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UN United Nations

UNICEF United Nations Children’s Fund

UNIR Lokale Boliviaanse NGO, uitvoerder van een programma van directe steun 
aan de lokale civiele maatschappij

VAS Vietnam Australia International School (hier verwijzend naar een BIO 
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VWU Vietnam Women’s Union
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Samenvatting

Achtergrond, doelstellingen en omvang van de evaluatie

Deze thematische en strategische evaluatie werd uitgevoerd in opdracht van de 
Dienst Bijzondere Evaluatie van de Ontwikkelingssamenwerking en uitgevoerd door 
South Research, het IOB (Universiteit Antwerpen) en een onafhankelijke consulente. 
De evaluatie heeft als voorwerp de integratie van de genderdimensie in de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking die als doel heeft de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
te versterken en de positie van de vrouwen te verbeteren. De strategienota “Gelijke 
kansen voor vrouwen en mannen” (2002) vormde de belangrijkste referentie voor 
deze evaluatie. De doelstellingen van de evaluatie zijn: (1) verslag uitbrengen over de 
resultaten (en op die manier verantwoording afleggen m.b.t. de gebruikte middelen), 
(2) lessen trekken uit het verleden om in de toekomst beter te doen en (3) met 
redenen omklede aanbevelingen formuleren die op hun beurt moeten toelaten om de 
genderdimensie beter te integreren in beleidsmaatregelen en strategieën waarbij het 
belangrijk is internationale ontwikkelingen mee te nemen. 

De evaluatie omvat de quasi-totaliteit van de Belgische samenwerking (alleen enkele 
specifieke hulpmodaliteiten zoals maatregelen in verband met de schuldenlast werden 
niet meegenomen) en omvat een relatief lange periode (2002 – 2011). In de praktijk werd 
evenwel ook gekeken naar de jaren 2012 en 2013. Zoals vele gelijkaardige oefeningen, 
werd deze evaluatie geconfronteerd met een aantal methodologische uitdagingen en de 
noodzaak om een aantal compromissen te sluiten. Deze hebben te maken met enerzijds 
het ruime onderzoeksveld van de evaluatie (periode, samenwerkingskanalen, …) en, 
anderzijds, de beschikbare tijd en financiële middelen. Hoewel ze tot op grote hoogte 
onvermijdelijk waren, kunnen deze compromissen een invloed gehad hebben op de 
validiteit en de betrouwbaarheid van de evaluatieresultaten.

Belangrijkste conclusies en geleerde lessen

Deze evaluatie komt tot de conclusie dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 
er globaal tot nu toe niet in geslaagd is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan 
gender gelijkheid. Er is op vele plaatsen en op verschillende wijzen geprobeerd om 
gender te integreren en in te zetten op grotere gendergelijkheid; alleen lijken de 
behaalde resultaten veelal het gevolg van tijdelijke en toevallige configuraties die vooral 
ontstaan zijn op initiatief van gemotiveerde individuen. Slechts een beperkt aantal bij 
de Belgische samenwerking betrokken organisaties slaagt er in om op structurele en 
continue wijze gender zodanig te integreren dat betekenisvol wordt bijgedragen tot 
grotere gendergelijkheid. Globaal bekeken kunnen we echter niet anders dan vaststellen 
dat de mate en intensiteit van de geleverde inspanningen en de daaruit voortkomende 
resultaten niet in verhouding staan tot de omvang van de concrete problemen die 
vrouwen in het Zuiden ervaren. Het feit dat andere evaluaties tot gelijkaardige conclusies 
hebben geleid, doet ons veronderstellen dat de ontwikkelingssamenwerking het in het 
algemeen erg lastig heeft om daadwerkelijk en op duurzame wijze bij te dragen tot 
verbeterde genderrelaties. 

Bij nader inzien blijkt dat vooral een aantal omgevingsfactoren ervoor hebben gezorgd 
dat de vele dikwijls lovenswaardige initiatieven uiteindelijk weinig hebben opgeleverd. 
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In eerste instantie vormt het ontbreken van een sterk maatschappelijk draagvlak – 
hier en in het Zuiden - een belangrijke hinderpaal, ondanks het bestaan van adequate 
wettelijke en beleidskaders. Vele initiatieven lopen daardoor vast op expliciete en 
impliciete weerstanden die binnen ontwikkelingsorganisaties, gevormd naar het beeld 
van de samenleving waar ze deel van uitmaken, op alle niveaus en in alle schakels van 
de ontwikkelingssamenwerking optreden. Het effectief omgaan met deze weerstanden 
vereist de vervulling van een aantal initiële voorwaarden (voldoende bekendheid 
en aanvaarding van de strategienota, voldoende middelen, voldoende incentives, 
ondubbelzinnige steun vanuit de leiding) waaraan slechts sporadisch is voldaan in de 
Belgische samenwerking. 

Een derde remmende factor heeft te maken met het wezen en doel (transformatie 
van relaties) van gender en gender mainstreaming. Het gaat daarbij om concepten die 
niet eenvoudig te begrijpen zijn en nog veel moeilijker volwaardig toe te passen. Ze 
geven, deels bewust en deels onbewust, gemakkelijk aanleiding tot begripsverwatering 
(die we als een “gender light” aanpak hebben omschreven) zodat de ontwikkelde G&O 
strategieën de facto verworden tot lege hulzen met weinig tot geen effecten op de 
situatie van vrouwen in het Zuiden. Een belangrijk voorbeeld van een “gender light” 
aanpak is de behandeling van gender als een transversaal thema, dat trouwens ook in de 
nieuwe wet op de ontwikkelingssamenwerking is overgenomen. Door gender en gender 
mainstreaming transversaal te benaderen, worden ze de facto in de marge geplaatst en 
losgekoppeld van hun uiteindelijk doel van gendergelijkheid en rechtvaardigheid. 

Met de “benefit of hindsight” kan verder worden vastgesteld dat bovengenoemde 
stringente randvoorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het de vele initiatieven (op 
beleidsvlak en binnen interventies) om daadwerkelijk tot gendergelijkheid bij te dragen 
veelal aan coherentie en organisatie-inbedding ontbrak zodat hun duurzaamheid niet 
steeds was gewaarborgd. Ongeacht hun intrinsieke kwaliteit en relevantie, kunnen de 
vele ontwikkelde instrumenten, procedures, … maar tot duurzame resultaten leiden 
als zij kunnen gedijen in een omgeving die van gender gelijkheid een beleidsprioriteit 
langdurig wil maken.  en daartoe de nodige middelen beschikbaar en incentives 
voorziet. Dit impliceert dat onze aanbevelingen zich in de eerste plaats op het politieke 
en strategische niveau situeren.

Hoewel we hebben vastgesteld dat de Belgische samenwerking in zijn globaliteit tot nu 
toe onvoldoende heeft bijgedragen tot gendergelijkheid, impliceert dit niet dat op het 
terrein geen vooruitgang is geboekt. Resultaten van projecten in sectoren zoals educatie, 
gezondheid en economische ontwikkeling blijken in een aantal gevallen effecten op 
het vlak van gendergelijkheid te genereren, zelfs als er geen sprake is van gender 
mainstreaming. Dikwijls dragen technisch succesvolle projecten in deze domeinen bij 
tot de vervulling van praktische noden van vrouwen en meisjes. 

Regelmatig worden echter kansen gemist om beantwoording aan praktische noden te 
koppelen aan een bredere strategische agenda, waarbij ook aandacht wordt besteed 
(en effecten worden bereikt) aan de transformatie van gender-verhoudingen. Projecten 
op economisch vlak blijken het grootste potentieel tot verandering in genderrelaties 
te bezitten. Vrouwen die erin slagen om hun productie en/of inkomen te verhogen, 
treden via deze activiteiten dikwijls buiten het kader waarin ze zich voordien, gewild 
of ongewild, bevonden. Hun economische integratie brengt een wisselwerking op gang 
van versterkt zelfvertrouwen en zelfbeeld, versterking van de positie in huishouden en 
samenleving, en verhoogde initiatiefkracht, die dikwijls talenten tot ontwikkeling brengt 
die lange tijd onderbenut zijn gebleven. Onvoldoende aandacht voor gender in dit type 
projecten brengt in deze projecten evenwel ook extra uitdagingen met zich mee (zoals 
een toename van de werklast van vrouwen).
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Belangrijkste aanbevelingen

De evaluatie heeft acht algemene aanbevelingen geformuleerd die vooral het globale 
kader betreffen waarbinnen initiatieven op het vlak van gender en gender mainstreaming 
moet worden uitgewerkt; zij gelden tot op grote hoogte voor alle betrokken actoren 
en gaan in belangrijke mate de relevantie, effectiviteit en duurzaamheid van de meer 
operationele aanbevelingen bepalen. Deze aanbevelingen die als leidraad kunnen dienen 
voor de actualisering en bijsturing van de strategienota, betreffen:

1.  de nood aan een duidelijk politiek en institutioneel engagement dat 
tegelijk pragmatisch en ambitieus moet zijn. België kiest daarbij bij voorkeur 
voor beperkte maar institutioneel haalbare stappen, waarbij het kan leren van 
andere kleine donorlanden (zoals Zweden) die internationaal als vaandeldrager 
worden aanzien op het vlak van de promotie van gendergelijkheid. Dit politiek en 
institutioneel engagement moet worden doorgetrokken naar alle geledingen van 
de betrokken organisaties toe, zodat eenieder het streven naar gendergelijkheid 
als onderdeel ziet van zijn/haar opdracht, waarop hij/zij kan worden 
aangesproken. De aanpassing van de wet op de ontwikkelingssamenwerking 
(waarbij gender niet meer wordt benaderd als een transversaal thema), kan in 
dit opzicht een belangrijk en krachtig politiek signaal vormen;

2.  een correctie van de bestaande misvattingen met betrekking tot gender 
mainstreaming (misvattingen m.b.t gender mainstreaming maken dat deze 
aanpak momenteel internationaal in vraag wordt gesteld omwille van zijn 
beperkte effecten). Daarbij is het belangrijk dat mainstreaming inspanningen 
expliciet worden gekoppeld aan het uiteindelijke doel van gendergelijkheid en 
empowerment, en van daaruit ook worden opgevolgd en beoordeeld. Gender en 
gender mainstreaming kunnen met andere woorden niet worden losgekoppeld 
van het uiteindelijk doel van gendergelijkheid en dienen daarom deel uit te 
maken van de ruggengraat (of hoofdstroom) van de Belgische samenwerking;

3.  een bevestiging van de reeds in de strategienota voorgestelde tweesporen 
aanpak (specifieke acties die zowel op vrouwen als op mannen gericht moeten 
zijn, gecombineerd met gender mainstreaming in de betekenis zoals onder 
aanbeveling (2) aangegeven). Deze aanpak moet een belangrijke richtsnoer 
zijn bij het uitwerken van concrete strategieën, met dien verstande dat bij de 
uitwerking van beide sporen bewust naar complementariteit en synergieën 
gezocht moet worden;

4.  de nood tot duidelijke prioriteitsstelling (op het niveau van de samenwerking 
in het geheel en/of per land) binnen het brede veld van gender en gender 
mainstreaming. Deze moet toelaten om meer diepte en kwaliteit te waarborgen 
en de aansprakelijkheid (zie aanbeveling 1) een concretere inhoud te geven;

5.  de noodzaak om genderintegratie op te vatten als een 
veranderingstraject met een dubbel spoor van, enerzijds, interne gender 
mainstreaming op organisatievlak (die, indien daadwerkelijk uitgevoerd, de 
natuur van de organisatie kan veranderen), en, anderzijds, genderintegratie in 
ontwikkelingsbeleid, programma’s en projecten. Deze keuze voor een dubbel 
veranderingstraject heeft belangrijke implicaties m.b.t. de vorming van het 
personeel, het engagement van het leiderschap en de wijze waarop commitment 
voor gender binnen de organisatie wordt gewaardeerd;

6.  de nood aan een grotere en structureel ingebedde aandacht voor de 
preventie en het bestrijden van gender-gerelateerd geweld dat in 
de meeste partnerlanden (en met name deze met een lage HDI) een 
zeer groot probleem vormt dat evenwel grotendeels aan de aandacht 
ontsnapt. Deze aandacht moet zich zowel concretiseren in gespecialiseerde 
projecten als in de reguliere samenwerking die daartoe dikwijls belangrijke 
kansen biedt, zoals enkele case studies hebben aangetoond;
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7.  een grotere aandacht voor initiatieven die mannen integreren in 
interventies ter bevordering van grotere gendergelijkheid. Deze 
interventies moeten een bijzondere aandacht aan de dag leggen voor het 
bestrijden van die aspecten in attitude en gedrag (voornamelijk van mannen) 
die mee aan de basis liggen van bestaande gender ongelijkheden;

8.  meer expliciete keuzes voor het gebruik maken van en ondersteunen van 
lokale genderexpertise die veelal slecht is gekend, maar wel in belangrijke 
mate beschikbaar is in de meeste partnerlanden.

