van een procesmatige aanpak zal de 
duurzaamheid in geïntegreerde projecten problematisch blijven. De
redenen hiervoor kunnen het best geobserveerd worden tijdens de 
periode van uitfasering, dus afbouwen van onze hulp. Dit is een 
klassiek spanningsveld tussen de externe evaluatie (aanbevelingen
voor bijsturen of stoppen) en de uitvoerders (belangenverdediging).

De logica zelf van de belangengroepen maakt dat de ontvangende en 
uitvoerende organisaties nooit de uitfasering zelf zullen voorstellen.
De verantwoordelijkheid wordt stelselmatig voor de deur van de
donoradministratie gelegd. Maar ook hier zal er veel tegenstand zijn 
om het project daadwerkelijk uit te faseren, en dit om drieërlei
redenen: het jaarlijkse “disbursement” syndroom om zijn budget te 
verdedigen tegenover andere “uitgave-ministeries”, de reeds
gemaakte interne investeringskosten ter uitvoering van het project 
en de zelfbestendiging van de staf. 

Het gevolg is dat de beslissing om uit te faseren gebaseerd is op het
volume van donorbudget en andere administratieve overwegingen
die weinig verband houden met de duurzaamheid van de 
investeringen op het terrein. 
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Aan de andere oever van de financieringsstroom zullen de
ontvangende administraties in de partnerlanden trachten nieuwe
donors te vinden om onze financiering te vervangen. Het vervangen
van wordt dan belangrijker dat het consolideren van wat reeds 
bereikt werd.

Het is genoegzaam gedocumenteerd in Wereldbank en bilaterale
donorpublicaties, dat ontvangende landen de analytische capaciteit
missen om op effectieve wijze hun prioriteiten en projecten te
identificeren. Veel donorconferenties gebruiken niet toevallig de 
term “basket” (mand) om de rondvraag voor steun een naam te
geven. Hierbij komt nog dat deze landen dikwijls de transparantie,
de verantwoordingsprocedures (“accountability”), en het publieke 
debat missen om hun burgers of organisaties toe te laten een
aanspraak te maken op de inkomende geldstroom. Centrale 
bureaucratieën begrijpen zelden de echte noden van hun 
onderdanen of lokale gemeenschappen. Eenvoudigweg ontvangen
van “cashflows” is dikwijls belangrijker dan er op toe zien dat
projecten en hervormingen de doelgroepen bereiken.

De centrale vraag wat het duurzaamheidsaspect betreft is dan of het 
doenbaar is om beleid en strategie door te drukken die enerzijds
alleen maar de donorbelangen vertolken, waarin anderzijds de
ontvangende regeringen zelf niet in geloven en vervolgens hun 
bevolking ze zelf niet wilt ondersteunen.

Dit is geen argument voor het onconditioneel verlenen van hulp. Het 
is eerder een bedenking dat wij institutionele mechanismen moeten 
ontwerpen waar deze waaier van actorperspectieven tot zijn recht 
komt. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat regels voor een uitfasering
opgesteld moeten worden. Deze regels moeten reeds aanwezig zijn 
in het projectdocument, controlepunten van impact en duurzaam-
heid moeten gedurende het projectverloop ingebouwd worden, de
eindbegeleiding zou moeten gebeuren met de inbreng van de nodige
extra of externe expertise en de oude en nieuwe projectstaf zou 
gezamelijk moeten kunnen werken in een overgangsfase ingeval er 
een verlenging, of uitbreiding naar een ander gebied plaatsvindt.
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Dit zou vermijden dat veel problemen van opstart of uitgefaseerd-
zijn, niet meer “gepersonaliseerd” kunnen worden (expert had meer 
tijd nodig om in te werken, team is te laat ter plaatse gekomen, is te 
vroeg vertrokken naar een andere opdracht enz….)

Zulke decalages in tijd kunnen soms 1 à 2 jaar aanslepen en trekken 
de effectiviteit van het project gevoelig naar beneden. Het gevolg is 
dat we bij sommige projecten gemerkt hebben dat het gros van de 
activiteiten in het voorlaatste of laatste jaar gelanceerd werden en er 
dus ook weinig opvolging aan kan gegeven worden door gebrek aan
tijd. Hierdoor komt dan de duurzaamheid in het gedrang. 
Institutionele maatregelen kunnen hier veel aan verhelpen.

c. Empowerment en participatie. 

Beide beleidsdoelstellingen scoren zeer goed op conceptueel en
retorisch vlak. Er is evenwel een groeiend besef in de ontwikkelings-
gemeenschap dat hun toepassing eerder zwak is zowel in het
projectontwerp als tijdens de implementatie (zie supra). 

Er is hier niet voldoende plaats om uitvoerig in te gaan op dit
probleem. Maar ondertussen dreigt deze thematiek wel ten onder te
gaan aan conceptuele wildgroei en operationele armoede. 

Laten we dus hier alleen maar trachten enige intellectuele cesuur aan 
te brengen ten behoeve van het debat. 

Het “empowerment” proces zou volgens ons moeten gezien worden
op twee niveaus. Het eerste niveau is dat van het zich toe-eigenen
van initiatief (“ownership”) en capaciteitsontwikkeling bij de lokale 
instellingen. Het tweede niveau relateert naar de mogelijkheden van
de armen op deze instellingen te controleren of te beïnvloeden. 

