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Referentietermen voor de eindevaluatie van de 

federaties van CMO/IA 
 

1. Opdrachtgevers 

 

ACODEV, Fédération francophone des ONG de coopération au développement. 

Adres : Leopold II laan, 184 D, 1080 Brussel, Tel : 02 / 219.88.55. 

Verantwoordelijke : Raphaël Maldague, e-mail : rm@acodev.be, Directeur. 

 
 
En 

 

Ngo-federatie, Vlaamse Federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. 

Adres : Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, Tel : 02 /536.19.20 

Verantwoordelijke : Arnout Justaert, Directeur. 

 
En 

 
Fiabel, Federatie van de institutionele actoren België. 

Adres : J. Dillensplein 1 bus 2A 1060 Brussel, Tel : 02/209.07.99 

Verantwoordelijke : Koen Frederix, Directeur 

 

Contactpersonen : Maria Serrenti, email : ms@acodev.be; Iseult Kestelyn, 

email: iseult.kestelyn@ngo-federatie.be; Hélène Flaam, email : Helene.Flaam@fiabel.be 

 
2. Context 

 

 
2.1. Institutionele en reglementaire context. 

De actoren van de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking hebben de laatste jaren 

verschillende en opeenvolgende hervormingen van de wetgeving en de regelgeving meegemaakt. 

Deze hervormingen beoogden onder andere een versterkte samenwerking en meer comple- 

mentariteit en synergie tussen de actoren. De onderhandeling over de jongste hervorming van 

Minister De Croo heeft geleid tot een nieuw regelgevend kader (Koninklijk Besluit van 

11/08/2016) dat onder meer de actoren van de niet gouvernementele samenwerking dichter bij 

elkaar wil brengen en een administratieve vereenvoudiging beoogt. Bij deze hervorming zijn ook 
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de federaties van de organisaties van de civiele maatschappij (CMO) betrokken, ACODEV en de 

ngo-federatie, alsook de federatie van de institutionele actoren (IA) Fiabel. Deze drie federaties 

vertegenwoordigen andersoortige leden. ACODEV is de federatie van de Franstalige en 

Duitstalige verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking. Deze federatie vertegenwoordigt 74 

leden waarvan 59 geaccrediteerde. Onder hen zijn er 25 ook lid van de ngo-federatie. 

De Ngo-federatie is de federatie van de Vlaamse NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking en 

vertegenwoordigt 56 leden waarvan 39 geaccrediteerd zijn. Tenslotte is Fiabel de federatie van 

institutionele actoren en vertegenwoordigt 9 leden ( 2 organisaties zijn enkel aanwezig als 

waarnemers). De status van Fiabel is bijzonder. Deze federatie is in 2016 opgericht op vraag van 

de overheid (KB 2016), wat gevolgen heeft voor haar taken, haar juridische vorm en haar werking. 

De missies en rollen van de drie federaties zijn bepaald op twee niveaus. Ten eerste op het niveau 

van de verwachtingen van de leden van elke federatie. Die verwachtingen verschillen per federatie 

en dat geeft aanleiding tot verschillen in hun beheer en in hun prioriteiten. Ten tweede door de 

taken die opgesomd zijn in het KB van 11 september 2016 over de niet gouvernementele 

ontwikkelingssamenwerking, in het bijzonder artikel 24. Zoals bepaald in hun statuten, visie en 

missie willen de federaties (1) hun leden vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen; (2) hun 

beheers en beroepscapaciteiten versterken door middel van uitwisselingen, delen van kennis en 

organisatie van werkgroepen; (3) hun leden diensten aanbieden voor het geheel van taken 

beschreven in artikel 24 van het KB 2016. Voor Fiabel is het bijzonder belangrijk, gezien haar 

recente oprichting en de specificiteit van de IA en de beperkte omvang van haar secretariaat, om 

zich enkel te concentreren op haar essentiële taken zoals de verdediging van de belangen, het 

delen van informatie, kennis en ervaring. 