Bovenstaande aanbevelingen werden vervolledigd met enkele aanbevelingen van 
operationele aard die onder meer het volgende behelzen:

9.  een integratie van gender in de politieke dialoog met partnerlanden 
en in de beleidsdialoog met de indirecte actoren. Het is belangrijk om 
deze integratie gaandeweg vorm te geven, naarmate de meer algemene 
aanbevelingen (zie hierboven) in de praktijk worden uitgewerkt en gender 
geïntegreerd geraakt in alle schakels van de ontwikkelingsketting;

10.  een juist gebruik van de gender marker, zodat deze correcte informatie 
aanlevert zowel voor intern als voor extern gebruik. Een belangrijke stap 
daarbij is dat in eerste instantie de betrokken actoren worden gevraagd om een 
gender marker te geven en te verantwoorden voor de interventies waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn;

11.  een volwaardige integratie van gender in de interventiecyclus, waarbij 
DGD bij haar ex-ante beoordeling van (bilaterale, multilaterale, indirecte) 
interventies een belangrijk gewicht moet toekennen aan de integratie van 
gender;

12.  een adequate integratie van gender in het results based management 
zoals dit in toenemende mate ingang vindt in de verschillende geledingen van 
de Belgische samenwerking, waarbij met name recht moet worden gedaan aan 
het kwalitatieve karakter van gender veranderingsprocessen.
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1.  Inleiding

1.1 Achtergrond, doel en afbakening van de evaluatie

1.1.1 Achtergrond

Gedurende de laatste decennia heeft op internationaal, Europees en nationaal vlak een 
vrij sterk normatief kader m.b.t. gendergelijkheid vorm gekregen en zich verankerd 
in belangrijke resoluties en wetgeving. Hoewel pogingen om deze ontwikkeling verder 
door te trekken en in praktische uitvoering te vertalen de laatste jaren in toenemende 
mate op weerstand botsen, met name op internationaal vlak1, is dit normatieve kader op 
het terrein van ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking van groot belang gebleken 
en heeft het geleid tot een situatie waarin gender-gelijkheid deel is geworden van het 
ontwikkelingsbeleid van alle belangrijke actoren. Om dit beleid in praktijk te brengen, 
werd er vervolgens een brede waaier van maatregelen, procedures, instrumenten, 
… uitgewerkt. Onderzoek naar de effecten van gender-integratie leert echter dat tot 
nu toe de resultaten van deze inspanningen eerder teleurstellend zijn2. Een brede 
waaier van factoren schijnt daarbij een remmende rol te spelen, waarbij het belang 
van institutionele factoren en vooral de grote kloof tussen beleid en feitelijke praktijk 
opvallen. Inspanningen om gender te integreren blijken te bestaan uit een brede waaier 
van diverse maatregelen en acties binnen bij de ontwikkelingssamenwerking betrokken 
actoren, elk actief in hun eigen context, waarbij het op verschillende plaatsen mis kan 
lopen met als gevolg dat de uiteindelijke effecten op het niveau van de begunstigden 
minimaal blijven.

Deze internationale inzichten en ontwikkelingen maken het belangrijk om na te gaan hoe 
het is gesteld met gender in de Belgische samenwerking. Verder zijn er een aantal specifieke 
overwegingen die mee hebben gespeeld bij de beslissing om deze evaluatie te organiseren. 
Zo heeft de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling (CVO) haar eerste aanbeveling gericht 
aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en behelsde die een sterkere uitvoering 
van de Belgische bijdrage aan gendergelijkheid. Verder beval de CVO-evaluatie (2010) 
aan om het Belgisch ontwikkelingsbeleid in zijn geheel op gendergelijkheid te toetsen. Het 
vermoeden bestaat immers dat in België, zoals in vele andere landen, ondanks internationale 
verbintenissen de daadwerkelijke uitvoering van de genderstrategie te wensen overlaat. Ook 
bepaalde de wet betreffende de internationale samenwerking van mei 1999 dat de sectorale 
en thematische strategienota’s om de vier jaar moeten geëvalueerd worden. Hoewel deze 
bepaling in de nieuwe wet (maart 2013) niet langer wordt overgenomen, voorziet deze wet 
wel dat de resultaten van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking moeten geëvalueerd 
worden. Tenslotte bestaat de strategienota “Gelijke kansen voor vrouwen en mannen” 
in 2013 reeds elf jaar. Gezien het grote belang van de genderthematiek is het dan ook 
de hoogste tijd om de bereikte resultaten te evalueren en de Belgische strategie inzake 
gender-integratie en de uitvoering ervan waar nodig bij te sturen.

1 Resoluties ten voordele van meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen en hun uitvoering ondervinden 
sinds 2012 toenemende weerstand in de VN ook op het niveau van enkele Europese landen (omwille 
religieuze, culturele en morele overwegingen)

2 Dit blijkt uit vele evaluaties die de laatste 15 jaar werden uitgevoerd, onder meer: Zie voor een overzicht: 
Ria Brouwers, Revisiting Gender Mainstreaming in international development: Goodbye to an illusionary 
strategy, ISS Working Paper No. 556, 2013 
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1.1.2 Doelstellingen en voornaamste thema’s

Het evaluatiebestek (opgenomen in bijlage 1) stelt dat het om een thematische en 
strategische evaluatie gaat met als voorwerp de integratie van de genderdimensie in de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking en met als doel de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen te versterken en de positie van de vrouwen te verbeteren. Onder punt B4 van 
het bestek wordt een dubbele doelstelling voor de evaluatie vermeld: 

(1) verslag uitbrengen over de resultaten (en op die manier verantwoording 
afleggen m.b.t. de gebruikte middelen), en 

(2) lessen trekken uit het verleden om in de toekomst beter te doen. 

Verder wordt aangegeven dat deze beide doelstellingen het mogelijk moeten maken om 
“met redenen omklede aanbevelingen” te formuleren die op hun beurt moeten toelaten 
om (3) de genderdimensie beter te integreren in beleidsmaatregelen en strategieën 
waarbij het belangrijk is internationale ontwikkelingen mee te nemen. 

De doelen van deze evaluatie vallen op die wijze samen met de drie klassieke 
evaluatiedoelen: verantwoording afleggen (accountability), leren en beleidsondersteuning.

De voornaamste thema’s van deze evaluatie worden samengevat in een reeks 
evaluatievragen (zie deel B7 van het bestek) die volgens de klassieke OESO/DAC 
evaluatiecriteria (relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid, duurzaamheid en impact) 
werden geordend. De voornaamste thema’s betreffen:

 ● de relevantie van de strategienota (die dateert uit 2002) in het licht van de 
ontwikkelingen in de internationale context;

 ● de coherentie van de genderintegratie met internationale verbintenissen, andere 
beleidslijnen en strategieën van de Belgische samenwerking;

 ● de mate waarin de Belgische samenwerking uitvoering heeft gegeven aan het 
actieplan van de strategienota en de resultaten die daarbij werden bereikt;

 ● de mate van integratie van gender in alle kanalen en op alle niveaus van de 
Belgische samenwerking;

 ● de mate waarin de Belgische samenwerking heeft bijgedragen tot de creatie van de 
voorwaarden vereist voor de versterking van gendergelijkheid en empowerment 
van vrouwen en tot effectieve empowerment en het verminderen en voorkomen 
van geweld tegen vrouwen;

 ● de grootte van de budgeten beschikbaar voor gendergelijkheid en de wijze 
waarop deze budgeten werden besteed;

 ● de duurzaamheid en impact van de resultaten van de Belgische samenwerking 
op het vlak van genderintegratie en gendergelijkheid.

1.1.3 Afbakening

De evaluatie omvat in principe de quasi-totaliteit van de Belgische samenwerking (alleen 
enkele specifieke hulpmodaliteiten zoals maatregelen in verband met de schuldenlast 
werden niet meegenomen). Verder stelt het bestek dat alleen interventies in de 18 
partnerlanden van de bilaterale samenwerking worden opgenomen in de steekproef van 
te onderzoeken projecten en programma’s, maar ook dat de evaluatie een relatief lange 
periode omvat (2002 – 2011). In de praktijk werd evenwel ook gekeken naar de jaren 
2012 en 2013.

Overeenkomstig de vereisten van het bestek werd, op basis van de kritische inventaris 
van de Belgische samenwerking uitgevoerd tijdens de eerste fase van de evaluatie en in 
samenspraak met het Begeleidingscomité3 en de Dienst Bijzondere Evaluatie een selectie 

3  Het begeleidingscomité voor deze evaluatie bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende actoren van 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking (de FOD Buitenlandse Zaken incluis) en een vertegenwoordiger 
van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het begeleidingscomité volgde de evaluatie 
op gedurende de verschillende fasen en besprak naast de beschrijvende inventaris en het documentair 
verslag, ook dit eindrapport.  
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van 50 representatieve interventies gemaakt die nader werden bestudeerd; 35 van 
deze interventies (gesitueerd in vijf landen: Benin, Bolivia, DRC, Marokko en Vietnam) 
werden ook in het veld bezocht terwijl de andere (voor het merendeel uitgevoerd in een 
beperkt aantal landen: Palestijnse Gebieden, Niger, Rwanda en Peru) via een grondige 
documentstudie aangevuld met enkele interviews werden geanalyseerd4. In alle 
gevallen werd de gehele interventiecyclus geanalyseerd, waarbij ook het ruimere kader 
(beleidsdialoog met het partnerland, beleidsdialoog tussen de indirecte actoren en DGD 
en tussen indirecte actoren en hun partners in het Zuiden, …) werd meegenomen.

1.1.4 Structuur van het rapport

Het rapport is als volgt onderverdeeld. Dit inleidend hoofdstuk stelt hierna de 
methodologie en fasering van de evaluatie voor en besteedt vervolgens aandacht aan de 
basisconcepten van de “Gender en Ontwikkeling” benadering. Dit laatste onderdeel werd 
uitgewerkt onder meer omdat één van de voornaamste vaststellingen van deze evaluatie 
is dat het begrippenkader m.b.t. gender en ontwikkeling en gender mainstreaming 
niet of onvoldoende is begrepen en zelden tot in zijn wezenlijke implicaties wordt 
doorgetrokken.

Het tweede hoofdstuk omvat het antwoord op de acht evaluatievragen waarbij telkens 
een gelijkaardige structuur wordt gehanteerd die is gebaseerd op het voor elke 
evaluatievraag ontwikkelde evaluatiekader. Aan het einde van elke vraag of deelvraag 
volgt telkens een korte synthese gegeven (in het schuin afgedrukt).

In het derde hoofdstuk worden de voornaamste bevindingen en geleerde lessen 
gepresenteerd waarbij naar verbanden tussen de bevindingen met betrekking tot de 
verschillende evaluatievragen is gezocht en de veranderingstheorie die bij het begin van 
de evaluatie is ontwikkeld, opnieuw wordt bekeken. 

Het vierde hoofdstuk bevat de aanbevelingen. Er is voor gekozen om met name 
strategische aanbevelingen te formuleren die in een later stadium in functie van de 
specificiteit van de verschillende actoren kunnen worden geoperationaliseerd.

Een belangrijk aantal bijlagen (beschikbaar op de website van de Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken) vervolledigt dit verslag. Zij betreffen onder meer de 
Referentietermen van deze evaluatie (bijlage 1), een voorstelling van het evaluatiekader 
(bijlage 2), een beschrijving van de methodologische aanpak (bijlage 3) en een korte 
beschrijving van de beleidscontext (internationaal, Europees, nationaal) met betrekking 
tot Gender en Ontwikkeling (bijlage 4). Verder willen we ook annex 9 vermelden die de 
landenverslagen m.b.t. de resultaten in de vijf bezochte landen omvat.

1.2 Methodologie en Fasering

1.2.1 Veranderingstheorie

Als basis voor de structurering van de evaluatie werd een veranderingstheorie (Theory 
of Change) uitgewerkt, die naderhand is gebruikt als een belangrijke referentie voor 
de uitwerking van de evaluatievragen, de evaluatiemethode en –aanpak (zie hierna en 
bijlagen 2 en 3 voor meer details; een schematisch overzicht van de veranderingstheorie 
wordt gepresenteerd bij het begin van hoofdstuk 2). Het startpunt voor deze 
veranderingstheorie is de “Strategienota Gelijke Rechten en Kansen voor Vrouwen 
en Mannen” van 2002. Die nota stelt dat de strategie van de Belgische internationale 
samenwerking als doel heeft de inspanningen van haar partners te ondersteunen om 

4 De methodologische aanpak van de evaluatie wordt in bijlage 3 uitvoerig beschreven. 
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te ijveren voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen, door de genderdimensie te 
integreren in al haar beleidsmaatregelen, programma’s en projecten. Als zodanig steunt 
de strategie op drie pijlers:

 ● ondersteuning van de inspanningen van partnerlanden inzake genderintegratie;
 ● ondersteuning van de inspanningen van internationale organisaties en actoren 

van de niet-gouvernementele samenwerking inzake genderintegratie;
 ● versterking van de institutionele capaciteiten van DGOS (nu DGD).

Het is verder belangrijk de “Strategienota” te situeren in een geheel van initiatieven op 
Belgisch, Europees en Internationaal vlak, binnen en buiten de ontwikkelingssamenwerking, 
m.a.w. in een bredere stroom van initiatieven ten gunste van een grotere gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen. 

Er werd een schema uitgewerkt dat  een visuele voorstelling van de veranderingstheorie  
geeft waarop de strategienota is gestoeld en die uiteindelijk moet leiden tot gendergelijkheid 
en empowerment (zie begin hoofdstuk 2). Zoals het schema aanduidt, zijn er een aantal 
belangrijke assumpties waaraan moet worden voldaan opdat de beoogde veranderingen zich 
zouden kunnen voltrekken. Een aantal van deze assumpties werden geformuleerd vanuit 
de ervaring met integratieprocessen binnen ontwikkelingsorganisaties en de internationale 
samenwerking, andere zijn geformuleerd vanuit onze kennis van de internationale ervaring 
met gender mainstreaming. Sommige van deze assumpties werden overigens rechtstreeks 
of onrechtstreeks opgenomen in de evaluatievragen die deze evaluatie heeft behandeld. 
Zoals het schema van de veranderingstheorie aangeeft, situeren de meeste assumpties 
zich vrij vroeg in de veranderingsketen; dit wijst op het belang van institutionele factoren 
op het niveau van de noordelijke actoren die de integratieprocessen initiëren.