Het eerste niveau verwijst dus naar duurzaamheid, het tweede naar
democratisering. Als gevolg van de dynamiek van politieke macht 
bij de nationale elite en de technocratische aanpak door de donors, 
ontstaat er een tendens om zich te gaan concentreren op het eerste 
niveau. Soms gaat dit gepaard met eerder problematische of 
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onrealistische veronderstellingen wat betreft de capaciteit van de 
lokale administratie, ook wanneer deze zelf een deel van het
probleem zijn. Het tweede niveau wordt opgevuld met een pleiade 
van participatieve technieken waarbij het gevaar voor overpar-
ticipatie nooit ver weg is. (zie supra) 

Als zodanig is deze tendens een ander voorbeeld van het 
voortdurend afwegen tussen de soms tegenstrijdige objectieven van
duurzaamheid en armoedebestrijding. 
Wij zouden moeten trachten “institutionele capaciteit” in een veel
bredere context te lezen: kennisverwerving, informatiedoorstroming, 
bestuurstechnieken, informele netwerken, economische goederen en 
grotere vrijheid voor de betrokken doelgroepen om het projectproces 
in eigen handen te nemen. 

Het “empowerment” proces kan dan alleen slagen als wij zelf in de
eerste plaats wat meer afstand nemen tijdens de implementatiefase
en meer aandacht besteden aan de kritieke punten gedurende de 
planningsfase zoals we die hebben opgesomd in punt IV 3.2. 
“strategische elementen”.

d. Positionering van de Bijzondere Evaluatie.

Men kan zich de vraag stellen waarom meestal goedbedoelde, soms 
goed geconcipieerde projecten uit koers slagen éénmaal de 
implementatiefase is ingezet? 

Het is best mogelijk dat een dubbele dynamiek hier aan de 
oorsprong van ligt. Aan de ene kant is er een manifest gebrek aan 
consensus wat betreft de te volgen strategie zowel tussen donoren 
als receptoren als onderling in elk van deze groepen. De wildgroei 
van conditionaliteiten en de voortdurende versplintering van
beleidspunten of thema’s is hier een goed voorbeeld van.

Aan de andere kant is er de veelheid aan belangenconfiguraties,
waarvan de meest gearticuleerden zich dicht bij het politieke 
machtscentrum bevinden (politici, kabinetsleden, donor-
bureaucratieën, private sector, NGO’s, projectstaf…) 
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Ondanks het voldoende aanbod van wetenschappelijk onderzoek, 
zijn het vooral de percepties van deze machtsgroepen die de
overhand halen. Ontwikkelingsprojecten worden dan gestuurd door
nationale en internationale elites die opereren binnen de onbewuste 
en ideologische veronderstellingen waarom mensen arm zijn en wat
er voor hen moet gedaan worden. De voornaamste reden voor deze 
overheersing van een politico-bureaucratische logica tot op het
terrein zelf, is dat de ontwikkelingsactiviteiten, doelen en 
veronderstellingen nu éénmaal geconcipieerd worden in de politieke 
dialoog tussen het donorministerie en het receptorministerie.
Enerzijds is deze dialoog een positieve zaak voor het 
democratiseringsproces tussen staten (gelijke partners). Anderzijds
wordt hierdoor de focus van onze ontwikkelingsdoelstellingen
verplaatst en primeert politieke dialoog ten koste van concentratie 
op projectontwerp, van het meten van prestaties en van de 
doeltreffendheid om de armsten bereikbaar te maken. 

Het is de bijzonderste uitdaging voor de Bijzondere Evaluatie om 
een kritische reflectiestructuur tot stand te brengen die deze
heersende politieke ontwikkelingsideologie vatbaar maakt voor de 
inbreng van niet-legitimerende, niet establishmentgerichte en 
toegepaste wetenschappelijke kennis. 

De Bijzondere Evaluatie is een experiment in “reinventing
government” dat door het Parlement opgestart is als één van de 
conclusies van de ABOS-opvolgingscommissie. In vergelijking met 
de andere OESO-landen is het uniek en innoverend. Het model bezit
niet alleen een potentieel voor ontwikkelingsbeleid maar ook voor
andere binnenlandse publieke domeinen (justitie, gezondheid,
milieu, sociale emancipatie, etc…)

Het Belgisch Parlement moet er mee over waken dat de Bijzondere
Evaluatie, niet de zoveelste valse starter is waarmee 40 jaar Belgische 
ontwikkelingsadministratie en beleid bezaaid is. Om Louis Paul
Boon te parafraseren, voor éénmaal mag de “Belgische genialiteit
geen te korte pootjes” worden aangemeten.
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5. BESLUIT EN AANBEVELINGEN.

5.1. UITVOERINGSPROBLEMEN BIJ DE BIJZONDERE EVALUATIE.

In dit rapport is getracht geweest om op een procesmatige én
thematische manier weer te geven WAT geëvalueerd is geweest, en
hoe dit logisch met elkaar aansluit. In de vorm van becommen-
tarieerde chronogrammen wordt gedemonstreerd hoe de impact-
evaluatie van armoedevermindering logischerwijze overgaat in de 
procesevaluatie van gebruikte kanalen en instrumenten. Als
dusdanig geven de chronogrammen het groeiproces weer van de 
Bijzondere Evaluatie (hoofdstuk 2 “Activiteiten”).