Het is ook van belang om de rol van de federaties te onderscheiden van die van de koepels (CNCD- 

11.11.11 en 11.11.11). Voor de taken beschreven in artikel 25 van het KB 2016 vervullen de koepels 

een strategische en politieke rol voor hun leden, voor ieder afzonderlijk en voor de sector als 

geheel. Het gaat er onder andere over de uitwisseling en de reflectie over de strategische 

uitdagingen van de ontwikkelingssamenwerking, de coördinatie van leden en de opbouw van 

expertise van de leden ivm de coherentie van het ontwikkelingsbeleid, gender, de internationale 

verdragen, de mensenrechten, de sociale bescherming enz. De verdeling van de taken tussen 

federaties en koepels slaat enkel op de ngo-federatie en Acodev. 

Op beleidsvlak beslissen de beleidsinstanties ( algemene vergadering en raad van bestuur) van elke 

federatie welke strategische en politieke keuzes ze maken en welke acties het secretariaat moet 

ondernemen. De secretariaten leggen tegenover hen verantwoording af. De federaties tellen 

respectievelijk 12 ( ACODEV), 9 (ngo-federatie) en 3 (Fiabel) medewerkers. 

De betrokkenheid van de leden wordt verder gewaarborgd via thematische werkgroepen die het 

reflectieproces en de standpuntbepaling van de federaties voorbereiden, terwijl ze ook de uit- 

wisseling van goede praktijken mogelijk maken. 

Op het vlak van de uitwisseling met de overheid, is het van belang aan te stippen dat het KB 2016 

een overlegplatform heeft opgericht met als naam : Niet-Gouvernementele Samenwerking 

Overlegcomité ( NGSOC). Dit NGSOC kan beslissingen nemen of punten uitklaren over de nieuwe 

regelgeving. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federatie, van afgevaardigden van 

het kabinet van de minister en van DGD. Het is onderverdeeld in verschillende sub comités die elk 

specifieke onderdelen van de regelgeving behandelen: morele verantwoording en rapportering, 

financiële verantwoording, GSK en institutionele dialogen. Nadat ze beëindigd zijn valideert het 

NGSOC valideert al dan niet de werkzaamheden van de verschillende sub comités . 
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Voor de CMO en AI leden van de drie federaties heeft het KB 2016 heel wat nieuwe reglementering 

in het leven geroepen of heeft ze die op verschillende vlakken gewijzigd zoals voor de rappor- 

tering, de Gemeenschappelijke Strategische Kaders, de institutionele dialogen enz. De federaties 

hebben eerst sommige bepalingen onderhandeld en hebben daarna als missie gehad hun leden te 

ondersteunen in het zich eigen maken van de nieuwe richtlijnen. Recent hebben de federaties die 

rol gespeeld bij de uitwerking van de nieuwe Gemeenschappelijke Strategische Kaders (GSK 2022- 

2026) waarvan het ministerieel valideringsproces nu in de eindfase staat. Ze hebben ook hun leden 

ondersteunt in de voorbereiding van de Programma’s 2022-2026. 

In 2016 hebben de drie federaties in deze context en binnen deze rollen voor het eerst een 

gemeenschappelijk technisch en financieel dossier (TFD) ingediend voor een programma 2017- 

2021. Dit technisch en financieel dossier stelt de doelstellingen voor waaraan de federaties willen 

werken. Het dossier is het resultaat van een reflectie van de drie federaties en is onder andere 

gestoeld op de strategische kaders 2015-2020 van ACODEV en de ngo-federatie. Het is het resultaat 

van planningsvergaderingen tussen de secretariaten van de 3 federaties. De gemeenschappelijke 

creatie vormt zo het startpunt van de interactie tussen de 3 federaties. Ieder initiatief is voor 

zover mogelijk genomen met respect voor de identiteit en de diversiteit van de leden van elke 

federatie. Dat heeft als gevolg dat inzake belangenverdediging de standpunten kunnen van elkaar 

verschillen, vooral tussen CMO’s en AI’s . Het belangrijkste is zoveel mogelijk informatie uit te 

wisselen, open te staan voor elkaar en te overleggen, alhoewel er weinig officiële instanties 

bestaan die deze dingen  bevorderen. 