1.2.2   Evaluatiekader

Het evaluatiebestek bevat een vrij groot aantal evaluatievragen die in het bestek geordend 
werden volgens de vijf evaluatiecriteria van de DAC. Zoals in het bestek gesuggereerd, 
heeft het evaluatieteam gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hoofd- en sub-vragen 
toe te voegen en te wijzigen, om op die wijze volledig aan de doelstellingen van deze 
evaluatie te kunnen voldoen. In concreto hebben de vragen uit het bestek het startpunt 
gevormd van de uitwerking van een evaluatiekader met drie niveaus (hoofdvragen, 
beoordelingscriteria en indicatoren) waarin alle vragen uit het bestek zijn geïntegreerd 
en een aantal bijkomende elementen werden toegevoegd. In enkele gevallen werden 
vanuit verschillende overwegingen bepaalde vragen of sub-vragen uit het bestek elders 
ondergebracht. 

Deze oefening heeft een omvangrijk evaluatiekader opgeleverd (zie bijlage 2) dat bestaat 
uit acht evaluatievragen. Als bijkomend onderdeel van het evaluatiekader werden 
tenslotte een aantal “verklarende vragen” geformuleerd, die ons moeten toelaten te 
peilen naar de onderliggende factoren van bepaalde bevindingen met betrekking tot 
de verschillende evaluatiecriteria. Dit leek ons belangrijk met het oog op de leerdoelen 
van deze evaluatie en, meer specifiek, om te voldoen aan de eis van het bestek om met 
redenen omklede aanbevelingen te formuleren. Vele van deze “verklarende vragen” 
kunnen overigens verbonden worden met de assumpties die in het schema van de 
veranderingstheorie werden opgenomen.

1.2.3 Fasering

Overeenkomstig de Technische Voorschriften van het bestek is de evaluatie uitgevoerd in 
zes fasen: de voorbereidende fase, de start en beschrijvende inventaris, de studiefase, 
de terreinfase, de synthesefase en de goedkeuring, verspreiding en feedbackprocedure 
(zie bijlage 3 voor meer details). Tijdens de verschillende fasen heeft regelmatige 
afstemming tussen evaluatoren, opdrachtgever en betrokken partijen plaats gevonden, 
onder meer via de vergaderingen van het Begeleidingscomité dat in oktober 2013, januari 
en september 2014 op cruciale momenten in het evaluatieproces is samengekomen. 
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1.2.4 Voornaamste methodologische uitdagingen en beperkingen

Deze evaluatie werd, zoals vele gelijkaardige oefeningen, geconfronteerd met een aantal 
methodologische uitdagingen en de noodzaak om, gegeven het ruime onderzoeksveld 
van de evaluatie (periode, samenwerkingskanalen, …) in relatie tot de beschikbare 
financiële middelen, een aantal compromissen te sluiten die een invloed kunnen hebben 
op validiteit en de betrouwbaarheid van de evaluatieresultaten. In dit verband is het 
belangrijk melding te maken van volgende punten:

 ● Een belangrijk deel van de bevindingen van deze evaluatie is gebaseerd op 
de 50 interventies die werden gekozen als case studies (waarvan 35 in de vijf 
landen die werden bezocht). De selectie van deze 50 interventies werd geheel 
autonoom uitgevoerd door een teamlid dat als zodanig niet bij de analyse van de 
interventies was betrokken; daarbij werd een veelheid aan criteria gehanteerd 
(zie bijlage 2), waarbij vooral rekening is gehouden met de verscheidenheid 
aan samenwerkingskanalen, sectoren en type interventies. Vooral omwille van 
praktische overwegingen (afwezigheid van  sleutelpersonen, zware interne 
spanningen in het project, slechts zeer indirecte betrokkenheid van Belgische 
actoren, …) werden uiteindelijke een relatief aanzienlijk aantal projecten (7) 
vervangen door een alternatief project waarbij uiteraard de representativiteit 
van het geheel een belangrijke overweging vormde.

 ● Hoewel een steekproef van 50 interventies vrij aanzienlijk is, blijft deze vrij 
beperkt in het licht van het totaal aan interventies die via de Belgische coöperatie 
sinds 2002 werden gefinancierd. Het ODA databestand dat voor de selectie van 
de interventies werd gebruikt, bevat meer dan 17.500 interventies voor deze 
periode. Als zodanig blijft de steekproef vrij klein en is het, ook al omwille van 
de diverse samenwerkingskanalen, niet mogelijk om op basis van de steekproef 
verregaande uitspraken te doen over “de” Belgische ontwikkelingssamenwerking.

 ● Aansluitend bij vorig punt, is het belangrijk te onderlijnen dat de 50 gekozen 
interventies niet op de “klassieke” wijze konden geëvalueerd worden. Dit 
geldt uiteraard in de eerste plaats voor de 15 interventies die slechts via een 
documentstudie werden geanalyseerd, maar ook voor de 35 op het terrein 
bezochte interventies. Deze laatste werden bezocht gedurende een landenbezoek 
(zeven interventies per land) dat in totaal drie weken duurde maar in die periode 
o.m. ook de context op het niveau van het land analyseerde. Er waren dus 
ongeveer twee dagen veldbezoek beschikbaar per interventie. Maar een goed 
begrip van het niveau van genderintegratie vereist juist dat men de realiteit 
van elke interventie en zijn context goed kan vatten, wat tijd vraagt … terwijl 
de weerhouden interventies ook erg van elkaar verschilden. Hetzelfde kan, a 
fortiori, worden gesteld m.b.t. de effecten op het vlak van empowerment en 
gendergelijkheid: empowerment is veelal het gevolg van een langdurig proces 
dat moeilijk te begrijpen is via een bezoek van korte duur.

 ● Het team heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de definiëring van een goed  
uitgewerkt evaluatiekader. Niettemin impliceert de aard van deze evaluatie 
dat een aantal indicatoren, met name met betrekking tot de analyse van het 
genderintegratieproces vrij kwalitatief en niet geheel “SMART” zijn. Het bleek niet 
mogelijk en evenmin wenselijk, althans niet in de context van deze evaluatie, 
om de indicatoren verder te operationaliseren. Zoals in andere gelijkaardige 
oefeningen het geval, werd ervoor gekozen om met schalen te werken zoals de 
breed toegepaste LEADS schaal : little action, efforts, action taken, developed, 
sustainable, waarbij de betrokken evaluatoren met elkaar zorgvuldig hebben 
afgestemd om een consistente scoring te waarborgen (zie ook bijlage 3).

 ● Op het vlak van impact (gendergelijkheid en empowerment) werd initieel een 
groot aantal indicatoren gedefinieerd die een aanduiding kunnen geven m.b.t. 
“impact”. Erg snel bleek echter dat het niet mogelijk was om gegevens m.b.t. deze 
indicatoren te verkrijgen (met name voor wat de impact van de Belgische steun 
betreft). Daarom is er voor gekozen om in een aantal gevallen proxy-indicatoren 



Evaluatie Gender en Ontwikkeling in de Belgische samenwerking20

te definiëren die onder meer toelaten om de rol van de Belgische steun beter 
te duiden. Hierdoor werden de problemen echter slechts gedeeltelijk opgelost 
omdat er voor erg weinig interventies informatie beschikbaar bleek m.b.t. de 
effecten van deze interventies op het vlak van empowerment van vrouwen en 
gendergelijkheid. Het kwalitatief impact-onderzoek dat door de evaluatie werd 
uitgevoerd in de vijf bezochte landen en daarbij telkens één of twee interventies 
betrof, kon deze belangrijke lacune slechts zeer gedeeltelijk opvullen.

1.3 De basisconcepten gehanteerd in de “Gender en 
ontwikkeling” aanpak

1.3.1 Women in Development (WID) en Gender and Development (GAD)

Sinds begin jaren negentig en dan vooral vanaf de Beijing conferentie in 1995 is er 
internationaal meer aandacht gekomen voor de genderdimensie in ontwikkeling. Initieel was 
er vooral de welvaartsbenadering (“Welfare Approach”)5 die de vrouwen veeleer als passieve 
begunstigden benaderde met benadrukking van hun traditionele rol en overeenkomstige 
behoeften (in domeinen zoals gezondheid, kinderverzorging, drinkwatervoorziening). 
Vrouwen werden in deze benadering gezien als een kwetsbare groep buiten de “mainstream” 
van ontwikkeling. Hoewel sommige van de interventies positieve effecten genereerden, 
lieten ze de structurele hinderpalen voor gendergelijkheid ongemoeid.

De ´Women in Development´ (WID) benadering6 die naderhand tot ontwikkeling 
kwam, erkende de bijdrage van vrouwen tot ontwikkeling en was vooral op efficiëntie 
en armoedebestrijding gericht.  WID wil vrouwen in het ontwikkelingsproces integreren 
en verklaart de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen vooral vanuit armoede; 
overeenkomstig wil deze benadering de armoede wegwerken via een betere integratie 
van vrouwen in het economisch proces en betere toegang tot productiemiddelen (bv. 
via micro-krediet). De benadering wilde vrouwen echter vooral integreren in reeds 
vastgelegde strategieën en doelen, zonder veel aandacht te geven aan percepties en 
prioriteiten van vrouwen. WID projecten houden zich dan ook vooral bezig met praktische 
noden die het voor vrouwen gemakkelijker maken hun traditionele rollen te vervullen. 
De WID benadering richt zich uitsluitend op vrouwen en negeert het belang van de 
onderliggende genderrelaties om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verklaren. 
Succesvolle WID projecten kunnen de armoede verlagen, maar leiden niet noodzakelijk 
tot grotere gelijkheid omdat niet gesleuteld wordt aan onderliggende genderstructuren 
en normen (een “succesvol” WID project zal bijvoorbeeld een stabiel inkomen voor 
vrouwen creëren, maar hun werklast verzwaren omdat het geen verandering brengt 
in genderrollen). Anderzijds en ondanks haar exclusieve aandacht op vrouwen (en dus 
het negeren van onderliggende relaties), kan de WID benadering wel degelijk leiden tot 
positieversterking van vrouwen en, van daaruit, tot een beïnvloeding van de ongelijke 
relaties tussen mannen en vrouwen. In deze gevallen zijn deze effecten evenwel niet 
door de WID programma’s als zodanig beoogd, maar zijn ze het gevolg van het initiatief 
van vrouwen die hun eigen weg zijn gegaan. Hoe dan ook kunnen WID projecten als 
zodanig een ingang vormen voor de introductie van een GAD benadering.

In de ́ Gender and Development´ (GAD) benadering wordt het belang benadrukt van de 
sociaal-culturele constructie “gender” die de noden, rechten, plichten, opportuniteiten 
van mannen en vrouwen bepaalt. Het is deze sociale constructie die aanzien wordt 
als de voornaamste oorzaak van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De 
GAD benadering vertrekt dan ook vanuit het idee dat interventies in alle thematische 
gebieden en op alle niveaus (globaal, macro, meso en micro) beïnvloed worden door de 

5 In de welfare benadering worden vrouwen voornamelijk gezien als begunstigden van overheidsbeleid en 
sterk geassocieerd met de huishoudelijke en reproductieve sfeer.

6 In de WID benadering wordt het niet erkende productieve potentieel van vrouwen als de belangrijkste weg 
naar armoede vermindering benadrukt. Zie ook punt 1.4 hierna.
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bestaande structurele kenmerken (zoals gender) in samenlevingen. Interventies worden 
dus niet geïmplementeerd in een sociaal vacuüm, en of ze effectief en efficiënt zijn 
wordt onder meer bepaald door de onderliggende structuren en instituties die menselijk 
gedrag beïnvloeden. Omgekeerd wordt er vanuit gegaan dat alle interventies gender (en 
andere) relaties potentieel beïnvloeden. Als er geen rekening wordt gehouden met deze 
wederzijdse beïnvloeding kan beleid falen en kan de bestaande mannelijke vertekening 
op het vlak van allocatie van middelen en besluitvormingsmacht verder toenemen. 

1.3.2 De tweesporenbenadering: gender mainstreaming en specifieke acties

Uitgaande van de bestaande wederzijds beïnvloedende relatie tussen “gender” en 
“ontwikkeling” is de noodzaak ontstaan van een integratie van een gender dimensie 
doorheen de verschillende fases (diagnose, planning, budgettering, implementatie, 
,monitoring en evaluatie) van de ontwikkelingscyclus en van alle types interventies 
op elk niveau. In de OESO/DAC richtlijnen (1999) wordt aangegeven dat een gender 
mainstreaming strategie uit twee aspecten bestaat: 

 ● de integratie van gender aspecten in de analyse en formulering van alle beleid, 
programma´s en projecten (de zogenaamde “integrationist approach” waarbij 
men gender wil integreren in bestaande ontwikkelingsparadigma’s vooral door 
gender-bekommernissen in een brede waaier van sectoren te integreren en 
zonder daarom de ontwikkelingsagenda te willen beïnvloeden);

 ● initiatieven om zowel vrouwen als mannen in staat te stellen hun inzichten te 
formuleren en uit te drukken en deel te nemen aan besluitvorming ten behoeve 
van alle ontwikkelingsissues (de zogenaamde “agenda-setting approach” die de 
ontwikkelingsagenda wil veranderen).