Vervolgens is dieper ingegaan op de organisatorische groeipijnen
van de eenheid Bijzondere Evaluatie of HOE geëvalueerd is geweest
(hoofdstuk 3 “Middelenbestand”). Te onthouden valt dat dit een
moeizaam proces was, maar dat dit ook niet geheel onverwacht is.
De inpassing van een nieuwe evaluatie-eenheid in een bestuurlijk 
kader gaat meestal  door twee moeilijke aanvangsjaren, zoals blijkt 
uit een vergelijkende studie van de OESO-donoren (O. Stokke 
“Evaluating Development Assistance, Policies and Performance”
London 1991). Evaluatie is een kennis-activiteit, kennis is een 
cultuurgegeven en culturen bewegen traag maar gestaag onder de
oppervlakte van elke menselijke activiteit. Het is alleen door intenser
samen te werken met de betrokken diensten (in dit geval vooral het 
Overlevingsfonds) dat gaandeweg de vooroordelen bij bestuurders
kunnen weggewerkt worden en zij evaluatie gaan zien als een 
kwalitatieve bijdrage tot hun managementopdracht. De door de 
wetgever bepaalde termijn van het mandaat van de Bijzondere 
Evaluator van 7 jaar is dan ook een realistisch tijdschema om het 
evaluatie-instrument binnen de bedrijfscultuur van internationale 
samenwerking aan te brengen. 

In dit besluit zouden we verder willen ingaan op het WAAROM van
de geobserveerde organisatieproblemen. De in dit rapport 
aangehaalde organisatieproblemen zijn niet alleen typisch voor de 
Bijzonder Evaluator. Ook andere diensten worstelen met dezelfde
moeilijkheden.
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De Bijzonder Evaluator heeft tijdens één van zijn vorige
rapporteringen reeds gewezen op een paradox in het beslissings-
proces. Veelvuldigheid aan controleniveaus staan dikwijls haaks op 
een zwakke commandostructuur waardoor beslissingen laattijdig
worden uitgevoerd en bijgevolg hun effectiviteit zien dalen. Door de 
lage graad van delegatie is er ook minder responsabilisering bij de 
uitvoerders en dus ook minder creativiteit om duurzame
oplossingen te vinden. Met andere woorden het is eerder het 
klassieke blauwdruk aspect en niet het procesmatige van beheer dat 
naar voren treedt. 

Eén van de spijtige gevolgen is dat problemen of blokkades al vlug 
gepersonaliseerd of gepolitiseerd worden, wat tot een verzuring van
het werkklimaat leidt. De stucturele oorzaken van deze problemen 
ziet men dan ook meestal over het hoofd. Kritische bedenkenkingen 
of het aanbrengen van reflectiemomenten worden dan als 
bedreigend ervaren. Dit leidt tot een verharding van corporatistische 
reflexen, wat vervolgens weer de integratie van de twee
bedrijfsculturen van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse 
zaken verder bemoeilijkt. 

Deze tendens is dubbel spijtig omdat in tegenstrijd tot wat algemeen
gedacht wordt, structurele oorzaken gemakkelijker te remediëren 
zijn dan gepersonaliseerde. De eersten vereisen een rationeel inzicht, 
en kunnen als dusdanig getoetst worden; de tweede neigen naar 
diffuusheid of gebrek aan transparantie en subjectiviteit. Het zijn
immers niet de administratieve kundes die ontbreken, maar eerder 
het tekort aan managementkennis over wat er enerzijds gebeurt 
buiten de administratie (bij andere pionierslanden in publieke 
management reorganisatie of in de privé-sector) en anderzijds hoe 
we daar op kunnen inspelen. 

De huidige internationale trend naar resultaat-gericht management
is evenwel reeds duidelijk aanwijsbaar in de uitgangspunten van de 
Copernicushervorming.
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Aan de ene kant hebben een aantal landen (Nieuw-Zeeland, 
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten) de laatste 15 jaren het 
Nieuwe Publieke Management (N.P.M.) ingevoerd. De evaluatie van
deze invoering is momenteel in volle gang. Het is voor
ontwikkelingssamenwerking van belang dat wij ons aansluiten bij 
dit leerproces. Het N.P.M.-model levert immers de argumenten voor
de conditionaliteit van goed bestuur die gevraagd wordt aan onze 
partners in het Zuiden. 

Aan de andere kant vertonen de voornaamste doelstellingen van 
het N.P.M.-model niet alleen raakpunten met de Copernicusfilosofie 
maar ook met de bevindingen van de Bijzondere Evaluatie:
- minder procedures en meer beslissingsdelegatie naar midden-

management niveau over personeelsrekrutering, contracten en 
financiën (zie punt 3.2 en 4.1.6 ibid. supra); 

- een sterke nadruk op stimulansen hetzij bij diensten of 
individuen (korte termijncontracten, resultaatgebonden
verloning, promotiesystemen) 

- invoeren van geschreven contracten of protocols tussen de 
actoren op beleids- en bestuursniveau die hun wederzijdse
verantwoordelijkheden stipuleren (zie pag.11 ibid. supra); 

- opzetten van zones van beleidsstrategische keuzes gekoppeld aan 
resultaatgerichte bestuurssystemen (zie 4.3.2 ibid.supra); 

- inbouwen van een conform resultaatgericht opvolgings- en
evaluatiesysteem op alle niveaus van het beslissings- en 
uitvoeringsproces (zie punt 2.2 chronogram 2 ibid. supra). 

Copernicus start pas op 1/1/2002. Wij beschikken dus niet over een 
praktische leerervaring wat betreft de uitvoerbaarheid van het 
N.P.M.-model. Het zou dus raadzaan zijn dat wij enige kennis 
hieromtrent vergaren bij bovenvermelde landen en hun 
respectievelijke partners in het Zuiden, voordat wij deze 
conditionaliteit van goed bestuur op internationale fora gaan 
bijtreden.

De Bijzonder Evaluator heeft de Staatssecretaris informeel gepolst
naar zijn belangstelling voor het opzetten van een dergelijk 
leerproces. Dit zou idealiter kunnen gebeuren parallel met de 
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geplande procesevaluaties in 2002 (instrumentenanalyse). De
Staatssecretaris toonde zijn interesse voor dit initiatief en de
Bijzonder Evaluator stelt voor om dit eventueel in samenwerking of 
in dialoog met zijn Kabinet uit te voeren.

