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KWALITEISFONDS : VERSLAGGEVING 

Eens het project afgerond is, wordt van de organisatie een kort verslag verwacht dat bestaat uit een 

narratief en een financieel gedeelte. Onderstaand sjabloon voor het rapport is verplicht ; het is wel 

mogelijk om nog bijkomende velden van informatie toe te voegen. 

A. Het narratief verslag 

1. Naam van de organisatie(s) Rode Kruis-Vlaanderen 

2. Naam en e-mail van de 

contactpersoon binnen de 

organisatie 

Griet De Coster (Griet.DeCoster@rodekruis.be) 

3. Titel van het project Increasing The Learning Impact Evaluation Track 

4. Datum van indiening van het 

project 

11/10/2019 

5. Thema van het project (maximum 2) 

Leadership 
Organization 

management 

Human Resource 

Management 

Project Cycle 

Management 

Transversal 

themes 

 Identity & strategy  
 Decision-making 

bodies 
 Change 

management 
 Transparency & 

integrity 

 

 Process 
management 

 Financial 
management 

 Risk management 
 Knowledge 

management 
 Partnerships 
 Communication  
 Data & 

information 
management 

 Recruitment & 
performance 

 Skills & training 
 Volunteering 

policy & 
management 

 Welfare at work 

 

 Identification & 
planning 

 Monitoring 
 Evaluation 

 Learning 

 

 Digitalization 
 Gender & diversity 
 Environment & 

sustainability 
 Global Citizenship 

Education 
 Humanitarian 

action 

 

 

6a. Beschrijving van de concrete 

resultaten die door het project 

behaald werden (Wat is er naar 

aanleiding van het project 

veranderd of verbeterd? Zijn de 

resultaten behaald?) 

Doel van het project:  

Het bekomen van een 

strategiedocument en een 

stappenplan voor betere 

leerresultaten, door 

optimaal gebruik te maken 

Behaalde resultaten: […] 

Dankzij het project werd onze 

dienst ondergedompeld in de 

mogelijkheden van digitaal leren.  

Hierdoor is er ook meer 

uitwisseling ontstaan tussen de 
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van digitaal leren en een 

transformatie van onze 

leeractiviteiten. 

teams binnen de dienst onderling, 

en zijn de eerste stappen gezet 

naar een gecoördineerde aanpak 

voor toekomstige “digitale” 

leerprojecten.  

Tot slot hebben we dankzij de 

consultancy ook een duidelijk 

stappenplan, dat we in de 

toekomst kunnen gebruiken om 

een digitaliseringsproject te 

initiëren, de nodige keuzes en 

beslissingen te maken en uit te 

rollen.  

We zijn dus als organisatie zeker 

tevreden over het verloop van dit 

project en de behaalde 

resultaten. 

6b. Hoe beoordeelt u het succes 

van uw organisatie in het bereiken 

van uw doelstellingen? 

(1 = Onvoldoende / 2 = Niet echt 

goed / 3 = Goed / 4 = Zeer goed) 

Situatie voor het project: 1 – 

2 – 3 - 4 

Het afgelopen jaar werkte de 

dienst Internationale 

Samenwerking van Rode 

Kruis-Vlaanderen aan een 

roadmap voor de periode 

2020-2025. Hierin werd 

bewust de keuze gemaakt 

om als één van de vijf grote 

doelstellingen binnen deze 

roadmap in te zetten op het 

optimaliseren van digitaal 

leren in onze projecten. 

Binnen onze projecten zijn er 

heel veel activiteiten waarbij 

aan kennisoverdracht, 

sensibilisatie of opleiding 

gedaan wordt. Het belang 

voor onze dienst was dus bij 

het begin van het project 

reeds duidelijk, we willen via 

digitaal leren, onze impact 

vergroten (door meer 

Situatie na het project: 1 – 2 – 3 - 4 

Dit project heeft ons samen 

gebracht, geïnspireerd, 

gemotiveerd en geactiveerd. 

Dankzij de workshop kregen we 

een duidelijk overzicht van wat 

digitaal leren kan betekenen, 

algemeen, en specifiek voor onze 

organisatie. Daarnaast hebben 

we nu een duidelijk actieplan, een 

duidelijk kader van vragen die we 

ons moeten stellen voor en 

tijdens de uitwerking van een 

specifiek project. Er werd ook een 

coördinator aangesteld om de 

inspanningen en noden binnen de 

verschillende teams op te volgen.  

We staan aan het begin van een 

traject, dat dankzij dit project 

alvast een boeiende start 

gekregen heeft.  
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mensen te bereiken, of door 

een effectievere opleiding te 

kunnen aanbieden).  