 

2.2. Operationele context 

De ultieme verandering die de acties van de drie federaties beogen staat beschreven in de 

visienota van 2020 en in het strategisch kader 2015-202 van de federaties van CMO’s : dat de 

CMO’s en AI’s legitieme, efficiënte en pertinente actoren blijven van sociale verandering in de 

ontwikkelingssamenwerking tegenover de actoren uit het Zuiden, het breed publiek en de 

overheden. 

Om bij te dragen tot dit ultiem doel, hebben ze vijf wegen tot verandering geïdentificeerd : vier 

specifieke doelstellingen rechtstreeks verbonden met het werk met en voor de leden en één 

transversale doelstelling, gelinkt aan het intern beleid van de federaties. 

Het totaal budget van dit programma bedraagt 14.185.803,04 € voor de periode 2017-2021 (zie 

TFD in bijlage voor de details)1. De voornaamste donor van de federaties is de Directie Generaal 

voor ontwikkelingssamenwerking (DGD). De specifieke doelstellingen van het programma zijn de 

volgende: 

- SD1 : De wettelijke en reglementaire kaders zijn voordelig voor het werk van de leden. 

- SD2 : De individuele en collectieve geloofwaardigheid van de leden is versterkt. 

- SD3 : De leden werken samen in synergie en complementariteit met een centrale rol voor 

het collectief leren. 

- SD4 : De organisaties worden op een meer professionele wijze bestuurd. 

- TD : De transversale doelstelling van de federaties wil een performant bestuur instellen 

dat de uitvoering van de collectieve doelstelling voor de 3 federaties waarborgt. 

 

 

1 Dit is het herziene budget na de budgettaire besparingen die door de federaties aanvaard werden in 2018 
en ongeveer 800.000€ lager ligt dan het initiële. 



4  

In dit programma ligt het accent op het feit dat de federaties de voorafgaande voorwaarden 

scheppen en de nuttige ondersteuning bieden aan het werk van de leden op het plan van: de 

reglementering en de toegang tot de medefinanciering, de legitimiteit en de maatschappelijke 

inbedding en de synergie en de complementariteit. 

 
3. Doel van de evaluatie 

De algemene doelstelling van deze evaluatie is de beoordeling van het gesubsidieerd programma 

2017-2021/ ( alle outcomes van de 3 federaties) conform de evaluatiecriteria van de OESO/DAC 

om de behaalde resultaten te identificeren en toe te lichten. Meer in het bijzonder zal deze 

evaluatie: 

 
1. Beoordelen in welke mate de federaties hun rol als belangenverdedigers en vertegenwoordigers 

van hun leden vervullen zoals ze beschreven staan in hun TFD en zoals ze nu worden in de praktijk 

gezet. (SD1) 

2. Beoordelen in welke mate de federaties hebben bijgedragen tot de versterking van de 

geloofwaardigheid van hun leden. (SD2) 

3. Beoordelen in welke mate de federaties hebben bijgedragen tot het faciliteren van het 

collectief leerproces en van de samenwerking in synergie en complementariteit met de leden. 

(SD3) 

4. Beoordelen in welke mate de federaties hun rol vervullen als capaciteitsversterkers van de 

leden, op basis van hun behoeften.(SD4) 

5. Beoordelen in welke mate een performante sturing tussen de drie federaties is ingesteld om de 

collectieve uitvoering van de nagestreefde doelstellingen te waarborgen ( TD) 

6. Ingevolge de 5 vorige punten, geleerde lessen en concrete en haalbare aanbevelingen te 

formuleren naar de federaties toe, die hen toelaten hun rollen van belangenverdedigers, 

capaciteitsversterkers en dienstverleners van hun leden beter te vervullen. 

 
4. Onderwerp en toepassingsgebied van de evaluatie 

 

 
Het onderwerp van de evaluatie is de analyse van de rol van de federaties in de ondersteuning 

naar hun leden toe, in de belangenverdediging en in hun capaciteitsversterking conform het TFD 

2017-2021. 

Op het vlak van het TFD vertaalt het toepassingsgebied van de evaluatie zich in de 4 specifieke 

doelstellingen (SD) en in de transversale doelstelling (TD) die hierboven staan vermeld ( zie 2.2. 

operationele context). 