5.2. RESULTATEN VAN DE BIJZONDERE EVALUATIE.

De meest belangrijkste vraag naar de Bijzonder Evaluator toe is 
evenwel of zijn wetenschappelijk onderzoek kan toegepast worden,
of zijn werk wel degelijk een verschil maakt in de 
kwaliteitsverbetering van onze hulp? Met andere woorden zijn de
aangegane kosten voor de externe evaluatie verantwoord? Helpt de 
evaluatie onze hulp en hoe concreet is dit? 

5.2.1. Kwantificering van de kosten (zie punt 3.1 ibid. supra). 

Kwantificering van de evaluatiekosten leert dat met 3% van het in
2000-2001 geëvalueerde investeringsprofiel van 1,8 mia bef., de uitgaven
van de Bijzondere Evaluatie-eenheid midden op de UNDP-schaal zitten
van minimum 1 tot maximum 5%. (“ Results-oriënted Monitoring and 
Evaluation” N.Y. 1997. Pag  56”) 

De voor het Overlevingsfonds uitgevoerde evaluaties hadden 
betrekking op een investeringsvolume van 0,7 mia bef. wat een redelijk 
statistisch gehalte is om als steekproef te dienen voor de totale portfolio
van 10 mia bef. (1982-2002). Zoals blijkt uit de bijgevoegde matrix van
terugkoppeling is de kwalitatieve bijsturing op basis van de evaluatie-
aanbevelingen substantieel. 

5.2.2. Algemene observaties. 

Kwalificering van de aangegane kosten en resultaten leert dat er door
externe evaluatie bevindingen worden gedaan die nu eenmaal mutatis
mutandis buiten het gezichtsveld vallen van een interne evaluatie. De 
voornaamste bevinding van de externe evaluatie, namelijk de onzekere 
duurzaamheid van onze projecten, valt bijvoorbeeld sterker op in het
ruimer tijdskader van een externe evaluatie.
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Dit is niet bedoeld als een verwijt van “bijziendheid” naar de interne
evaluatie toe. Het is gewoon een vaststelling  van een verschil in 
actieradius en focus tussen beide noodzakelijke evaluatiefuncties. De 
uitvoerders van de geëvalueerde projecten mogen zich dan ook niet
teveel geviseerd voelen door de kritische opmerkingen in de 
evaluatierapporten. Het constructieve element in het mandaat van de 
Bijzondere Evaluator bestaat er immers in datgene op kwalitatieve wijze
te helpen verbeteren wat reeds gepresteerd is. 

Wat gepresteerd is in de overgrote meerderheid van de project-
interventies, is inderdaad substantieel. Laten wij daarin gerust zijn, het
Belgische Overlevingsfonds doet het niet beter of slechter dan andere 
vergelijkbare donoren in de OESO. De Bijzonder Evaluator wil er dan 
ook geen twijfel over laten bestaan dat het Overlevingsfonds een 
speerfunctie kan vervullen in de toekomst van het Belgische
ontwikkelingsbeleid. De keuze voor de armste bevolkingsgroepen, voor
de meest marginale streken, het hanteren van partnerschappen, de 
openheid voor innovatief denken (holistische armoedepercepties) en 
handelen (invoeren van een resultatenopvolgings- en evaluatiesysteem)
vanwege de cel van het Overlevingsfonds, maakt deze speerfunctie
geloofwaardig.

Het Parlement heeft het Overlevingsfonds terecht op dit moeilijke 
terrein gezet. Weinige dingen vragen zoveel sociale verbeelding als 
trachten te begrijpen hoe extreme armoede aanvoelt als met het zelf niet 
heeft meegemaakt. Niets is zo arrogant als altijd te spreken voor de 
armen als men het zelf niet is. 

De infrastructurele en institutionele verworvenheden van het 
Overlevingsfonds zijn tastbaar op het terrein. Zij moeten evenwel
geconsolideerd worden. Dat kan niet door nóg meer hospitalen en 
scholen te bouwen maar alleen door hogerop te werken naar minder
materiële en meer complexe ontwikkelingsdoelen zoals sociale 
emancipatie en mensgerichte ontwikkelingen.

Typisch voor overlevingsfondsprojecten is dat zij over een aanzienlijk
langere tijd lopen dan de meeste andere DGIS-activiteiten. Een looptijd 
van 5 tot 6 jaren is meestal een minimum.  Dit correspondeert met de 

101



visie van de Bijzondere Evaluator in zijn beleidsplan waar gepleit wordt
voor een juistere inschatting van tijdskaders in ontwikkelingsprocessen
(Plan 2000, III omgevingsanalyse “zones van sociale tijd”, rapport aan
Commissie Buitenlandse Betrekkingen 14/12/1999). 

Een dynamische ontwikkelingshulp moeten evenwel binnen zulk een 
tijdskader een cesuur aanbrengen. De materiële projectfase met zijn 
infrastructurele nadruk is een basis maar moet overgaan in de tweede
fase van mens- en niet dinggerichte investeringen, willen de 
verworvenheden van deze laatsten niet verloren gaan. 

Het is vooral op deze tweede fase dat het onderzoek door de Bijzonder
Evaluator de aandacht van de gebruikers van deze evaluaties heeft
willen trekken. In die zin is externe evaluatie een toekomstgericht
onderzoek (ibid. supra Plan 2000, II concept en missie evaluatieobjectief
nr. 2.4, rapport aan Commissie Buitenlandse Betrekkingen 14/12/1999). 