De verschillende teams 

binnen onze dienst hadden 

hun eigen visie en ideeën 

hieromtrent. Het brede 

landschap binnen digitaal 

leren en de vele 

mogelijkheden waren voor 

ons nog niet duidelijk. 

Daarnaast waren we op zoek 

naar ondersteuning en 

ideeën (of een stappenplan) 

om het inzetten op digitaal 

leren ook echt in de praktijk 

brengen. 

7. Contactgegevens van de 

dienstverlener (naam, e-mail, 

website)1 

Wim Van Dessel van TinQwise (tinqwise.be, wim@tinqwise.be) 

8. Hoe hebben jullie de 

dienstverlener gekozen? 

Een Terms Of Reference werd opgesteld en uitgestuurd naar 5 

potentiële dienstverleners. We ontvingen een voorstel van 3 

dienstverleners, hieruit werd Tinqwise weerhouden aangezien zij 

het best beantwoordden aan onze vraag naar een eerder 

strategische consultancy, en hierbij ook op vlak van budget het 

beste voorstel deden.  

9a. Meerwaarde van de 

dienstverlener 

Dankzij Wim van TinQwise hebben we als team een veel breder 

inzicht gekregen in wat digitaal leren voor ons kan betekenen, en 

dat dat kan door kleine ingrepen zowel als door grootse projecten.  

9b. Evaluatie van de kwaliteit van 

de dienstverlening 

Wim heeft intussen een 15-tal jaar ervaring in de sector, en was 

daardoor de geschikte persoon om ons te begeleiden in onze 

eerste stappen in dit proces. Onze vraag was vrij ruim, we wilden 

geïnspireerd worden, en weten hoe we er daarna mee aan de slag 

kunnen. Door tijdens de kick-off meeting voldoende door te 

vragen naar wat ons uiteindelijke doel was, welke ideeën we zelf 

al hadden rond digitaal leren etc, kon hij ons een zeer boeiende 

workshop aanbieden, die aan onze vraag voldeed.  Via de ervaring 

bij andere klanten waarvoor hij reeds gewerkt heeft, kon hij ons 

bovendien heel concrete en uiteenlopende voorbeelden laten 

                                                                    
1 Controleer of de dienstverlener akkoord gaat met de publicatie van zijn gegevens. 
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zien. De communicatie tussen de contactmomenten door verliep 

ook steeds vlot, afspraken en deadlines werden gerespecteerd.  

10. Geleerde lessen of concrete 

producten die met collega-ngo’s 

kunnen gedeeld worden: 

- Hoe werd het project benaderd, 

wat zijn de belangrijkste stappen, 

methoden en benaderingen, de 

follow-up, enz.; 

- Geef op basis van wat werkte en 

wat niet werkte, 4 à 5 tips (goede 

praktijken, waarschuwingen, 

leren) met betrekking tot het 

ontwerp en de uitvoering van het 

project, die nuttig zijn om door te 

geven aan anderen die een 

soortgelijk project willen 

uitvoeren; 

- Geef aan welke 

inspiratiebronnen nuttig waren bij 

het ontwerpen en uitvoeren van 

uw project (bijvoorbeeld door het 

lezen van de verhalende 

rapporten van NGO’s die van het 

Kwaliteitsfonds hebben 

geprofiteerd)? 

- Wat hebt u behouden om het 

thema/het aandachtsgebied te 

verbeteren (goede praktijken, 

concrete 

producten/hulpmiddelen die met 

andere organisaties kunnen 

worden gedeeld, etc.)? 

Verloop consultancy 

• Kick-off meeting:  

De kick-off meeting was cruciaal voor de consultant om een 

duidelijk begrip te krijgen van waar we als team naartoe 

willen. Zorgen dat je de vraag om ondersteuning als 

betrokken partijen op dezelfde manier begrijpt, is essentieel 

voor een vlot verloop van het project en het bereiken van de 

gewenste resultaten. Betrek hierin zeker mensen met een 

verschillend profiel binnen de afdeling (bv content experts, 

verantwoordelijken,…) en trek hier voldoende tijd voor uit.  

• Inspiratiesessie: 

Het eerste deel van onze vraag was om ons te inspireren, dit 

gebeurde door het delen van concrete voorbeelden in 

verschillende categorieën, van typische “traditionele” e-

learning modules, over video training, gamification of serious 

gaming tot enhanced of virtual reality.  

• Roadmap:  

Daarna hebben we samen in kaart gebracht welke stappen er 

nodig zijn om een idee rond digitaal leren in de praktijk te 

brengen. De belangrijkste lessen die we hieruit leerden staan 

hieronder opgelijst. 