Belangrijk hier is dat het gebruik van de term “gender mainstreaming” verderop in dit 
rapport refereert naar beide aspecten (integrationist approach én agenda-setting). We 
hebben er daarbij voor gekozen de OESO/DAC definitie te volgen, die de referentie vormt 
in de ontwikkelingssamenwerking maar niet noodzakelijk samenvalt met degene die 
binnen de Belgische overheid wordt gevolgd7. De notie van “mainstreaming” (letterlijk: 
opnemen in de hoofdstroom) kwam op de voorgrond eind jaren 1980 toen bleek dat de 
inspanningen tot dan toe oppervlakkig bleven en eerder de symptomen dan de oorzaken 
van de problemen aanpakten. Daarom was er een strategie nodig die de structurele en 
systemische aspecten van genderongelijkheid kon aanpakken: gender moest met andere 
woorden gaan behoren tot de hoofdstroom (de mainstream) van ontwikkelingsinterventies, 
het moest dus centraal worden gesteld en niet behandeld als een bijkomstigheid. Pas 
onder die voorwaarde zou men gender gelijkheid kunnen bereiken.

Naast de gender mainstreaming (met haar twee luiken) is er een tweede spoor nodig om 
te komen tot meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen: de zogenaamde specifieke (of 
positieve) acties die zich specifiek richten op veranderingen in de genderstructuren en 
relaties. Dit type acties is cruciaal in domeinen die door sterke gendernormen worden 
geregeld. Deze specifieke acties kunnen zowel op mannen als vrouwen of instituties 
zijn gericht. De combinatie van gender mainstreaming (met haar twee luiken) en 
specifieke acties wordt veelal aangeduid met de term tweesporenbenadering t.b.v. 
gender gelijkheid. Beide sporen vullen elkaar aan en beogen beide bij te dragen tot 
empowerment van vrouwen.

1.3.3 WID en GAD in de ontwikkelingspraktijk

Uiteraard vormen het beleid en de praktijk van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
het voorwerp van deze evaluatie en zullen ze in de volgende hoofdstukken nader worden 
geanalyseerd. Niettemin is het belangrijk om in dit inleidend hoofdstuk reeds op een 
aantal knelpunten te wijzen m.b.t de integratie van gender. 

7 Zo hanteert het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat het beleid inzake gelijkheid van 
vrouwen en mannen uitstippelt op het federale niveau, in navolging van het Europese niveau een definitie 
van gender mainstreaming (of gender integratie) die alleen de “integrationist approach” omvat.
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Hoewel het onderscheid tussen WID en GAD conceptueel duidelijk is, blijkt uit de praktijk 
dat gender in vele gevallen nog verkeerd wordt begrepen. Over de jaren heen blijken er 
een aantal verkeerde opvattingen te zijn gegroeid, met name rond de notie van gender 
mainstreaming, waardoor de effectiviteit van die mainstreaming wordt aangetast8. Zo 
worden in vele gevallen bestaande benaderingen m.b.t. de integratie van mannen en 
vrouwen in ontwikkelingsacties onterecht als “GAD” aangeduid. In de praktijk blijft er 
veel onduidelijkheid bestaan, niet zozeer rond het concept als zodanig dan wel rond zijn 
concrete interpretatie en invulling in de praktijk. Zogenaamde gender-benaderingen 
blijken in de praktijk dikwijls weinig meer in te houden dan “werken met vrouwen” zonder 
aandacht voor de relationele dimensie die centraal staat in het gender-concept. Ook 
wordt “gender mainstreaming” doorgaans vernauwd tot het integratie-luik, en behelst 
het slechts zelden agenda-setting. Anderzijds wordt gender mainstreaming soms ook 
gereduceerd tot het voeren van specifieke acties ten koste van mainstreaming. 

Waarschijnlijk nog belangrijker is dat er weinig duidelijkheid bestaat rond wat gender-
integratie (eerste luik van gender mainstreaming) daadwerkelijk inhoudt en wanneer 
er sprake kan zijn van daadwerkelijke integratie van gender in het beleid of in een 
project. Uit vele evaluaties blijkt dat men al snel geneigd is hierop positief te antwoorden 
als, bijvoorbeeld, de noden en behoeften van vrouwen goed zijn in kaart gebracht 
(in een ISP sector, in een specifiek project, …), of vele acties met vrouwen worden 
ondernomen of een geformuleerd project grondig wordt gecheckt en bijgestuurd door 
een genderdeskundige. Het vrij soepel omgaan met de notie gender mainstreaming 
leidt in de facto dikwijls tot een verwatering van concept en praktijk, terwijl juist een 
constante zorg en aandacht voor de specifieke en strategische noden van vrouwen, 
inclusief de aandacht voor onderliggende (gender) normen en waarden, nodig zijn om 
van daadwerkelijke mainstreaming te kunnen spreken.

Bij de invulling van gender mainstreaming is tot nu toe veel aandacht gegaan naar 
de “hoe” dimensie, met als gevolg de ontwikkeling van (o.a.) een belangrijk aantal 
instrumenten (checklists, handleidingen, ….). Mede omdat gender mainstreaming niet 
zo eenvoudig bleek, is deze ontwikkeling ten koste is gegaan van de achterliggende 
“waarom” vraag die met name het uiteindelijke doel van gendergelijkheid centraal stelt. 
Met andere woorden is de sterke focus op het “hoe” (de middelen) gaandeweg het 
doel gaan verdringen, en is men dikwijls vergeten dat gender mainstreaming “slechts” 
een strategie is om een hoger doel (gendergelijkheid) te bereiken. Uiteraard betekent 
“gender mainstreaming” ook het inbrengen, via een waaier aan instrumenten, van het 
gender perspectief (in globaal en sectorbeleid, in de interventiecyclus, …) in de facto alle 
domeinen van het maatschappelijke leven, maar moet het verder gaan en die inbreng 
van een gender perspectief koppelen aan een persoonlijk, politiek en institutioneel 
engagement ter vermindering van genderongelijkheid. Pas als dit gebeurt maakt gender 
waarachtig deel uit van de “hoofdstroom” (“mainstreaming”) van de samenwerking: het 
impliceert concrete acties definiëren die gericht zijn op gendergelijkheid en veranderingen 
aanbrengen in de wijze waarop interventie-objectieven en –effecten worden geformuleerd. 
Hierbij is het inbrengen van een gender perspectief een aangewezen middel, want het 
geeft de noodzakelijke voeding voor een adequate definiëring van de aanpak die moet 
bijdragen tot gendergelijkheid. 

In situaties waar gender mainstreaming tot een doel op zich wordt herleid, wordt gender 
mainstreaming veelal beperkt tot aandacht voor integratie van vrouwen en meisjes in 
het ontwikkelingsproces en de factoren die deze integratie bemoeilijken. Hoewel deze 
deelname van vrouwen (in kwantitatieve termen) belangrijk is, gaat het ook en zelfs 
vooral om de kwalitatieve transformerende dimensie die impliceert dat de percepties 
van vrouwen en mannen in het ontwikkelingsproces worden ingebracht en daarbij de 
bestaande gender-vertekeningen kunnen corrigeren. Dit impliceert de noodzaak om een 

8 Zie voor meer details een interessant artikel waarop we ons voor dit deeltje hebben gebaseerd: Carolyn 
Hannan, From concept to action: gender mainstreaming in operational activities, Paper prepared for the 
technical review meeting Assessment of Gender Mainstreaming and Empowerment of Women in Sub-
Saharan Africa, 2000  (http://www.un.org/womenwatch/osagi/ pdf/undppaper.PDF)

http://www.un.org/
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kritische analyse van bestaande waarden, attitudes en normen in de sector (i.c. elke 
actor die met gender mainstreaming aan de slag wil gaan) mee te nemen in gender 
mainstreaming.

1.4 Enkele basisindicatoren m.b.t. Gender en 
Ontwikkeling in de vijf bezochte landen

Hierna geven we een zeer summiere en uiteraard onvolledige schets m.b.t. de G&O 
situatie in de vijf bezochte landen (Benin, Bolivia, DRC, Marokko en Vietnam). Voor een 
meer uitgebreide analyse met betrekking tot de G&O situatie in elk land verwijzen we 
naar de landenrapporten.

Tabel 1: Sleutel indicatoren 9

Indicatoren Benin Bolivia Marokko DRC Vietnam

Index van menselijke ontwikkeling 
(HDI) (2013) 9

Ranking (186 landen)

0,476 
      

165

0,667 

113

0,617 

129

0,338 

186

0,638 

121

Componenten van de HDI

• Levensverwachting bij geboorte 
(jaren)

59,3 67,3 70,9 50,0 75,9

• Aantal jaren onderwijs 
(mediaan)

3,2 9,2 4,4 3,1 5,5

• Aantal verwachte jaren 
onderwijs

11,0 13,2 11,6 9,7 11,9

• Bruto Nationaal Product (US$/
hoofd, PPP)

1.726 5.552 6.905 444 4.892

Gini coëfficiënt 
(inkomensongelijkheid)

38,6 56,3 40,9 44,4 35,6

Gender indicatoren :

•   SIGI - Social Institutions and 
Gender Index

n.a. 0,133 0,126 0,514 0,239

•  Gender Inequality Index

•   Gender Inequality Index 
ranking (154 landen)

0,614

134

0,472

97

0,460

92

0,669

147

0,322

58

•  Gender Empowerment Measure n.a. 0,511 0,318 n.a. 0,554

Op het vlak van de HDI valt vooral de erg lage score van DRC op ten aanzien van de 
andere landen die werden bezocht. Dit hoeft weinig verwondering te baren als we weten 
dat de DRC de laagste score heeft van alle onderzochte landen. Ook Benin scoort laag en 
behoort eveneens tot de groep van de armste landen, terwijl de HDI van de drie andere 
landen vrij dicht bij elkaar liggen. Bolivia scoort beter op het vlak van de onderwijs-
componenten van de HDI, terwijl Vietnam en Marokko een hogere levensverwachting 
hebben. 

9 UNDP, Human Development Report 2014, 2014
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Wat de gender indicatoren betreft, kunnen we het volgende vermelden:

 ● De Social Institutions and Gender Index is een relatief nieuwe composiet index 
die 12 indicatoren bevat op het vlak van sociale instituties, gegroepeerd in 5 
categorieën: de familie-code, de fysieke integriteit, de voorkeur voor zonen, de 
burgerlijke vrijheden en de eigendomsrechten. Elke indicator krijgt een code 
variërend tussen 0 (afwezigheid of zeer kleine ongelijkheid) en 1 (zeer grote 
ongelijkheid). De meerwaarde van de SIGI index is vooral dat die ons informeert 
over de context en de institutionele en sociale gender-constructies, terwijl andere 
indicatoren zich vooral richten op de gevolgen van deze sociale constructies, bv. 
op het vlak van gezondheid en onderwijs. 
De zwakke score van DRC is geen verrassing; Vietnam scoort beduidend zwakker 
dan Bolivia en Marokko, wat een verklaring kan vinden in de relatief grote 
voorkeur voor zonen, de hoge frequentie van huishoudelijk geweld en de nog 
steeds beperkte burgerlijke vrijheden.

 ● De Gender Inequality Index meet het verlies in menselijke ontwikkeling dat 
wordt veroorzaakt door de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op het vlak 
van reproductieve gezondheid, empowerment en de arbeidsmarkt. Hoe hoger de 
score, hoe hoger het verlies aan menselijke ontwikkeling en hoe lager het niveau 
van empowerment van vrouwen.
Zoals kon worden verwacht, scoren de Afrikaanse landen het zwakste op 
deze indicator. Vietnam scoort hier aanzienlijk beter dan Bolivia en Marokko, 
waarschijnlijk door de goede kwaliteit van de gezondheidszorg en de relatief 
goede vertegenwoordiging van vrouwen in het economische en politieke leven.

 ● De Gender Empowerment Measure bestaat eveneens uit drie elementen: 
deelname aan politieke besluitvorming (percentage vrouwen die zitting hebben in 
het nationaal parlement), economische besluitvorming (percentage vrouwen die 
mee economische beslissingen nemen) en macht over economische hulpbronnen 
(percentage van het totale inkomen dat door vrouwen wordt verworven). Hoe 
hoger de score, hoe hoger het niveau van empowerment van vrouwen. 
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2.  Bevindingen met betrekking tot de 
evaluatievragen

Zoals in bijlage 3 (Methodologische Aanpak) wordt toegelicht, heeft het evaluatieteam 
de evaluatievragen uit de technische voorschriften van de Algemene Offerteaanvraag 
(opgenomen in bijlage 1) geordend onder acht hoofdvragen die hierna beantwoord 
worden. Op de volgende bladzijde wordt een schematische voorstelling gegeven van 
de veranderingstheorie m.b.t. “gender en ontwikkeling”, met onderaan de bladzijde een 
aanduiding die toelaat de evaluatievragen binnen het kader van die veranderingstheorie 
te situeren (hoe donkerder kleur hoe sterker de vraag was gericht op dat deel van de 
veranderingstheorie). 

De eerste twee evaluatievragen hebben met coherentie en relevantie te maken. Nadien 
volgen twee vragen die moeten toelaten de doeltreffendheid van het Belgisch G&O 
beleid te beoordelen en één vraag die aspecten van doelmatigheid van dat beleid 
analyseert. Vraag zes peilt naar de duurzaamheid van de effecten van het Belgisch 
G&O beleid. Vraag zeven probeert elementen van antwoord aan te reiken op de vraag 
of het nationaal uitvoeringsplan van Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad effectief 
is gebleken. De laatste vraag tenslotte peilt naar niet-geplande positieve en negatieve 
langetermijnresultaten van de Belgische interventies.