Wij zouden bijgevolg willen pleiten voor meer realisme zowel bij de
media, de bevolking als in beleidscirkels buiten de ontwikkelings-
samenwerking. Door zijn ethische achtergrond wordt ontwikkelings-
samenwerking nogal vlug beladen met hooggespannen verwachtingen.
Door de grotere veelheid aan uitdagingen en taken waarmee
ontwikkelingssamenwerking wordt geconfronteerd daalt ook het begrip 
voor de groeiende complexiteit in onze sector. Tussen beide tendenzen
ontstaat meer en meer een bewustzijnsvacuüm waarin niet altijd
gefundeerde of soms zelfs poujadistische argumenten vrij spel kunnen 
krijgen.

Net zoals wij in ontwikkelingssamenwerking niet moeten vragen aan 
onze partnerinstanties in het zuiden de dingen beter te doen dan wij ze 
zelf doen (cfr. waslijsten van conditionaliteiten) net zomin mag 
ontwikkelingssamenwerking gevraagd worden om alles zoveel beter te 
doen dan andere nationale publieke of privé-organisaties.

Het ontwikkelingslandschap is dus de laatste jaren grondig veranderd
en het is één van de taken van de Bijzondere Evaluator om samen met 
de betrokken partijen hiervoor een antwoord te formuleren. De 
Bijzonder Evaluator zal samen met zijn collega’s in de Wereldbank,
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Frankrijk en Noorwegen, een “DAC/OESO”-Forum 2002” conceptueel
voorbereiden in een aparte stuurgroep. Dit brede internationale forum 
wil de grote denklijnen voor de toekomst van de internationale
samenwerking belichten. Het rapport van de Bijzondere Evaluator, de 
reflecties van de Staatssecretaris, van de Commissie voor Buitenlandse
Betrekkingen en DGIS kunnen dan dienstig zijn voor de Belgische
inbreng in deze stuurgroep. 

5.2.3. Bevindingen op projectniveau. 

We hebben de resultaten van de zes evaluatieonderzoeken voor het 
Overlevingsfonds ingedeeld in 4 categorieën van “verworvenheden” : 

fysiek kapitaal
menselijk kapitaal
sociaal kapitaal
duurzaamheid van de interventie.

(cfr J.L. Baker “Evaluating the Impact of Development Projects on 
Poverty, Worldbank, 2001) 

Vooral in de eerste categorie zijn de positieve resultaten van de 
overlevingsfondsprojecten duidelijk aanwijsbaar. Zodanig zelfs dat zich
een bestedingstrend ontwikkelt waarbij volgens eigen BOF-
berekeningen 70% van de investeringen in deze categorie gerealiseerd
worden. Opklimmend naar de moeilijkere categorieën 2 tot 4 neemt de 
performantie gaandeweg af.

In de categorie menselijk kapitaal adviseren  de meeste evaluatie-
studie een “relance” van de alfabetisatie component , zowel meer
functioneler als meer gericht op auto-alfabetisatie (cursisten leren aan 
andere niet-cursisten). 

In de categorie sociaal kapitaal stelt zich het bekende probleem van te 
veel institutievorming binnen het project: steeds meer comités, met 
minder functionele aansluiting aan de realiteit en onzekere financiële
draagbaarheid éénmaal het project beëindigd is. 
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Categorie twee en drie, bepalen de conclusie van de vierde categorie
“duurzaamheid” die door alle evaluatieteams als het hoofdprobleem 
wordt geciteerd. Duurzaamheid is een categorie die zich meer situeert 
op het domein van het beleid dan op de uitvoering van projecten. 

5.2.4. Bevindingen gericht op beleidsniveau (zie punt 4.3 ibid. supra). 

In dit rapport hebben we een aantal aandachtspunten naar voren
geschoven die ons inziens een strategische kader van het
duurzaamheidprobleem kunnen vormen.

Deze punten zijn de volgende:

1. het uitwerken van een algemene armoedetheorie uitgaande van
meer inbreng van de armsten en uitschrijven van specifieke 
armoede-profielen per interventie (zie punt 4.3.1).

2. een appreciatie van de politieke en institutionele capaciteit van de
ontvangende nationale/lokale staat wat betreft een doeltreffender
armoedebestrijdingsbeleid.

3. méér aandacht voor de mogelijkheden van zelfredzaamheid door de 
armsten uitgaande van meer realistische analyses van het sociale 
herverdelingsproces en meer concrete invulling van de doelstelling 
“tegenmachtcreatie” (empowerment en participatie).

4. méér strategische keuzes in de activiteiten die vooral geënt zijn op 
de positie van de armsten. Vorming, gezondheid en hun wederzijdse
koppeling zijn activiteiten die de armoedeval effectief kunnen 
breken en waar wij een toegevoegde waarde kunnen brengen. Laat 
ons meer concentreren op enkele essentiële strategische keuzes en
niet alles en overal willen doen met beperkte publieke overheids-
steun (bvb. ook ruimte laten voor de marktontwikkeling wat betreft
andere strategische doelen zoals tewerkstelling). Dit argument pleit 
dus voor meer verdieping van de impact op activiteiten, op 
doelgroepen en op bepaalde locaties.
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5. een bredere kijk ontwikkelen op alle risico’s die de armsten 
bedreigen, met name ook de geweldspiralen die hun oorzaak 
vinden in extreme verpaupering bij de allerarmsten. Dit argument
pleit voor een samenhangend beleid wat betreft het vermijden én
oplossen van conflicten, dat toepasbaar moet zijn op het terrein
zelve.