Geleerde lessen 

Voor je begint aan het digitaliseren van leeractiviteiten zijn er 

enkele vragen die je moet beantwoorden. Hieronder geven we 

een overzicht van de belangrijkste vragen.  

Het is cruciaal om niet te “digitaliseren om te digitaliseren”, het is 

essentieel om een duidelijk doel te hebben, hoe wordt het project 

of de leeractiviteit beter door ze te digitaliseren, waar willen we 

naartoe? 

Daarmee hangt uiteraard ook de doelgroep nauw samen, wie zijn 

ze, wat karakteriseert hen, en hoe en wat willen ze leren.  

De volgende stap is het bepalen van de inhoud, en hierbij zeer 

kritisch te kijken naar wat er écht noodzakelijk is, en wat er eerder 

leuk zou zijn als we dat ook nog kunnen meegeven. Focus 

behouden is vaak een grote uitdaging tijdens digitaal leren, 
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vandaar het belang aan selectie van inhoud. Wanneer dit echt 

teveel is gaat het verloren doordat deelnemers afhaken. 

Op basis van het antwoord op de voorgaande vragen, kan er 

beslist worden welk format er het meest geschikt is voor deze 

specifieke leeractiviteit.  

Je vertrekt dus beter niet vanuit “we willen een app bouwen” of 

“VR is een must in ons volgende programma”, maar wel vanuit het 

doel van de leeractiviteit, de doelgroep, en de inhoud die je wilt 

overbrengen. 

Uiteraard is het daarna belangrijk om de technologie te kiezen die 

je nodig hebt om je activiteit uit te bouwen, en dat je de juiste 

mensen verzamelt in een team dat dit project verder zal 

uitwerken. 

Volgende stappen 

Tijdens dit project hebben we gemerkt dat de verschillende 

teams binnen onze dienst al aan het nadenken waren over het 

digitaliseren van bepaalde (leer)activiteiten. Collega’s waren zich 

los van elkaar aan het inspireren/informeren of (oa ook omwille 

van de Covid impact op onze werking) reeds de eerste stappen 

aan het zetten in het digitaal organiseren van verschillende 

activiteiten.  

Door dit project hebben we nu een duidelijk overzicht van waar 

elk team op wil inzetten, en hebben we ook een coördinator 

aangeduid die van “digitaliseren” of “digitaal leren” een topic zal 

maken dat we op onze gezamenlijke agenda houden. Daarnaast 

zal de verantwoordelijke van elk team ook concretiseren wat de 

specifieke volgende stappen voor hun team zijn, en op welke 

activiteiten ze (eerst) willen inzetten.  

11. Socialisatie van het leerproces 

(Als het project leerpotentieel heeft 

voor de sector, geef dan aan hoe je 

de resultaten zou kunnen delen 

met andere CMO's/IA's (getuigenis 

tijdens een workshop of op de 

website, delen van feedback over 

de consultant, tools delen, enz...) 

Door het delen van dit rapport hebben andere spelers in de sector 

toegang tot de info over de consultant, en tot onze lessons 

learned. Er werden verder geen specifieke tools of materialen 

ontwikkeld die gedeeld kunnen worden. Aangezien wij zelf nog 

aan het begin staan van de evolutie naar meer digitaal leren zijn 

er op dit moment nog geen concrete voorbeelden van 

toepassingen van de informatie die wij via deze consultancy 

verworven hebben, en al gedeeld kunnen worden.   

12. Publicatie van het verslag Dit rapport mag gepubliceerd worden, hiervoor moeten geen 

onderdelen verwijderd worden.  
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(Geef aan of het verhalend rapport 

geheel of gedeeltelijk op het 

kwaliteitsportaal kan worden 

gepubliceerd.  Vermeld eventuele 

vertrouwelijke onderdelen die 

moeten worden verwijderd)   

13. Andere opmerkingen / 

B. Het financieel verslag 

1. Een schuldvordering gericht aan ACODEV 

2. Een verklaring op eer van de begunstigde die specificeert dat de bewijsstukken voor terugbetaling 

van het kwaliteitsfonds niet gebruikt worden bij andere subsidies. 

3. Een kopie van de facturen van het hele budget.  

4. Een kopie van de rekeninguittreksels van de betaling van die facturen. 

5. Een kopie van de offerte of het contract die getekend werd door beide partijen en met vermelding 

van het aantal gewerkte dagen. 

6. Indien nodig, een kopie van het dossier van marktbevraging. 

 

 

 