Elk van de 50 projecten werd gescoord op de beoordelingscriteria en indicatoren die 
voor elke vraag werden bestudeerd. In sommige gevallen kwam het voor dat een score 
niet mogelijk was: daar waar het beoordelingscriterium of de indicator niet relevant of 
van toepassing bleken en daar waar onvoldoende informatie beschikbaar was om een 
score toe te kennen; dit laatste was met name veelvuldig het geval voor de 15 projecten 
die slechts via een documentstudie werden geanalyseerd. Elke keer dat de gemiddelde 
score is aangegeven, volgt tussen haakjes het aantal projecten/programma’s dat kon 
gescoord worden. Meestal10 werd daarbij een schaal van 4 gebruikt (++/+-/-+/--), 
waarbij de vier waarden staan voor respectievelijk “goed”, “redelijk”, “matig” en “zwak”. 
De scores worden steeds aangeduid bij het begin van de bespreking. Als zodanig is de 
maximale score 4 en de minimale score 1 (vraag 3  vormt een uitzondering; daar is 5 
de maximale score). 

De scores hebben het voordeel dat ze een aggregatie van de beoordeling van veelal erg 
verschillende projecten hebben mogelijk gemaakt. Op die wijze ondersteunen ze het 
kwalitatieve oordeel van de evaluatoren, zonder dit evenwel te vervangen. Als zodanig 
zal aan de scores geen overmatige aandacht worden geschonken en zullen ze slechts 
worden gecommentarieerd waar dit nodig wordt geacht11.

10    Voor evaluatievraag 3 werd de LEADS-schaal gebruikt (zie verder voor nadere toelichting).
11    Een overzichtstabel van alle scores is opgenomen in bijlage 7.
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Figuur 1. Schematische voorstelling van de veranderingstheorie m.b.t. “gender en 
ontwikkeling”.
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2.1  Evaluatievraag 1: In hoeverre is de strategienota  
relevant gebleken, o.m. in het licht van de 
ontwikkelingen in de internationale context?

De beleidscontext waarin de strategienota tot stand kwam en de kenmerken van die nota 
werden in hoofdstukken 1.2 en bijlage 4 geschetst. De relevantie van de strategienota 
wordt hierna vanuit twee invalshoeken geanalyseerd:

 ● de intrinsieke kwaliteit van de strategienota, met name de mate waarin de 
strategienota over de voorbije periode, en dan vooral de periode die in deze 
evaluatie centraal staat (2002 – 2011), een inhoudelijk en institutioneel relevant 
en coherent kader heeft aangeboden voor genderintegratie;

 ● de mate waarin aan de initiële voorwaarden voor effectief gebruik van de 
strategienota is voldaan.

2.1.1 Intrinsieke kwaliteit van de strategienota

De strategienota had tot doel om de Belgische partners te ondersteunen in hun 
inspanningen voor gelijkberechtiging van vrouwen en mannen en bij de integratie van 
gender in ontwikkelingsbeleid, -programma’s en –projecten.  Overeenkomstig de in 
2002 geldende internationale inzichten en good practices, opteert de Nota voor een 
tweesporenbenadering van genderintegratie en positieve acties en ondersteunt ze de 
verschuiving van een “Vrouwen in Ontwikkeling” (WID) naar een “Gender en Ontwikkeling” 
(GAD) benadering. Bovendien is in de Nota aandacht besteed aan belangrijke principes met 
betrekking tot de effectiviteit van de hulp zoals “eigenaarschap” (ownership), afstemming 
(alignment), harmonisering, resultaatsgericht beheer, wederzijdse toerekenbaarheid; 
het gaat hier om principes die pas enkele jaren later, met de Parijs Declaratie (2005), 
op een meer prominente wijze centraal werden gesteld in het ontwikkelingsbeleid. Op 
sommige domeinen was de nota dus wat vooruit op zijn tijd. Eveneens erkent de Nota 
de relatie tussen gendergelijkheid en de doeltreffendheid en doelmatigheid van de hulp. 
Anderzijds, heeft de strategienota, met name het actieplan, slechts beperkte aandacht 
voor het versterken van de capaciteit van de partnerlanden om gender te integreren in 
hun beleid, strategieën, programma´s en begrotingen (zie ook gender toelichting in de 
begroting van 2010 en 2011), wat door sommigen onterecht als een belangrijke reden 
wordt gezien waarom er geen specifieke genderprogramma’s meer worden opgezet.

Relevantie van de nota t.a.v. budgethulp. Ook voor nieuwe hulpmodaliteiten, 
inclusief begrotingssteun, is het tweesporen beleid relevant (zie bijvoorbeeld de 2007 
aanvulling op de 1999 OESO/DAC richtlijnen). De integratie van gender in de politieke 
dialoog, een belangrijk instrument in de context van begrotingssteun, is als activiteit 
opgenomen in het actieplan van de strategienota.

2.1.2 Initiële voorwaarden voor effectief gebruik van de strategienota

Hoewel het strategiedocument complexe concepten zoals gender operationaliseert 
en die omzet in concrete strategieën en activiteiten, worden de kwaliteit, het nut en 
de gebruiksvriendelijkheid van de nota ondermijnd door een gebrek aan eenduidige 
prioriteiten, aan duidelijke en tijdsgebonden doelstellingen, aan toewijzing van 
verantwoordelijkheden voor de opvolging van de nota en voor het vastleggen van 
mechanismen voor monitoring en evaluatie. Vooral heeft de strategienota echter geleden 
onder het gebrek aan steun en interesse vanuit de DGOS Directie, waardoor die snel een 
slapend bestaan is gaan leiden. Tenslotte zijn de jaarlijkse gedetailleerde actieplannen 
met tijdschema en resultaatsindicatoren, die worden aangekondigd in de strategienota, 
nooit uitgewerkt en werd er geen verantwoording afgelegd (noch gevraagd) voor het 
niet implementeren van de Nota. Hoewel elementen uit de strategienota zijn uitgevoerd, 
is de strategienota als zodanig nooit geïmplementeerd. Dit wordt ook als dusdanig 
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aangegeven in de OESO/DAC peer review van België, die verwijst naar het ontbreken 
van operationele leiding, wat als gevolg heeft gehad dat het strategiedocument niet 
systematisch wordt gebruikt (OESO/DAC, 2010).

De resultaten van onze eigen elektronische enquête bevestigen dat de bekendheid van de 
strategienota vrij laag is. Terwijl de nota nog steeds het huidige beleid inzake gender en 
ontwikkeling behelst, zijn minder dan de helft van de respondenten van DGD (47,1%) en 
BTC (43,8%) voldoende of goed vertrouwd met de genderstrategie. Volgens verschillende 
geïnterviewde personen wordt deze lage bekendheid mede verklaard door het feit dat 
de strategienota voornamelijk werd uitgewerkt door één personeelslid zonder veel 
betrokkenheid van andere medewerkers. Zodra de strategienota was afgerond, werd deze 
niet diepgaand besproken, maar slechts kort voorgesteld tijdens een workshop, waarin ook 
de andere sector- en transversale strategieën aan bod kwamen. Terwijl de strategienota 
altijd beschikbaar is op de website van de officiële Belgische ontwikkelingssamenwerking, 
werd die nooit vertaald in het Spaans en het Engels, en niet verspreid op grote schaal 
onder de verschillende actoren in de Belgische samenwerking. Al deze elementen duiden 
op het tekort aan ernstige institutionele interesse t.a.v. genderintegratie. 

De lage bekendheid van de strategienota wordt verder geïllustreerd door het feit dat 
in slechts één van de voorstellen van de vijftig interventies die werden geanalyseerd 
in deze evaluatie (en uitgevoerd door een brede waaier van Belgische actoren en hun 
lokale partners) een verwijzing naar de strategienota is gevonden12. Wat betreft de 
indicatieve samenwerkingsprogramma’s (ISP) in de vijf bezochte landen (Benin, Bolivia, 
DRC, Marokko, Vietnam), wordt er slechts in de ISP’s van Bolivia (2008-2013 en 
2014-2016) naar de strategienota verwezen zonder dat hieraan evenwel operationele 
gevolgen werden verbonden. De andere ISP’s vermelden dikwijls een relatief groot 
aantal beleidsdocumenten die aan de basis van het ISP liggen, maar de gendernota 
maakt daar dan geen onderdeel van uit13.

De integratie van gender in de dialoog met andere actoren is opgenomen in het actieplan 
van de strategienota, maar er worden verder geen specifieke richtlijnen voor de 
structurering van die dialoog aangegeven, waardoor gender de facto nooit een belangrijk 
punt van gesprek is geworden in de dialoog met die actoren (zie ook verder). Anderzijds 
is vastgesteld dat zelfs het marginaal ter sprake brengen van gender (naast het opnemen 
van gender als toetssteen bij de beoordeling van de programma’s – zie verder) voor een 
aantal NGOs een signaal is geweest om de integratie van gender ernstig te nemen.

Met betrekking tot de vertrouwdheid met de tweesporenbenadering die in de strategienota 
wordt gepropageerd, tonen de resultaten van de elektronische enquête een interessant 
verschil tussen DGD en de BTC. Bij de DGD respondenten is de bekendheid met de 
tweesporen aanpak aanzienlijk hoger (61,8%) dan die met de Nota als zodanig (wat 
impliceert dat vertrouwdheid met gender niet noodzakelijk samenhangt met kennis 
van de Nota), terwijl onder de BTC respondenten de bekendheid met de tweesporen 
aanpak zelfs lager scoort (37,5%) dan die van de strategienota. De bekendheid is 
vooral laag (25%) bij de programmabeheerders en sectorspecialisten, tegenover 50% 
bij de uitvoerende medewerkers (bij de DGD respondenten is 57,1% van het uitvoerend 
personeel vertrouwd met het tweesporenbeleid en 64% van programmabeheerders en 
sectorspecialisten)14.

12 Men moet er zich voor hoeden hieruit voorbarige conclusies te trekken. In een aantal gevallen is deze 
vaststelling inderdaad een spijtige zaak. In andere gevallen echter, hadden de betrokken organisaties 
helemaal geen nood aan de strategienota om een goed genderbeleid uit te werken en in praktijk te brengen. 
Niettemin beschikte de strategienota, vanuit zijn intrinsieke kwaliteit, over het potentieel om organisaties 
te helpen bij de uitwerking van hun beleid. Dit zal verder in dit rapport nog aan bod komen. Tenslotte 
werden een aantal multilaterale interventies in de evaluatie meegenomen, waarin België er zich van heeft 
weerhouden om het eigen beleid te centraal te stellen.

13 Deze vaststelling mag evenmin leiden tot voorbarige conclusies: het is niet omdat de ISP’s de nota niet 
vermelden, dat zij geen aandacht hebben besteed aan gender. Een nadere analyse van de gendergevoeligheid 
van de ISP’s volgt verder in dit verslag.

14 Wat de andere Belgische ontwikkelingsactoren betreft, is er bij de NGOs en academische respondenten, 
en andere actoren respectievelijk met 42,9% en 53,9% een hogere vertrouwdheid met de tweesporen-
benadering dan bij BTC; aan de andere kant is hun vertrouwdheid met de strategienota aanmerkelijk lager 
(28,6% en 30,6% respectievelijk).
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2.1.3 Kort besluit

Ondanks de onmiskenbare intrinsieke kwaliteiten, is de relevantie (in termen van 
uiteindelijke bruikbaarheid en gebruik) van de strategienota beperkt gebleven. Zoals bij 
vele andere beleidsnota’s het geval is, ligt de oorzaak daarvoor niet zozeer bij de nota 
als zodanig, dan wel bij een te hoog ambitieniveau (in vergelijking tot de realiteit van 
het veld) en vooral bij het gebrek aan voorzieningen voor de daadwerkelijke toepassing 
van de nota – te beginnen met een goede verspreiding en bekendmaking van de nota 
- en aan een strategische sturing die correcties zou hebben mogelijk gemaakt van 
zodra het duidelijk was dat het met de opvolging van de nota mank liep. De vaststelling 
dat de nota, die één van de basisproblematieken van de ontwikkelingssamenwerking 
behandelt, meer dan een decennium lang een slapend bestaan heeft kunnen leiden, 
vormt een op zijn minst indirecte aanduiding van het lage politieke en beleidsmatige 
belang dat in die periode aan “gender en ontwikkeling” werd gehecht binnen DGD en 
de FOD Buitenlandse Zaken in het algemeen. Eveneens mag worden gesteld dat de 
Commissie Vrouwen en Ontwikkeling (CVO) tekort is geschoten op het vlak van de 
opvolging van de verspreiding en implementatie van de nota. Het feit dat in 2009 een 
nationaal actieplan ter uitvoering van VN Resolutie 1325 werd aangenomen, heeft in 
deze situatie geen verandering kunnen brengen 15. Anderzijds is dit het lot dat vele 
beleidsnota’s is beschoren, en heeft het de beperkte rol van de nota niet verhinderd 
dat geëngageerde individuen en organisaties een G&O beleid en praktijk vorm hebben 
gegeven.

2.2  Evaluatievraag 2: In hoeverre heeft de Belgische 
internationale samenwerking gender op coherente 
wijze geïntegreerd?

Deze evaluatievraag wil verschillende dimensies van coherentie analyseren:

 ● vooreerst willen we nagaan in hoeverre er (interne) coherentie (of samenhang) 
bestaat tussen het G&O beleid en ander beleid van de Belgische samenwerking

 ● een tweede punt gaat na in hoeverre er van coherentie sprake is tussen het G&O 
beleid en het Belgische beleid inzake gender integratie

 ● een derde punt peilt naar de (externe) coherentie tussen het G&O beleid en het 
beleid van externe actoren

 ● een vierde en laatste punt analyseert in welke mate de genderintegratie 
coherent is met de noden en belangen van de vrouwen in partnerlanden en met 
de hindernissen die zij ondervinden om te komen tot grotere gendergelijkheid 
en empowerment.