6. het inbedden van prioritaire investering in de vrouw als 
belangrijkste ontwikkelingsactor, met name meer aandacht voor de 
strategische noden van vrouwen, zonder daarom de onmiddellijke
noden opzij te schuiven, bvb. meer activiteit ontwikkelen wat betreft
de juridische rechtszekerheden voor vrouwen en hun politieke 
zeggingskracht om te beschermen wat zij reeds verworven hebben of 
willen verwerven. De vrouwen zijn de meeste efficiënte
ontwikkelingsactor en met onze beperkte middelen moeten wij onze 
steun plaatsen bij die groepen die als sociale versnellers kunnen 
werken in het ontwikkelingsproces.

7. het inbedden van een geijkt aandachtspunt voor de milieu-
gebruiksruimte van de armsten aan de hand van rurale 
leefomgevingsanalyses in onze projecten. 

8. wij moeten een debat aangaan en meer reflectie aanbrengen omtrent
de spanning tussen de doeleinden van effectieve armoede-
vermindering enerzijds en duurzame institutionele ontwikkeling
anderzijds. Zodus er moet meer invulling gegeven worden aan de 
centrale opdracht van het ontwikkelingsbeleid: duurzame
ontwikkeling en armoedebestrijding. Op het terrein zelve
ontwikkelt dit beleidsconcept zich tot een intern tegenstrijdig 
gegeven.
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5.3. TOEKOMSTGERICHTHEID VAN DE BIJZONDERE EVALUATIE.

De Bijzonder Evaluator zou de Parlementaire Commissie voor
Buitenlandse Betrekkingen willen verzoeken de volgende drie
punten op de agenda van zijn rapportering te willen plaatsen. 

5.3.1. Beleidsdiscussie. 

De hier hoger vermelde acht beleidspunten samen met de beleids-
reactie van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking ter
discussie te willen brengen zodanig dat wij tot een politiek werkbare 
consensus kunnen komen wat betreft onze aandachtspunten voor de 
toekomst. Waar moeten wij ons op concentreren bij nieuwe
interventies? Hoe kunnen wij deze strategische punten in de praktijk
brengen?

5.3.2. Opvolging. 

De Bijzondere Evaluator, in de geest van de Parlementaire
Opvolgingscommissie voor Abos, toe te laten om met de begunstigde
doelgroepen daadwerkelijke opvolging van de hogervermelde
synthese en aanbevelingen op het terrein te organiseren (“management
by response”).

Het is evenwel voor de Bijzondere Evaluatie materieel onmogelijk om 
alle opvolgingen op het terrein na te gaan. Ook willen wij niet de
nadruk leggen op de inspectiefunctie maar op het leerproces in de 
externe evaluatie.

De Bijzonder Evaluator stelt bijgevolg een tweevoudige aanpak voor
waarin leren het hoofddoel is. 

Ten eerste opvolging met het Overlevingsfonds. De Bijzonder
Evaluator wil samen met het Overlevingsfonds een opvolgingsoefening
organiseren die de resultaten noteert als gevolg van de vele
aanbevelingen en engagementen die door de betrokken partijen zijn 
geformuleerd geweest. Dit kan gebeuren door hetzij via de regionale
vertegenwoordigers van het Overlevingsfonds voor West- en Oost-
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Afrika, hetzij door hun eigen interne resultatenopvolgingsstysteem dat
hopelijk in 2002 operationeel kan worden en waaraan de Bijzonder
Evaluator wil blijven meewerken. Het resultaat van deze bevragingen
zou dan aan de Parlementarie werkgroep van het Overlevingsfonds in 
juni 2002 kunnen medegedeeld worden.

Ten tweede opvolging door de Bijzonder Evaluator. Voor deze 
benadering verwijzen wij naar de vier onderstaande cruciale
bevindingen:

1. “ De informatie die in de meeste evaluaties wordt ingevoerd, is 
vergaard, wordt eigendom van en geanalyseerd door 
buitenstaanders (experten, ambtenaren, projectpersoneel, etc..).” Het 
is dus ónze kennis en ónze capaciteit om deze kennis te vergaren en
niet de kennis en de capaciteit van de armen die telt. Dit betekent dat 
reeds tijdens de identificatie of zelfs later in het evaluatieonderzoek
“duurzaamheid” en tegenmachtcreatie niet écht op de agenda staan, 
laat staan tijdens de implementatie”. “Een steeds terugkerende
opmerking vanwege geïnterviewden uit de doelgroepen was dat er
dikwijls te weinig projectpersoneel te bekennen was, maar nooit een 
gebrek aan “mensen-die-vragen-komen-stellen” waarvan zij 
nadien niets meer vernemen.” (op cit. pag 60 en 61) 

2. “Vorming werd door alle geïnterviewde doelgroepen beschouwd als 
de voornaamste uitweg uit de armoedeval”  (op cit. pag. 72; zie ook
strategisch aandachtspunt 4 hierboven).

3. De Bijzonder Evaluator en de consulententeams hebben zich tijdens 
het methodologieseminarie in Dar-es-Salaam (april 2000)
geëngageerd om de stem van de armste doelgroepen in de 
evaluatierapporten te laten primeren. Zowel in de pré-evaluatie als 
tijdens de evaluatiemissies is dit daadwerkelijk gebeurt. De 
bedoeling was een mens-gericht onderzoek te verwezenlijken. Dit 
heeft geleid tot een rijkdom aan informatie die door alle gebruikers 
van de evaluatie wordt onderlijnd. Het betekent ook dat dit 
onderzoek een andere soort van evaluatie is dan datgene wat tot nu 
toe uitgevoerd is geweest, en bijgevolg andere toepassingen mogelijk 
maakt nml. haar bevindingen op een herkenbare manier kunnen 
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terugkoppelen naar deze doelgroepen. Wat de evaluatie missies
genoteerd hebben zijn de verwachtingen en bezorgdheden van deze 
geïnterviewde groepen en niet omgekeerd de opinies van
onderzoekers (zie chronogram 1). 