Zodoende zal het toepassingsgebied van de evaluatie volgende elementen bevatten: 

 
- De politieke, institutionele en regelgevende context van de niet gouvernementele 

Belgische samenwerking. Voorbeelden: KB 2016, budgetverminderingen, globale 

benadering, verslagmodaliteiten van de ANGS, financiële controles enz.. 

- De formele en informele procedures en strategieën van de federaties. 

- De overlegplatforms waar de federaties aan deelnemen zoals de NGSOC en zijn sub 

comités 
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- De partners en donoren van de federaties en in het bijzonder de administratie (DGD) en 

haar relaties met de federaties en hun leden. 

- De werking van de beslissingsorganen van de federaties (AV, RvB en anderen): mandaten, 

transparantie, communicatie enz.-bank, 

- De werkgroepen van de federaties 

- De evaluaties van de vormingen en de noden van de leden 

- De gemeenschappelijke strategische kaders 

- De instrumenten voor transparantie zoals IATI, NGO Open boek, de gegevensbank Agir 

Solidaire en de begeleidingsdocumenten en de capaciteitsversterking rond het gebruik 

van deze platforms. 

- Het integriteitscharter en de gids voor de klachtenmelding 

- Het programma van capaciteitsversterking en instrumenten voor het delen van kennis ( 

Portaal kwaliteit, website, helpdesk, nieuwbrief enz..) 

Het toepassingsgebied zal met de consultant besproken en verder afgelijnd worden bij de start 
van de evaluatie. Doorheen de evaluatie is het van belang goed het onderscheid te maken tussen 
het secretariaat en de directie, de Rvb van Acodev en de ngo-federatie, de stuurgroep van Fiabel 
en de AV’s van Acodev en de ngo*federatie of de ledenvergadering van Fiabel. 

 

 
5. De vragen voor de evaluatie 

 

De evaluatie zal moeten gebeuren op basis van de DAC criteria; de pertinentie, de duurzaamheid, 
de doeltreffendheid, de efficiëntie en de impact. De criteria van duurzaamheid , doeltreffendheid 
en efficiëntie dienen als uitgangspunt, maar de criteria van impact en pertinentie zullen moeten 
deel uitmaken van het globaal plaatje van de evaluatie2. In de mate van het mogelijke en voor 
zover het pertinent is, zullen de gender en milieu aspecten aan bod komen. 

De verdere vragen hieronder dienen als voorbeeld, maar kunnen met de consultant besproken 
worden tijdens de startvergadering. De opsomming is dus onvolledig, noch verplicht en zal door 
de opdrachtnemer moeten aangepast worden in functie van de DAC criteria. 

 

1. In welke mate vervullen de federaties hun rol als belangenverdedigers en vertegenwoordigers 

van hun leden zoals ze beschreven staan in hun TFD en zoals ze nu in de praktijk worden gezet ? 

(SD1) 

- In welke mate zijn de federaties erin geslaagd om de belangen van hun leden te verdedigen bij de 

onderhandelingen over het KB 2016. 

- Zijn de strategieën en de benaderingen gebruikt door de federaties doeltreffend en efficiënt om 

hun rol als belangenverdediger en vertegenwoordiging van hun leden te waarborgen? 

- In welke mate zijn de nieuwe overlegstructuren op efficiënte, nuttige en doeltreffende wijze 

georganiseerd voor het overleg tussen de federaties en de politieke en administratieve overheid ? 

- In welke mate slagen de federaties erin om de belangen en de noden van hun leden te capteren en 

te identificeren ? 

 
 
 
 
 

2 Zie bij het DAC netwerk van de OESO over evaluatie van de ontwikkeling (EvalNet), Des meilleurs critères 
pour des meilleurs évaluations – Définitions adaptées et principes d’utilisation, 2019, p. 7. 
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2. In welke mate hebben de federaties bijgedragen tot de versterking van de geloofwaardigheid 

van hun leden ? (SD2 ) 

- In welke mate hebben de federaties de reflectie van hun leden kunnen stimuleren over hun 

identiteit en toekomst ? 