2.2.1 Interne coherentie tussen het G&O beleid en ander beleid van de 
Belgische samenwerking

 ● G&O beleid en de wet op de Ontwikkelingssamenwerking
Hoewel de strategienota voor “gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen” 
niet als zodanig is uitgevoerd, was er reeds in de Wet op de ontwikkelingssamenwerking 
van 1999 aandacht voor de integratie van gender door de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen als een transversaal thema te poneren. Die wet bepaalt immers 
dat de vijf prioritaire sectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking 
(basisgezondheidszorg inclusief reproductieve gezondheidszorg, onderwijs en 
opleiding, landbouw en voedselzekerheid, basisinfrastructuur, conflictpreventie en 
samenlevingsopbouw) de gelijkheid van mannen en vrouwen als een transversaal 
thema moeten meenemen. 

15 … maar evenmin daadwerkelijk werd uitgevoerd; zie verder evaluatievraag 7 (hoofd2.7).
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De nieuwe wet op de ontwikkelingssamenwerking (maart 2013, gewijzigd in januari 
2014) die de wet van 1999 (zie hierboven) vervangt, stelt in artikel 11, § 2 dat de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking de genderdimensie, die de empowerment van 
vrouwen en gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen beoogt, als transversaal 
thema integreert in al haar interventies. Als zodanig blijft de nieuwe wet “gender” op 
thematische wijze benaderen en niet als een intrinsiek noodzakelijke voorwaarde om 
van effectieve hulp te kunnen spreken (we komen hier in onze conclusies op terug).

 ● G&O beleid en sector strategieën 
In 2002 is voor elk van de vijf (toenmalige) prioritaire sectoren een strategiedocument 
uitgewerkt (en voorgesteld op hetzelfde moment als de gender strategienota)16. 
De strategienota gezondheidszorg werd in 2008 vernieuwd, het landbouw en 
voedselzekerheid strategiedocument in 2010 en het onderwijs strategiedocument 
in 2013. 
Deze drie meer recente strategieën zijn uitgewerkt na de publicatie, in 2007, van 
de federale wet genderintegratie, die onder andere bepaalt dat elk ministerie 
de genderdimensie moet integreren in haar beleid, acties en activiteiten. Een 
interdepartementale werkgroep, onder leiding van het Instituut voor de Gelijkheid 
van Vrouwen en Mannen, werd opgericht om de uitvoering van deze wet te 
begeleiden. Aangezien een eerste federaal plan inzake genderintegratie pas in 
2012 werd goedgekeurd en een Task Force genderintegratie binnen het ministerie 
van Buitenlandse Zaken pas in 2013 werd geïnstalleerd, heeft de  federale wet 
genderintegratie de meer recente strategieën waarschijnlijk slechts minimaal 
beïnvloed. Niettemin willen we in onze analyse van de mate van integratie van 
de genderdimensie in de acht hierboven vermelde strategieën een onderscheid 
maken tussen, enerzijds, de vijf strategieën uit 2002 en, anderzijds, de drie meer 
recente strategieën. Daarbij gaan we er van uit dat, indien gender in de strategieën 
is geïntegreerd, er een gelijk aantal verwijzingen naar mannen en vrouwen kan 
worden verwacht. Is dat niet het geval, dan zou dit er op wijzen dat één sekse 
impliciet en consequent wordt genomen als norm, terwijl het andere geslacht 
consequent wordt geproblematiseerd17. Bovendien impliceert genderintegratie dat 
de genderproblematiek in de verschillende onderdelen (analyse, prioriteitsstelling, 
activiteiten, budget, M & E) van de documenten wordt geïntegreerd. 
Terwijl alle sector strategieën verwijzingen naar gender en gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen bevatten (zie tabel 1), blijkt dat in totaal veel meer verwijzingen naar 
vrouwen dan naar mannen zijn gemaakt. Verder is de specifieke aandacht voor 
vrouwen sterker in de vijf strategieën uit 2002 dan in de drie recente strategieën. 
Referenties naar gender zijn relatief meer aanwezig in de recente strategieën.

Tabel 2: Aantal verwijzingen naar gender, vrouwen en mannen in de 2002 en de recente 
sectorale strategieën 

Sector strategieën 
uit 2002 (5)

Recente sector 
strategieën  (3)

Totaal

aantal % aantal % aantal %

Referenties naar gender 39 10.7 22 25.9 61 13.6

Referenties naar vrouwen 259 71.2 53 62.4 312 69.5

Referenties naar mannen 66 18.1 10 11.8 76 16.9

Totaal 364 100.0 85 100.0 449 100.0
Bron: Strategienota’s van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking

16 Overigens zijn ook deze sectorstrategie-documenten niet als referentiekader gebruikt. 
17 Debusscher,P. (2011), Mainstreaming gender in European Commission development policy: Conservative 

Europeanness?, Women’s Studies International Forum, 34: 39-49.
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Het sector strategiedocument met het hoogste percentage verwijzingen naar vrouwen 
(89%) is het 2002 strategiedocument over basisgezondheidszorg. Interessant is 
dat de strategie met het laagste percentage verwijzingen naar vrouwen (50%) de 
vernieuwde versie is van deze strategienota, het uit 2008 daterend strategiedocument 
over het recht op gezondheid en gezondheidszorg, wat verwijst naar een verschuiving 
van een WID benadering naar een GAD aanpak binnen dit sectorbeleid. 

Met betrekking tot de integratie van gender in de verschillende onderdelen van de 
sector strategieën, zijn we slechts in staat geweest om de integratie van gender in 
de analyses, de prioriteitstelling en activiteiten (of domeinen van operationalisering) 
te beoordelen,  aangezien deze sector strategieën geen budgets en indicatoren 
voor M&E bevatten. In de meeste sector strategieën is de aandacht voor gender en 
vrouwen sterker in de analyses en prioriteitsstelling dan in de activiteiten/domeinen 
voor operationalisering. Vergeleken met de andere sector strategieën, besteden het 
gezondheidssector strategiedocument (2008) en het strategiedocument (2010) voor 
landbouw en voedselzekerheid relatief veel aandacht aan gender en/of vrouwen in 
de activiteiten/domeinen voor operationalisering. Daarbij is het uiteraard belangrijk 
na te gaan in hoeverre ook de strategische noden van vrouwen aandacht krijgen. In 
het strategiedocument voor de gezondheidssector zijn zo bijvoorbeeld het gebruik 
van gender budgeting en de versterking van de gender-capaciteit van de lokale civiel 
maatschappij inbegrepen. In het strategiedocument voor de landbouwsector is één 
van de vier prioriteiten de individuele en collectieve emancipatie van vrouwen op het 
platteland, die onder meer bestaat uit strategieën om de economische positie en de 
capaciteit van vrouwen op het platteland te versterken. In de gender-paragraaf in 
de begroting 2012 wordt deze strategienota beschouwd als een goed voorbeeld van 
systematische integratie van de   genderdimensie in het beleid, de strategieën en de 
verschillende samenwerkingskanalen. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 
(FRDO) merkt in haar advies (2011) op het strategiedocument echter terecht op dat 
de aandacht voor het elimineren van genderongelijkheid niet moet worden beperkt tot 
deze prioriteit, maar centraal moet worden gesteld in de gehele strategie18. Daarbij 
dient te worden opgemerkt dat het advies van de FRDO en ook dat van de Commissie 
Vrouwen en Ontwikkeling (CVO) in een te laat stadium komt om nog significante 
invloed op de nota´s te kunnen uitoefenen. Verder is er in de adviezen van de FRDO 
geen structurele aandacht voor gender. De aandacht voor gender is afhankelijk van 
de leden van de werkgroep die het advies voorbereiden. De vertegenwoordiging van 
de vrouwenbeweging in de FRDO sinds 2012 heeft de aandacht voor gender vergroot, 
maar de beweging heeft geen stemrecht.

 ● G&O beleid en het beleid en beleid m.b.t. andere prioritaire thema’s
Wat de mate van coherentie betreft tussen het G&O beleid en het beleid m.b.t. de 
andere prioritaire thema’s van de Belgische coöperatie (milieu, kinderrechten, sociale 
economie/ maatschappijopbouw), kan worden gesteld dat in de strategienota´s 
van de transversale thema´s in het algemeen de WID benadering sterker is dan de 
GAD benadering: er is meer aandacht voor vrouwen als aparte groep d.w.z. zonder 
gender- of empowerment perspectief waarbij vrouwen hun positie (machtsrelatie) 
als vrouw t.a.v. de positie van mannen kunnen beïnvloeden en versterken19. Verder 
is er op het vlak van analyse en prioriteiten relatief meer aandacht voor gender en 
vrouwen dan in de activiteiten.

 ● G&O beleid en ISPs
Tenslotte moeten we onder dit punt kort aandacht besteden aan hoe ISPs het 
bestaande “gender en ontwikkeling” beleid hebben geïntegreerd20. De instructies 
(2009) voor de opstelling van een ISP besteden aandacht aan de integratie van 

18 De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling 
(CVO) geven advies over de sector strategienota´s. Deze verplichting is echter sinds de wet op de 
ontwikkelingssamenwerking van 2013 weggevallen.

19  Overigens zou zulke strategie idealiter ook aandacht te hebben voor mannen als afzonderlijke groep vanuit 
een aandacht voor “masculinité”  en invulling van de mannelijke rol in veranderende machtsrelaties om te 
kunnen evolueren naar een “win-win” situatie.

20 In de vijf bezochte landen is dit aspect nader bekeken en de neerslag van die analyse wordt ook onder 
vraag 3 verder uitgewerkt (zie punt 2.3.1 hierna).
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gender en zijn als zodanig een belangrijke potentiële hefboom voor een effectieve 
integratie van gender in het ISP.

 — In Benin stelt het ISP 2008-2011 dat er zowel in de prioritaire sectoren (landbouw 
en gezondheidszorg) als in de andere instrumenten (beurzen, …) een specifieke 
aandacht zal gaan naar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de verbetering 
van de sociale positie van de vrouwen. Het ISP voorzag een specifiek budget 
om deze intenties de concretiseren. Het ISP 2013-2017 heeft een explicieter 
engagement t.a.v. gender via het voorstellen van specifieke maatregelen om 
een effectieve integratie van gender te realiseren via (o.m.) de beleidsdialoog, 
de definiëring van precieze gender-doelstellingen voor de interventies in de 
prioritaire sectoren. Ook werden een aantal modaliteiten vastgelegd om de 
integratie van gender tijdens de uitvoering en de monitoring op te volgen.

 — In Bolivia bevat één van de drie specifieke objectieven (m.b.t. de gezondheidszorg)  
van het ISP 2008-2011 een expliciete verwijzing naar gender. Verder wordt 
onder de transversale thema’s expliciet verwezen naar de noodzaak om gender 
te integreren in alle fasen van het ontwikkelingsproces zodanig dat mannen en 
vrouwen kunnen deelnemen aan alle beslissingen die hen aanbelangen. Gender is 
eveneens aanwezig in het ISP 2014-2016, evenwel niet als hoofd-objectief maar 
als transversaal thema, dat onder meer in het programma “capaciteitsversterking” 
nader wordt geconcretiseerd.

 — In Marokko heeft het ISP 2011-2013 aandacht besteed aan gender, met een 
duidelijke verwijzing naar de adoptie van een GAD benadering in de sectorale 
interventies in beide prioritaire sectoren. Ook zal worden gestreefd naar een 
meer gelijke deelname van vrouwen in de beslissingsorganen van instrumenten 
van de bilaterale samenwerking (bv. beurzen, MIPs, stuurgroepen) en naar 
integratie van lokale genderverantwoordelijken in de verschillende fasen van de 
interventies. 

 — In de DRC bevat het ISP 2010-2013 verschillende referenties m.b.t. gender, 
voornamelijk als transversale bekommernis, maar met vermelding van concrete 
maatregelen die moeten toelaten gender beter mee te nemen in (onder meer) 
de beleidsdialoog, de sectorale interventies (via specifieke gender-doelen) en 
de interventiecyclus. Er wordt eveneens vermeld dat een bijzondere aandacht 
zal gaan naar de strijd tegen de onveiligheid en straffeloosheid, met name wat 
betreft seksueel geweld.

 — In Vietnam is gender eveneens geïntegreerd in het ISP (2011-2015), onder meer 
als gevolg van een ondersteuningsmissie van de BTC gender expert, de DGD 
gender adviseur en twee lokale experten. Referenties naar gender zijn in alle 
hoofdstukken van het ISP opgenomen en er wordt gesteld dat gendergelijkheid 
en empowerment van vrouwen onderdeel zal uitmaken van alle toekomstige 
interventies. Gender is echter niet specifiek geïntegreerd in de bespreking van 
de aanpak en prioriteiten in de twee prioritaire sectoren. 

2.2.2  Coherentie tussen het G&O beleid en het Belgische beleid inzake 
genderintegratie

Er is een grote mate van coherentie tussen het G&O beleid en het Belgisch beleid inzake 
genderintegratie. De tweesporen benadering van de strategienota wordt ook gehanteerd 
door het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat verantwoordelijk 
is voor de implementatie van de Wet Gender Mainstreaming en een eerste rapport 
over het genderbeleid van de overheid heeft gepubliceerd in januari 201421. Evenwel 
kan het verschil in classificatie volgens de G-marker (G-2, G-1 en G-0, waarbij G-1 
staat voor projecten waar gender een belangrijk maar niet het hoofdobjectief is van 
de interventie) in de gendernota en de classificatie voor gender budgeting in de wet 
gender mainstreaming (categorie 1, 2 en 3, waarbij categorie 3 alle kredieten betreft 
voor lijnen/(groepen van) activiteiten die een gender dimensie bevatten) verwarrend 
werken22. 