4. Door de hierbijgevoegde matrix van terugkoppeling van de 
evaluatiebevindingen loopt één rode draad nl. de vraag naar meer
(functionele) alfabetisatie en het onevenwichtig aanbod ervan in de 
projectuitvoering. De gemeenschappelijke aanbeveling van de 
meeste rapporten is een “relance” van het alfabetisatieprogramma.

Uit punt 1 tot 4 volgt dan een voorstel tot opvolgingsactie van de 
Bijzondere Evaluatie. Wij willen een participatieve opdracht 
uitbesteden die er in bestaat een vormingsproject te ontwerpen met een 
conceptueel (specialist participatieve evaluatie) en materieel luik
(uitwerken van een alfabetisatie-pakket), dat in de klassen op het terrein
gebruikt kan worden.

In dit pakket moeten de bevindingen van elk afzonderlijke evaluatie
opgenomen zijn, zodat zij via het alfabetisatieprogramma in en buiten 
de klassen (auto-alfabetisatie) besproken kunnen worden.

Hierdoor willen wij de nadruk leggen op het volgende:
- “ownership” van de evaluatie bij de begunstigden;
- zelfredzaamheid bevorderen en vermindering van het 

afhankelijkheidssyndroom verkrijgen;
- versteviging van de tegenmachtscreatie vooral bij vrouwen;
- strategische keuze voor een essentiële “versneller”: alfabetisatie; 
- een steekproef organiseren via één van de essentieelste

aanbevelingen van de evaluatie waardoor de graad van opvolging
kan ingeschat worden;

- een concretere voorstelling geven aan de doelgroepen van de 
legitieme band tussen hen en het Belgische maatschappelijke
draagvlak tegen armoedebestrijding (of legitimisering van de hulp 
zie pag. 67 paragr. 4 ibid. supra) 

In overeenstemming met het door de Bijzonder Evaluator gelanceerde
resultatenopvolgingssysteem in 2001 (punt 2.2.) wil deze laatste de 
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opdracht toevertrouwen aan een team van maximum twee tot drie
experten in participatieve evaluatie en alfabetisatie. Dit team moet twee
tot drie van de geëvalueerde projecten bezoeken, de opstart van het 
alfabetisatie-pakket samen met de doelgroepen en het 
projectmanagement voorbereiden, de lokale overheid sensibiliseren en
hun bevindingen terugkoppelen aan de twee regionale vertegen-
woordigers van het Overlevingsfonds in Afrika. Deze laatsten kunnen 
deze “interventie” verder uitbreiden naar andere projectlocaties.

De Bijzonder Evaluator is er zich van bewust dat deze terugkoppelings-
activiteit niet bijzonder spectaculair oogt, tenzij dan door zijn éénvoud.
Maar gehoopt wordt dat andere denkpistes met andere sectoren zich
zullen openen zodat wij langzamerhand aan het duurzaamheids-
probleem kunnen sleutelen. Voorts is dit een aktiviteit op mensenmaat
die terdege rekening houdt met het armoedeperspectief en kan 
uitgevoerd worden op een financiëel duurzame manier.

5.3.3. Wettelijk Kader voor De Bijzonder Evaluator. 

Tot slot wil de Bijzonder Evaluator het Parlement vragen zich te 
beraden over het wettelijk kader van zijn opdracht, met name wat
betreft zijn plicht tot “onafhankelijkheid”. De Wet van de 
Internationale Samenwerking van 25/05/1999 legt de verplichting op 
van een evaluatiefunctie in onze sector. Door het ontbreken van een 
interne evaluatiecapaciteit valt het nakomen van de verplichtingen tot
externe én interne evaluatie de facto bij de externe, dus Bijzondere
Evaluatie.

Door de onvolledige bemanning van de cel Bijzondere Evaluatie kan
deze laatste niet aan alle aanvragen voor evaluatie vanuit het 
ontwikkelingsapparaat voldoen. Dit overaanbod om evaluaties uit te 
voeren, kan tot op zekere hoogte door de benadering van de Bijzondere
Evaluatie geremedieerd worden (een aantal project-evaluaties rond een 
thema-evaluatie). Op die manier kan aan de vereisten van goed bestuur
en continuïteit van openbaar beheer tegemoet gekomen worden.
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Voorts kan door het terugploegen van de bevindingen van de 
Bijzondere Evaluatie in de uitvoerende diensten van DGIS en BTC de 
gestage uitbouw van een evaluatiecultuur doorgaan (vormingsfunctie
van de evaluatie).

Het probleem is evenwel dat er zich grijze juridische zones bevinden 
zowel in het benoemingsbesluit van de Bijzonder Evaluator (KB
04/05/1999) als tussen dit besluit en de andere vigerende wetgevingen
(Internationale Samenwerking 25 mei 1999, Maatregelen inzake 
ambtenarenzaken 22 juli 1993 en 26 maart 2001). Deze grijze zones zijn 
door het Rekenhof geduid geweest en hebben geleid tot een vraag 
vanwege het Rekenhof tot gebeurlijke nietigverklaring van het KB van
de Bijzondere Evaluator.