- In welke mate hebben de federaties bijgedragen tot de verbetering van de transparantie van de 

sector ? 

- In welke mate hebben de federaties hun leden kunnen versterken in hun integriteitsbeleid ? 

3. In welke mate hebben de federaties bijgedragen tot het faciliteren van het collectief leerproces 

en van de samenwerking in synergie en complementariteit met de leden. (SD3) 

- In welke mate zijn de federaties erin geslaagd hun leden te ondersteunen bij de formulering van de 

nieuwe GSK ? 

- In welke mate dragen de werkgroepen van de federaties bij aan hun rol als belangenverdedigers 

en vertegenwoordigers van hun leden en hoe verrijken ze de capaciteitsversterking van hun leden ? 

4. In welke mate vervullen de federaties hun rol als capaciteitsversterkers van de leden, op basis 

van hun behoeften.(SD4) 

- In welke mate slagen de federaties erin om de noden van hun leden te capteren en identificeren ? 

- In welke mate hebben de vormingen georganiseerd door de federaties de capaciteiten van hun 

leden versterkt ? 

- In welke mate hebben de federaties een antwoord geboden op de behoeften van de leden inzake 

capaciteitsversterking ? 

5. In welke mate is een performante sturing tussen de drie federaties ingesteld om de collectieve 

uitvoering van de nagestreefde doelstellingen te waarborgen ( TD) 

- In welke mate hebben de acties uitgevoerd door de federaties bijgedragen tot een goed intern 

bestuur ? 

- Kan men een verbetering waarnemen van de manier waarop collectieve beslissingen tussen de 

federaties worden genomen ? 

- In welke mate heeft het intern bestuur de uitvoering van de doelstellingen van het TFD 17-22 

bevorderd ? 

- Heeft men op passende wijze rekening gehouden met de praktische en strategische aspecten van 

gender en milieu bij de coördinatie acties en bij de uitvoering van de doelstellingen die de 

federaties nastreven in het TFD 2017-2021 ? 

6. Ingevolge de 5 vorige punten, naar de federaties toe geleerde lessen en concrete en haalbare 

aanbevelingen formuleren voor het geheel van de outcomes (SD) die hen toelaten hun rollen van 

belangenverdedigers, capaciteitsversterkers en dienstverleners van hun leden beter te vervullen. 

 

 
6. Aanpak en verloop van de evaluatie 

 

Elke fase van de evaluatie zal voorafgegaan of gevolgd worden door een vergadering met de 

stuurgroep die de federaties opzetten om de evaluatie te begeleiden. Deze stuurgroep zal bestaan 

uit de directeurs en de verantwoordelijken van monitoring en evaluatie en een vertegenwoordiger 
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van de leden van elke federatie. 

 

- Fase 1 : nota over methodologie (januari 2021) 
 

Vooraleer ze hun werkzaamheden aanvatten moeten de evaluatoren hun methodologisch voorstel 

verder verfijnen en documenteren. Hiervoor zullen ze hun documentatie aanvullen en actualiseren 

samen met de personen aangewezen door de federaties en de stuurgroep. 

Ze zullen ook een eerste onderhoud hebben met sleutelfiguren, of zij die dat in het verleden 

waren, om meer informatie in te winnen over het onderwerp van de evaluatie. Het kan gaan over 

de voorzitteers van de RvB en de directeurs van federaties, vertegenwoordigers van ANGS en DGD. 

Om de taak van de evaluatoren te vergemakkelijken zal de documentatie zoveel mogelijk bij het 

begin van de evaluatie beschikbaar gesteld worden (zie punt 8 over de documenten en beschikbare 

gegevens ). 

Deze fase wordt afgesloten met een nota over methodologie die de definitieve evaluatievragen 

beschrijft, een methodologische benadering voor het geheel van de evaluatie en voor iedere 

afzonderlijke dimensie ervan. 

De nota methodologie verduidelijkt de werkwijze die de evaluatoren zullen gebruiken om de 

verschillende evaluatievragen te beoordelen. Zij legt ook de organisatorische werkwijze vast 

voor de verschillende aspecten van de evaluatie; ze bepaalt een kalender, de namen van de 

personen die zullen ondervraagd worden en de handleidingen voor gesprekken en enquêtes. 