21 … waarin overigens naar deze evaluatie wordt verwezen.
22 Zie ook 2.5.1 hierna. 
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Op ministerieel niveau bestaat er een inter-departementale coördinatiegroep gender 
mainstreaming die vertegenwoordigers van de administraties en de beleidscellen omvat. 
Verder is er binnen de FOD Buitenlandse zaken  een Task Force Gender Mainstreaming 
ten behoeve van de implementatie van de wet gender mainstreaming en tenslotte is er 
een interdepartementale taskforce die resolutie 1325 activiteiten coördineert en bestaat 
uit vertegenwoordigers van de FOD BuZa, Ontwikkelingssamenwerking, Defensie, 
Binnenlandse Zaken en Justitie. De communicatie met betrekking tot Resolutie 1325 
tussen de verschillende afdelingen van het ministerie is nog steeds erg moeilijk, ondanks 
het bestaan   van de interdepartementale werkgroep (interviews)23.
Via de creatie van de gender taskforce en de aanstelling van een fulltime coördinatrice 
is de implementatie van de wet gender mainstreaming pas recent op gang gekomen.  
Twee medewerkers van elke directie (een effectief lid en een vervanger) zijn lid van 
deze task force. Tijdens de eerste vergadering werd besloten om een fulltime functie 
voor de coördinatie van gender mainstreaming te creëren. In augustus 2013 werd een 
voltijdse coördinator aangesteld, die wordt bijgestaan   door een deeltijdse medewerker. 
Samen vormen ze de cel gender mainstreaming, die is verbonden met de diensten van 
de Voorzitter van het Uitvoerend Comité en die haar eigen budget heeft (interviews). In 
vergelijking met andere Belgische federale ministeries, is de oprichting op een dergelijk 
hoog niveau gender mainstreaming cel met een fulltime coördinator uniek (interviews). 
Hoewel het initiatief lovenswaardig is, valt nog te bezien in welke mate het de effectieve 
integratie van de genderdimensie binnen de FOD zal bevorderen. Recent heeft de Task 
Force, na een vrij lang proces, een actieplan ontwikkeld met twaalf gemeenschappelijke 
acties voor alle FOD directies, en een aantal specifieke acties per directie. Dit actieplan 
behelst de periode september 2014 – augustus 2016 en is het intussen voorgelegd aan 
het Directiecomité. Het actieplan valt uiteen in twee delen. In het eerste deel wordt de 
context geschetst, met aandacht voor de Belgische wettelijke en reglementaire context 
met betrekking tot gender mainstreaming (de wet van 2007, …) en verder een voorstelling 
(onder meer van de diensten en netwerken die zich binnen de FOD Buitenlandse zaken 
met de gelijkheid van mannen en vrouwen bezighouden). Het tweede en belangrijkste 
deel bevat het feitelijke actieplan, bestaande uit 12 gemeenschappelijke acties voor alle 
directies van de FOD en directie-specifieke (waaronder DGD) acties. De gemeenschappelijke 
acties betreffen onder ander de integratie van de genderdimensie in alle management-
plannen, in de beheerscontracten en andere instrumenten voor strategische planning en 
activiteitenrapporten, de opstelling van sekse-specifieke statistieken, de integratie van de 
genderdimensie in overheidsopdrachten en opleiding en sensibilisering van het personeel 
m.b.t. gender mainstreaming. De DGD heeft twee specifieke doelstellingen weerhouden: 
(1) Alle directies en diensten van DGD begrijpen de gender doelstellingen, de gender 
marker en kennen de checklists voor operationalisering, en (2) La communication de la 
DGD donne une image équilibrée des genres et combat les stéréotypes24.

2.2.3  Externe coherentie tussen het G&O beleid en het beleid van externe 
actoren

De strategienota is door de gehanteerde tweesporenbenadering van genderintegratie en 
specifieke acties en de verschuiving van een WID naar een GAD benadering coherent 
met internationale verbintenissen. Echter is in de praktijk de strategienota nauwelijks 
als zodanig geïmplementeerd en heeft de focus de facto op vier actiedomeinen gelegen: 
gezondheid en seksuele en reproductieve rechten; de uitvoering van resolutie 1325 
(zie ook vraag 7 onder 2.7); onderwijs voor meisjes en opleiding voor vrouwen, en 
de deelname van vrouwen aan de economische ontwikkeling (in het bijzonder in de 
landbouwsector), evenwel zonder expliciete aandacht voor veranderingen in de positie 
van de vrouwen en machtsrelaties. Dit betekent dat in de praktijk er een sterkere 
focus op de WID dan op de GAD benadering heeft gelegen en er slechts een beperkte 
aandacht is geweest voor daadwerkelijke genderintegratie met gelijkwaardigheid tussen 
mannen en vrouwen als uiteindelijk objectief.

23 In evaluatievraag 7 gaan we nader in op de uitvoering van resolutie 1325 (zie punt 2.7 hierna).
24 Plan d’action Gender Mainstreaming du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

développement (SPF AE), September 2014/Août 2016, blz. 30-31.
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Zoals reeds eerder aangegeven, bestaat er een grote mate van coherentie tussen de 
strategienota en belangrijke principes van internationale samenwerking zoals deze 
zijn vastgelegd in de Verklaring van Parijs, de Accra Agenda for Action, het Busan 
Partnership for Effective Development Cooperation en het EU Gender Action Plan. In 
de strategienota worden, conform verwijzingen in de AAA en de Busan Partnership, 
effectiviteitsargumenten aangehaald als reden om gendergelijkheid na te streven. 
In de praktijk worden deze argumenten echter nauwelijks aangewend en wordt 
gendergelijkheid vooral als transversaal thema benaderd. 

In het kader van de veldmissies werd ook de coherentie tussen het Belgische G&O 
beleid (of beter: de wijze waarop dit beleid ter plekke gestalte werd gegeven, i.e. zonder 
gebruikmaking van de strategienota) en het ontwikkelingsbeleid van de partnerlanden 
(inclusief het genderbeleid) nagegaan. Ook in de partnerlanden werd vastgesteld dat de 
knelpunten niet zozeer liggen bij de beleidsformulering, maar eerder bij de uitvoering 
van het beleid. Omdat ook het beleid van de partnerlanden veelal is afgestemd op 
internationale ontwikkelingen25, is er in vier van de vijf landen sprake van een grote mate 
van beleidscoherentie. In enkele gevallen wordt ook expliciet naar basisdocumenten van 
die partnerlanden verwezen (bv. naar relatief recent goedgekeurde genderwetgeving en 
-strategieën), waarbij kan worden opgemerkt dat die documenten niet steeds duidelijke 
operationele prioriteiten stellen, maar eerder een brede waaier aan mogelijkheden 
aanbieden waarin elke donor wel zijn gading vindt. Een belangrijk knelpunt blijkt evenwel 
de discrepantie tussen het formele beleidskader van de partnerlanden, dat dikwijls naar 
de wensen van buitenlandse partners lijkt te zijn toegeschreven en het daadwerkelijke 
belang dat aan de doelstellingen van het formele G&O beleid wordt gehecht. Formeel 
bekeken is er “ownership”, maar de vertaling in de praktijk blijkt mager. In zulke context 
is het niet eenvoudig om het Belgische beleid eenduidig vorm te geven. De evaluatie 
heeft geen voorbeelden gevonden van een strategische positionering op dit vlak (om 
bijvoorbeeld veeleer via de indirecte samenwerking G&O doelen na te streven).
De situatie in Bolivia vormt echter een uitzondering. Het Belgische G&O beleid is er niet 
coherent met het beleid van het Vice-ministerie van Gelijkheid van Kansen dat sterk 
gericht is op de problematiek van geweld en niet door België is overgenomen in zijn 
beleidskeuzes. Echter zijn het beleid van dit ministerie en zelfs gender als zodanig niet 
geïntegreerd in het nationale ontwikkelingsplan. Deze situatie is te verklaren vanuit 
het nationale debat rond gender en genderstrategieën in het multiculturele Bolivia, 
waarbij er lokaal belangrijke tegenkanting bestaat tegen het gebruik van een (vanuit 
het westen geïmporteerde) genderbenadering26. Vanuit die optiek is het ontbreken van 
een genderstrategie in de ISP documenten dan ook te verantwoorden. 

De veldmissies hebben tenslotte ook nagegaan hoe het Belgische G&O beleid zich 
verhoudt met dat van andere donoren in het partnerland. Hierbij is vastgesteld dat 
beleidscoherentie niet echt aan de orde is. Andere donoren zetten zich zoals België in 
meerdere of mindere mate voor genderintegratie in, zowel in hun eigen projecten en 
programma’s als in het ondersteunen (of beïnvloeden) van het partnerland, teneinde 
gender beter te integreren op macro en meso niveau; dit is niet steeds eenvoudig, bv. 
als er lokaal weinig daadwerkelijke politieke wil bestaat voor genderintegratie (DRC) of 
politieke ontwikkelingen genderinspanningen bemoeilijken (Marokko). De voornaamste 
uitdaging situeert zich op het vlak van de coördinatie van donorinspanningen ten 
aanzien van het partnerland, die dikwijls omwille van de zwakte van het ministerie 
verantwoordelijk voor gender (bv. in Benin en DRC) niet eenvoudig ligt. Voor zover 
België daadwerkelijk mee aan de gender-kar trekt (wat niet in alle landen het geval is27), 
bestaat er een grote zorg om de eigen inspanningen te coördineren met die van andere 

25  Er is wel vastgesteld dat het G&O beleid van de partnerlanden niet steeds adequaat in de basisdocumenten 
(zoals PRSP’s) voor de ontwikkeling van het land is geïntegreerd; dit is bijvoorbeeld in Bolivia het geval. 
Maar verder hebben de partnerlanden vaak alle internationale conventies inzake vrouwenrechten en 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen onderschreven en geratificeerd.

26 Het (politieke) discours in Bolivia van de laatste jaren rond de dekolonisatie stelt een aantal westerse 
concepten zoals gender in vraag. Omdat men de traditionele Andes cultuur wil herstellen, heeft men het 
daarom niet over gelijkheid tussen vrouwen en mannen maar over “complementariteit” tussen vrouwen 
en mannen, wat in de praktijk neerkomt op een bestendiging van de traditionele verhoudingen en 
rechtsongelijkheid.

27  Zie ook punt 2.3.1 hierna.
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donoren. In DRC, Benin, Marokko en Bolivia is België bijvoorbeeld lid van de thematische 
gender werkgroep en in DRC coördineert het één van de drie thematische subgroepen. 
De resultaten van de benchmarking, waarbij contacten werden gelegd met donoren 
met een uitgesproken genderbeleid, hebben geleerd dat dit niet steeds impliceert dat 
die donoren een prominente rol spelen bij processen van genderintegratie in het land. 
Veel hangt in dit kader af van het relatieve belang van het programma/de aanwezigheid 
van de donor in het land. Verder blijkt het uitgesproken genderbeleid van de betrokken 
donor vooral invloed te hebben op de eigen beleidskeuzes en strategie van die donor in 
het betrokken land.

2.2.4  Coherentie van de genderintegratie met de noden en belangen van de 
vrouwen in partnerlanden en met de hindernissen die zij ondervinden 
om te komen tot grotere gendergelijkheid en empowerment

De coherentie op dit vlak werd vooral onderzocht op het niveau van de project- en 
programma-voorstellen van de 50 interventies. Uit de analyse blijkt een erg uiteenlopend 
niveau van genderintegratie in de voorstellen, met echter een globaal te zwakke praktijk 
(zie de gemiddelde score van 2,35 die dichter bij “matig” dan bij “redelijk” ligt). Met 
uitzondering van de bestudeerde universitaire en BIO interventies, besteden de meeste 
voorstellen minstens enige aandacht aan de specifieke noden en belangen van mannen 
en vrouwen (dikwijls als onderdeel van een globale probleemanalyse die de situatie op 
het niveau van “de armen” of “de gezinnen” in kaart brengt zonder differentiatie tussen 
vrouwen en mannen), maar in veel mindere mate aan de specifieke hindernissen die 
vrouwen ondervinden om tot grotere gender gelijkheid en empowerment te komen. 
Belangrijk is ook te vermelden dat indien de specifieke noden en belangen van vrouwen 
worden geanalyseerd, veeleer een WID dan een GAD benadering wordt gehanteerd, 
waarbij wordt vertrokken van de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen 
in de samenleving. Noden en belangen van vrouwen worden dan vooral bekeken vanuit 
de bezorgdheid om op adequate wijze tegemoet te kunnen komen aan de (dikwijls erg 
grote) praktische noden (bijvoorbeeld in de reproductieve gezondheidszorg), evenwel 
zonder dat transformatie (of zelfs maar verbetering) van de bestaande rolverdeling en 
gender verhoudingen wordt beoogd. Met uitzondering van enkele G2 interventies, komen 
de strategische noden en belangen van vrouwen meestal slechts aan bod via acties die 
een grotere participatie van vrouwen (bv. in lokale beslissingsorganen) beogen. Enkele 
NGO interventies (bv. in Vietnam, Marokko en de Palestijnse Gebieden) vormen hierop 
een positieve uitzondering en plaatsen hun analyse van noden en belangen van vrouwen 
expliciet in een kader van gender-transformatie. 

De evaluatie heeft ook nagegaan in welke mate de noden en belangen van vrouwen een 
overweging hebben gevormd bij de keuze van de partnerorganisatie. Dit is slechts zelden 
het geval geweest, waarbij dient te worden opgemerkt dat in vele gevallen met een 
“niet te negeren” partnerorganisatie wordt gewerkt (bijvoorbeeld in het basisonderwijs 
of de gezondheidszorg) en dat onder de Belgische actoren slechts NGOs (en eventueel 
BIO) een relatief grote vrijheid bezitten op dit vlak. 