Het centrale argument van het Rekenhof is dat bij de aanwerving van
de Bijzonder Evaluator  de wervingsregels van de wet van 23 juli 1993 
(“openbaarheid”) niet zijn gerespecteerd geweest en bijgevolg de 
“onafhankelijkheid” van de Bijzonder Evaluator niet gegarandeerd 
is. De Bijzonder Evaluator heeft tijdens zijn twee vorige rapporteringen
aan de Parlementaire Commissie zelf gewezen op het probleem van de
“onafhankelijkheid”. Dit gebeurde weliswaar vanuit een ander
perspectief (benoemingen van medewerkers door de Minister van
Buitenlandse Zaken en budgetallocatie door de Staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking). Ten gronde kan de Bijzonder Evaluator
zich bijgevolg zonder problemen aansluiten bij de vraag van het
Rekenhof om meer klaarheid te scheppen wat betreft zijn juridische
positie. Maar ondanks deze juridische gegrondheid in de bezwaren van
het Rekenhof wil de Bijzonder Evaluator evenwel wijzen op de
problematische gevolgen van de nietigverklaring van het KB van 04
mei 1999.

Het afronden van deze procedure volgens de wet van 23 juli 1993 
voorziet in het ontslag van de Bijzonder Evaluator per aangetekend
schrijven in de periode september tot december 2001. Onmiddellijk
daarna zou de Bijzondere Evaluatie tijdelijk onthoofd worden en 
misschien wel finaal dreigen uit te doven in het klimaat van
defederalisering van de hulp. Op dat moment kan het departement
ontwikkelingssamenwerking niet meer zijn wettelijke verplichting tot 
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evalueren vervullen (wet van de Internationale Samenwerking
25/05/1999). Daarenboven  zouden de in de evaluatie geïnvesteerde
kosten van circa 60 mio bef. en hun resultaten grotendeels verloren gaan
(uitdoven van de strategische belangrijke terugkoppelingsfase).

De gevolgen van de wettelijke onvolkomenheden bij de aanwerving van
de Bijzonder Evaluator komen dan in botsing met zowel de wet van 25 
mei 1999 als met de overheersende principes van goed bestuur en 
continuïteit van administratief beheer. Deze laatsten zijn trouwens de 
condities die wij stellen aan onze partners in het zuiden. Hun niet-
naleving zou de geloofwaardigheid van toekomstige evaluatie-
bevindingen aantasten, en bijgevolg effectieve terugkoppeling
bemoeilijken.

Tenslotte dient er op gewezen te worden dat volgens de geest van het
rechtsprincipe dat “iedereen gelijk is voor de wet” dit ook wil zeggen
dat ze op iedereen op gelijke wijze van toepassing is, dus niet alleen 
selectief op de Bijzonder Evaluator. Het KB van 04 mei 1999 is immers 
niet het enige met wettelijke onvolkomenheden.

Moest deze vorm van gelijkheid niet het geval zijn dan krijgt het
argument van het Rekenhof wat betreft de onafhankelijkheid van de 
Bijzonder Evaluator een tegendraadse toepassing.

Een door het Parlement opgerichte onafhankelijke onderzoekscel 
verdwijnt als gevolg van een juridisch en niet de facto bewezen
argument van gebrek aan onafhankelijkheid. 

De praktijk van de twee aanvangsjaren van onze onderzoekscel wijst uit 
dat de in dit rapport geciteerde organisatorische moeilijkheden voor een 
deel te maken hebben met de houding van de Bijzonder Evaluator om
juist dit eerstelijnsprincipe van zijn mandaat, namelijk de
onafhankelijkheid, glashard te maken voor alle betrokken partijen.

In een administratieve omgeving waar voortdurend gezocht wordt naar 
oplossingen door middel van geven en nemen, is dit de meest moeilijke 
houding maar ook de enige correcte. Toegeven op dit essentiële punt
zou al wat nadien komt aan evaluatiewerk uithollen en de 
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kredietwaardigheid van de externe onderzoekscel zowel bij de 
vertegenwoordiging als bij de doelgroepen in onze projecten aantasten. 
De Bijzondere Evaluatie kan dan bijgevolg nooit doorgroeien naar een 
institutionele status.

In plaats van de sanctionele oplossing die de procedure tot
nietigverklaring voorstelt voorstelt zou de Bijzonder Evaluator willen 
vragen om meer structurele oplossingen te zoeken die toekomstgericht
zijn en rekening houden met de nakende Copernicus-hervorming
(01/01/2002). Een dergelijke oplossing is door de Juridische Dienst van
Buitenlandse Zaken aan de Staatssecretaris voor Ontwikkelings-
samenwerking voorgelegd geweest in een nota op 24/7 en 8/8/2001.  Het 
laatste punt van deze nota stelt (besluit punt 3 pag. 19): 

Omdat overeenkomst artikel 5 van de wet Internationale Samenwerking de 
externe evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking tot de 
wettelijke plicht van de bevoegde overheid behoort, en op grond van dezelfde 
wet jaarlijks door de heer staatssecretaris een verslag van deze externe
evaluatie, vergezeld van zijn commentaar, moet worden uitgebracht aan het
Parlement, is het noodzakelijk dat de aan de orde zijnde problematiek ook wordt
voorgelegd aan de heer Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking”. 

De Bijzonder Evaluator zou graag het laatste punt toelichten aan de 
Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en stelt voor een aparte,
beperkte werkgroep samen te brengen, eventueel na zijn rapportering
in plenum, waar er naar oplossingen kan gezocht worden die een pre-
Copernicus experiment zoals dat van de Bijzondere Evaluatie geen
nieuwe valse starter maakt in de ontwikkelingssector.
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