 
- Fase 2 : De deskstudie en terreinstudie (januari - maart 2021) 

 

In deze fase zal de nota methodologie voorbereid in fase 1 uitgevoerd worden. Deze fase zal 
minimaal uit de 2 volgende punten bestaan : 

 

- De realisatie van een deskstudie van de pertinente documenten van deze evaluatie zoals 

bepaald in fase 1. 

- Een enquête of een andere methode om de mening van DGD te vragen waarvan de inhoud 

zal besproken worden met de federaties in fase 1. 

Het voorstel zal tevens een werkwijze moeten voorzien om de mening van de leden van de 
federaties te vragen, wetende dat de leden elk jaar in februari een enquête toegestuurd krijgen 
van dezelfde federaties. Men zal een alternatief moeten voorstellen om dubbel werk te vermijden. 
De duur en de inhoud van het evaluatiewerk moten toelaten om de vaststellingen van de 
documentaire studie te trianguleren. De evaluatie moet anderzijds uitmonden op concrete 
aanbevelingen aan het adres van de federaties. 

 
- Fase 3 : Overhandigen van het eindverslag (april 2022) 

 

Het rapport van de evaluatie zal op een coherente en gestructureerde manier de resultaten 
beschrijven van alle methodologische benaderingen. De evaluatoren zijn vrij om de opmerkingen 
van de stuurgroep al dan niet op te nemen. Ze zullen hun keuze hoe dan ook schriftelijk moeten 
verantwoorden. Deze schriftelijke verantwoording zal toegevoegd worden aan het eindverslag 
onder de vorm van een bijlage. 

Het is dwingend dat het eindverslag zo opgesteld is dat de vaststellingen en aanbevelingen zo 
uitgewerkt zijn dat ze gemakkelijk onderscheiden kunnen worden en specifiek gericht zijn naar 
één van de drie federaties. 
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De gedetailleerde structuur van het eindverslag zal in de loop van de evaluatie overlegd worden. 
Het verslag zal echter de volgende onderdelen bevatten: 

- de inhoudstafel , 

- een tabel met afkortingen en acroniemen, 

- een korte inhoud, 

- de context van de evaluatie 

- de methodologie et de gebruikte benaderingen 

- de antwoorden op de evaluatievragen , 

- de besluiten, 

- de aanbevelingen , 

- de bijlagen . 

 
De bijlagen omvatten : 

- de lijst van de ontmoette personen ; 

- de lijst van de geraadpleegde documenten ; 

- de vragen van enquêtes en voor de interviews 

- commentaren die zijn gemaakt op het voorstel van eindrapport en die door de 
consultants niet zijn weerhouden en de redenen die dit rechtvaardigen ; alle andere 
informatie die gediend heeft als basis voor de analyse of voor de tabellen. 

 
7. Methodologie 

Het methodologisch voorstel zal moeten rekening houden met het maximum budget van 50.000 

euro (BTWI) dat voor deze evaluatie is vastgelegd. Het zal op een geloofwaardige manier 

moeten aantonen op welke wijze de evaluatoren zullen te werk gaan om de doelstellingen van 

de evaluatie te bereiken en hoe de evaluatie nuttig zal zijn en resultaten zal leveren die 

beantwoorden aan de standaards van een kwaliteitsvolle evaluatie van de 

ontwikkelingssamenwerking zoals uitgewerkt door het DAC van de OESO. 

Het voorstel van methodologie is een essentieel onderdeel voor de beoordeling van de offertes. 

Daarom houdt de opdrachtgever het bij wat hij beschouwt als de minimale inhoud die de offerte 

zou moeten bevatten. 

- Een voorafgaande analyse van de evalueerbaarheid. Deze analyse zal de voornaamste 

voorwaarden en beperkingen aanwijzen waarmee de evaluatie in de uitvoering van de 

doelstellingen en in de zoektocht naar antwoorden op de gestelde vragen zal te maken 

hebben. De consultant moet tevens uitleggen hoe hij de problemen van de 

evalueerbaarheid die hij ontdekt heeft, zal oplossen. 

- De algemene theoretische en methodologische benadering die het evaluatieproces 

zal leiden. De evaluator zal de benadering die hij zal gebruiken voor de evaluatie 

koppelen aan de tijdsbeperkingen en de beschikbare bronnen die opgelegd zijn door deze 

referentietermen. 

- Een voorstel voor een analysekader of evaluatiematrix die de evaluatievragen en hun 
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verdere onderverdeling opsomt , alsook de beoordelingscriteria en de informatiebronnen 

en middelen. De matrix is een instrument voor de uitwerking van de evaluatievragen, 

maar vervangt de theoretisch- methodologische benadering die de evaluatie zal sturen 

niet. 

- Een beschrijving van de evaluatietechnieken die zullen gebruikt worden om 

noodzakelijke gegevens te klasseren, te analyseren en voor te stellen. De technieken 

moeten coherent zijn met de methodologische benadering en aangepast aan de aard van 

de informatie waarover men hoopt te beschikken om te antwoorden op de vragen en 

deelvragen van de evaluatie. 

- De offerte zal moeten rekening houden met de situatie van de sanitaire crisis en 

flexibel moeten omgaan met deze context. 

- De offerte zal op concreet en specifieke wijze de bijdrage, de pertinentie, de 

complementariteit en de noodzakelijkheid van iedere techniek moeten verantwoorden. 

De indieners moeten hierbij generische beschrijvingen van de karakteristieken van deze 

technieken die door de gunningsoverheid goed gekend zijn uit hun offerte weren ( 

interviews, enquêtes, focus-groepen …..) . Onder de technieken die de evaluator 

opportuun vindt om voor te stellen, moet hij verplicht een uitgebreide revisie van de 

beschikbare documentatie opnemen, de meta-evaluatie van de bestaande evaluaties ( 

beperkt tot de 2-3 laatste evaluaties van de ngo-federatie, Fiabel en ACODEV), de 

interviews en een enquête naar DGD toe. De evaluatoren mogen zelf oordelen hoe ze de 

mening van de leden van de federaties zullen bevragen. Maar ze moeten weten dat 

diezelfde leden hierover jaarlijks een enquête invullen in de maand februari. 

 

8. Logistiek, documenten en gegevens die nu al beschikbaar zijn. 

 

De federaties stellen in geval van aanwezigheid van de evaluatoren in levende lijve, hun 
vergaderzalen ter beschikking en in geval men digitaal bijeenkomt moeten zij het Zoom account 
van de federaties kunnen gebruiken. Verder kunnen de evaluatoren gebruik maken van de nodige 
contactadressen van de federatie (binnen de wettelijke beperkingen) en van hun 
communicatiekanalen. 

Van zodra de markt toegewezen is verbinden ze zich om volgende documenten over te maken. 
- Wettelijke en regelgevende teksten van de Belgische coöperatie. 

- Verslagen van de overlegvergaderingen van de NGSOC en de sub comités. 

- Verslagen van de RvB ‘s en de AV’s van de federaties. 

- Verslagen van de vergadering van de drie directies van de federatie. 

- Verslagen van de werkgroepen van de federaties. 

- Evaluatieverslagen van de federaties. 

- Indicatoren en monitoringgegevens van het TFD van de federaties. 

- Jaarverslagen. 

 
 

9. Gezocht profiel voor de evaluator 

 

De consultants zullen beschikken over de volgende competenties : 

 
 Expertise in evaluatie (CV) 
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 Expertise in de politieke, institutionele en regelgevende aspecten van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking . 

 Werk en evaluatie-ervaring met koepelorganisaties en vertegenwoordigende organisaties 

 Uitstekend Frans of Nederlands zowel gesproken als geschreven. Beheersing van de tweede 
taal is een meerwaarde.  

Dit gezegd zijnde, kan de offerte wel ingediend worden door een consortium van evaluatoren die 
onder elkaar de taken verdelen in functie van hun taalbeheersing. 

 
 
10. De samenstelling van de offerte 

 

Le offerte moet ten minste de 5 volgende elementen bevatten : 

 
1) Een beschrijving van de methodologische benadering zoals gesteld in deze 

referentietermen, voorgesteld volgens de deadlines en het budget ( zie punt 7). 

2) Een gedetailleerde kalender en de gebruikte man/dagen middelen voor de uitvoering 

van deze opdracht ( toewijzing van de personeelsmiddelen). 

3) Een financiële offerte die het aantal voorziene man-dagen zal verduidelijken alsook het 

dagtarief, de eventuele bijkomende kosten ( verplaatsingen, documenten….) en de totale 

prijs BTWI. 

4) De pertinente ervaring en de CV’s van de voorgedragen experts. 

5) Een waarborg voor de beschikbaarheid van de evaluatoren voor de periode waarin de 

opdracht moet uitgevoerd worden. 

11. Procedure 

 

De offerte moet voor 30 november 2021, 17 uur ingediend worden bij Maria Serrenti (Acodev), 

ms@acodev.be; Iseult Kestelyn (ngo-federatie), iseult.kestelyn@ngo-federatie.be; Hélène Flaam 

(Fiabel) helene.Flaam@fiabel.be 

 
Belangstellenden kunnen aanvullende informatie vragen per email bij Maria Serrenti (Acodev), 

ms@acodev.be; Iseult Kestelyn (ngo-federatie), iseult.kestelyn@ngo-federatie.be; Hélène Flaam 

(Fiabel) helene.Flaam@fiabel.be 

 
Om redenen van transparantie en gelijkheid zullen alle informaties ingevolge vragen van 

opdrachtnemers anoniem worden gepubliceerd op de volgende link 

https://docs.google.com/document/d/1E5S76-hmqnPaO_pOClDRNv5xIpbVu9rHLBjpfkg1wIU/edit 

 
 
12. Selectiecriteria 

 

De ontvangen offertes zullen beoordeeld worden op basis van de volgende criteria: 

 
Selectie op basis van een cumulatieve analyse: de financiële beoordeling zal voor 30% tellen, 

en de technische beoordeling zal voor 70% van de totale score van de beoordeling tellen. 

mailto:ms@acodev.be
mailto:iseult.kestelyn@ngo-federatie.be
mailto:helene.Flaam@fiabel.be
mailto:ms@acodev.be
mailto:iseult.kestelyn@ngo-federatie.be
mailto:helene.Flaam@fiabel.be
https://docs.google.com/document/d/1E5S76-hmqnPaO_pOClDRNv5xIpbVu9rHLBjpfkg1wIU/edit
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Het maximum budget voor de evaluatie is vastgelegd op een bedrag van 50.000€ (BTWI). Geen 

enkele offerte die dit bedrag overschrijdt zal weerhouden worden. 

 
Alleen de kandidaten die een minimum van 49 punten scoren ( 70%) op het technisch gedeelte 

zullen ook beoordeeld worden op hun financiële offerte. 

 
1) Technische beoordelingscriteria ( maximum 70 punten) 

 
- De competenties van de consultants : 40 punten 

 
 Bewezen expertise in evaluatie (15 punten). 

 Expertise in de politieke, de institutionele en regelgevende context van de Belgische 

ontwikkelingssamenwerking (15 punten). 

 Werk en evaluatie ervaring met koepelorganisaties en vertegenwoordigende organisaties. 

(10 punten). 

- Voorgestelde methodologie : 30 punten 

 

2) Financiële beoordelingscriteria (30 punten) 

De prijs/honoraria 

 
De volgende formule zal gebruikt worden om de financiële offerte te beoordelen : p = y (µ/z), of 

p = punten voor de financiële offerte, y = het maximum aantal punten voor de financiële offerte 

, µ = de prijs van de laagste offerte, z = de prijs van de offerte in beoordeling. 

 
 
 
13. Bijlagen 

 

 Technisch en Financieel dossier van de federaties van organisaties van de civiele 

maatschappij en van de institutionele actoren, 2017-2021, 55 blz. 

 
 Koninklijk Besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele 

samenwerking , FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en ontwikkelings- 

samenwerking , 49p. 

 
 Beknopte praktische gids over externe evaluaties. Bijgewerkte versie van april 2021. 

(COTA), 55p. 