Tenslotte vinden we het belangrijk om te vermelden dat interventievoorstellen nog steeds 
een overmatige aandacht besteden aan de problemen van de lokale gemeenschappen, 
zonder dat veel aandacht wordt besteed aan hun specifieke (dikwijls voor vrouwen en 
mannen verschillende) troeven en kennis die zou kunnen ingezet worden. Bij nader 
inzien blijkt ook dat de mate van aandacht, in projecten en programma’s, voor de 
noden en belangen van de vrouwen en de hindernissen die zij ondervinden, sterk 
schijnt samen te hangen met de mate van aanwezigheid van een genderbeleid in de 
betrokken Belgische organisaties (mede-) verantwoordelijk voor de uitvoering, met de 
kwaliteit van dit beleid en vooral met de wijze waarop het deel is gaan uitmaken van de 
organisatiecultuur en -praktijk.
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2.2.5 Kort besluit

Op de vraag of de Belgische internationale samenwerking gender op een coherente 
wijze heeft geïntegreerd, moeten we genuanceerd antwoorden. Daarbij is het 
belangrijk een onderscheid te hanteren tussen het formele beleid (zoals geformuleerd 
in beleidsdocumenten) en de daadwerkelijke invulling en toepassing van dat beleid. 
De interne coherentie tussen het G&O beleid en ander beleid van de samenwerking 
blijkt formeel aanwezig maar is zwak doorgetrokken naar het activiteitenniveau toe. In 
strategiedocumenten wordt in vele gevallen gender nog steeds niet correct ingevuld, 
waardoor sommige sector en thematische strategienota’s nog eerder van een WID dan 
van een GAD benadering uitgaan. Deze vaststelling en het feit dat de strategienota 
geen rol in het sectorbeleid speelt, zijn belangrijke belemmerende factoren voor een 
coherente operationele integratie van gender in de samenwerking. 
Er is verder een grote mate van coherentie tussen het G&O beleid en het globale 
Belgische beleid inzake genderintegratie, maar ook hier impliceert o.m. de vertraging 
bij de implementatie van het Belgisch beleid (met name de federale wet gender 
mainstreaming die pas van 2007 dateert) dat goede formele coherentie niet noodzakelijk 
tot verandering leidt. 
Op internationaal vlak spoort het Belgische G&O beleid formeel goed met de 
internationale engagementen en praktijk, maar impliceert de zwakke uitvoering van 
de gender strategienota als zodanig, dat in de realiteit er een sterke focus is geweest 
op WID ten koste van genderintegratie. Een gelijkaardig beeld komt terug in de vijf 
bezochte landen, waar de uitdaging niet zozeer liggen op het niveau van het beleid, 
dan wel van de vertaling van dat beleid in de praktijk; deze vaststelling komt overeen 
met ontwikkelingen elders, waarbij gewezen wordt op de moeilijkheden om met name 
de notie van “gender mainstreaming” adequaat te operationaliseren. Op macro vlak 
ligt er verder een belangrijke uitdaging bij het opzetten van een goede en effectieve 
donorcoördinatie, bij voorkeur door het partnerland aangestuurd, om het beleid van het 
land te beïnvloeden. 
Op het niveau van de onderzochte interventies is – weerom – vastgesteld dat noden, 
belangen en hindernissen van vrouwen veelal worden geanalyseerd vanuit een gender-
neutraal perspectief, d.w.z. dat men in het beste geval een aparte analyse heeft van de 
noden van mannen en vrouwen; veelal heeft men het echter over “de bevolking”. Slechts 
in enkele gevallen worden expliciet analyses uitgevoerd die gender integreren en als 
zodanig de basis kunnen vormen voor activiteiten die inwerken op genderverhoudingen.

Bovenstaand beeld en met name de discrepantie tussen formele beleid en uitwerking in 
de realiteit nodigt uit tot een verdere reflectie. Zeker zijn lacunes in de wijze waarop men 
het beleid heeft willen uitwerken een belangrijke oorzaak; deze lacunes worden hierna in 
detail geïdentificeerd en besproken. Echter speelt er aan de basis een begripsverwarring 
(of moeten we zeggen begripsverwatering?) rond gender en genderintegratie, die in 
beleidsdocumenten duidelijk voelbaar is en de beleidsuitvoering uiteraard beïnvloedt. 
Zij bekijkt “gender mainstreaming” vooral als de integratie van een gender perspectief, 
wat zich onder meer vertaalt in aandacht voor gender als “transversaal” thema.  Deze 
benadering heeft het gevaar dat zij “gender mainstreaming” veeleer als een doel op 
zichzelf gaat zien en gendergelijkheid als het uiteindelijk doel van gender mainstreaming, 
uit het oog gaat verliezen. De realisatie van dit doel vereist uiteraard een politiek 
engagement om ongelijkheid te reduceren en gender gelijkheid centraal te stellen in 
ontwikkelingsinterventies. Dit engagement vinden we niet terug in de meeste Belgische 
beleidsdocumenten, en evenmin in die van een belangrijk aantal andere donoren.
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2.3  Evaluatievraag 3:  
In hoeverre en met welke resultaten heeft de 
Belgische samenwerking (en meer bepaald de 
DGD) gender geïntegreerd in de DGD en op alle 
niveaus van de samenwerking (en daarbij onder 
meer uitvoering gegeven aan het actieplan van 
de strategienota “Gelijke rechten en kansen voor 
vrouwen en mannen”)?

Deze vrij omvangrijke vraag peilt naar de mate en de resultaten van de integratie 
van gender in de Belgische samenwerking. Gezien de vrij specifieke karakteristieken 
van de verschillende samenwerkingskanalen, kan deze vraag maar adequaat worden 
beantwoord door voldoende onderscheid in te bouwen in de analyse, zelfs als bepaalde 
patronen in elk kanaal op dezelfde wijze terugkomen. Daarom wordt hierna volgende 
onderscheid gehanteerd:

 ● in eerste instantie gaan we na hoe de Belgische samenwerking gender heeft 
geïntegreerd op beleidsvlak in haar samenwerking met de (met name door de 
evaluatie bezochte) partnerlanden;

 ● nadien wordt gekeken hoe gender werd geïntegreerd in de projecten en 
programma’s:

 — van de bilaterale samenwerking (inclusief sector-budgethulp)
 — van de samenwerking met internationale organisaties
 — van de indirecte samenwerking (via NGOs, universiteiten, …)

 ● een laatste en meer specifiek onderdeel van deze vraag betreft de mate waarin 
de Belgische samenwerking in staat is de geboekte vooruitgang op het vlak van 
genderintegratie te beoordelen met behulp van de Gender Policy Marker (GPM).

Waar relevant, zal de analyse refereren naar de Strategienota.

2.3.1 Steun aan genderintegratie op beleidsvlak in de partnerlanden

Overeenkomstig de bepaling van de wet op de samenwerking (1999), wordt voor de 
samenwerking met elk partnerland een zogenoemd Indicatief Samenwerkingsprogramma 
(ISP) opgesteld, dat rekening houdt met de ontwikkelingsstrategie en beleidsprioriteiten 
van het partnerland, zoals vastgelegd in het PRSP of gelijksoortig document. De instructies 
(2009) voor de opstelling van een ISP besteden aandacht aan de integratie van gender 
en zijn als zodanig een belangrijke potentiële hefboom voor een effectieve integratie van 
gender in het ISP. De genderexperts van DGD en BTC hebben intensief samengewerkt 
om een genderdimensie te integreren in de ISP-instructies (interviews). Deze instructies 
geven aan dat transversale thema’s (gender, milieu, rechten van het kind) in aanmerking 
moeten worden genomen in elke fase van het ISP en moeten worden geïntegreerd in 
de prioritaire sectoren. Op basis van deze ISP instructies, heeft het O* Platform “Aid 
Effectiveness” methoden en instrumenten ontwikkeld voor een betere integratie, met 
specifieke aandacht voor het gebruik van specifieke werkwijzen om gender te bevorderen 
in beleid en programma’s (Holvoet en Inberg, 2009) en werden deze toegepast in de DRC 
(bureau-en veldonderzoek, focus op landbouw) (Holvoet en Inberg, 2010a) en Rwanda 
(bureaustudie, focus op gezondheid, energie en bosbouw) (Holvoet en Inberg, 2010b). In 
de praktijk is deze operationalisering van de ISP instructies tot nu toe echter niet gebruikt. 
Een informele groep opgericht met als doel de integratie van gender in de ISP’s op te 
volgen is slechts één keer samengekomen (interviews).
In 2012 heeft de BTC de integratie van gender in alle sinds 2009 opgestelde ISPs nagekeken. 
Alle ISPs hebben sindsdien een aparte sectie m.b.t. transversale thema’s waaronder 
gender, wat zich vertaalt in, bijvoorbeeld, een referentie naar de regel dat 50% van de 
studiebeurzen aan vrouwen moet worden toegekend. Slechts 3 op de 13 onderzochte ISPs 
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besteden echter aandacht aan de integratie van gender op strategisch vlak. De nieuwe wet 
op de Ontwikkelingssamenwerking heeft op dit vlak niets nieuws ingebracht.

Opstellen van een genderanalyse in elk partnerland28. Het opstellen van zulke 
analyse per partnerland is opgenomen als activiteit in de strategienota, maar gebeurt 
niet systematisch. Als het gebeurt, wordt de analyse wel gedeeld met het partnerland. 
Wat de vijf bezochte landen betreft, is slechts in Marokko en Benin expliciet aandacht 
besteed aan een ex ante genderanalyse, terwijl in RDC (educatiesector) en Rwanda 
(globaler) een ex post analyse is gebeurd29. In Marokko werd in voorbereiding van het 
2010-2013 ISP een gender-workshop gehouden met deelname van een brede waaier 
van betrokken groepen. De focus lag daarbij op de uitdagingen m.b.t. gendergelijkheid 
in de prioritaire sectoren van de samenwerking, niet op een genderanalyse als zodanig.. 
De resultaten van de voorbereidende workshop zijn echter niet opgevolgd omdat het 
volgens BTC niet realistisch was om de geformuleerde indicatoren op te volgen (gebrek 
aan baseline en aan betrokkenheid van Ministerie van Economie en Financiën). In Benin 
besteden de voorbereidingsdocumenten van het laatste ISP (2013-2017) in hun analyse 
van de uitvoering van het vorig ISP vrij oppervlakkig aandacht aan de moeilijkheden 
m.b.t. de integratie van gender. Echter bevat een door BTC opgestelde strategienota 
(gebaseerd op de strategische oriëntaties in het 2013-2017 ISP) een gendergevoelige 
contextanalyse.

Opvolging van de integratie van gender in landenstrategienota’s. De instructies 
(2009) m.b.t. de opstelling van een ISP, impliceren dat dit punt sindsdien aandacht heeft 
gekregen, tenminste voor enige tijd. Zo hebben de genderdeskundigen van DGD en BTC 
nauw samengewerkt rondom de integratie van gender tijdens de voorbereiding van de 
ISPs en de gemengde commissie (2009) en specifieke initiatieven zoals de integratie van 
gender in de ISPs van de DRC en Vietnam. Momenteel is er echter rond de integratie van 
gender in de ISPs nauwelijks nog samenwerking tussen de genderdeskundigen van BTC 
en DGD30. De gender expert van BTC zet haar inspanningen tot integratie van gender 
in de ISPs echter autonoom verder. Als een gevolg zijn er in een aantal landen missies 
ondernomen om gender te integreren: naast de hierboven vermelde landen gaat het 
om Marokko, Senegal, de Palestijnse Gebieden en Rwanda. Voor dergelijke initiatieven 
en vooral voor hun effectiviteit op termijn is de BTC gender deskundige afhankelijk van 
de goodwill van het lokale hoofd van BTC en evenzeer van lokaal beschikbaar personeel 
dat voor de opvolging kan instaan.
Het O*Platform ´Aid Effectiveness´ heeft, na een verzoek in die zin van de DGD 
genderdeskundige op dat ogenblik, op basis van de ISP instructies methodes en 
instrumenten ontwikkeld voor een betere genderintegratie. In een aantal gevallen heeft 
dit geleid tot een betere integratie van gender in het ISP document, wat echter niet 
automatisch impliceert dat gender de facto beter is geïntegreerd op beleidsvlak en in 
de uitvoering. Hiervoor zijn vele verklaringen: de (te) laattijdige tussenkomst van de 
genderdeskundigen in het ISP formuleringsproces (dit was bijvoorbeeld in Vietnam het 
geval), de (soms) – de facto - beperkte bindende kracht van de ISP als referentiedocument 
(voor de Belgische en de lokale partner), met name voor wat transversale thema’s 
betreft, en vooral de moeilijke vertaalslag van intenties naar daadwerkelijke praktijk.

Gender als aandachtspunt in de beleidsdialoog met het partnerland. Het 
plaatsen van gender op de agenda van de politieke dialoog met partnerlanden is één 
van de activiteiten opgenomen in het actieplan van de strategienota. Verder geeft de 
beleidsnota Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR, 2008) aan 
om partnerlanden tijdens de beleidsdialoog aan te moedigen SRGR te integreren in 
hun PRSPs en sectorale beleidsplannen. Aan de andere kant bestaan er geen concrete 
richtlijnen voor de wijze waarop deze dialoog moet worden gevoerd, waardoor veel zo 
28 Er is voor wat betreft dit onderdeel slechts gekeken naar de situatie in de vijf landen die tijdens de 

veldbezoeken zijn bezocht.
29 Bij een aantal indirecte actoren is de situatie evenwel anders; die verder punt 2.3.4.
30 Wel zijn er verschillende voorbeelden van ad hoc samenwerking tussen deze verantwoordelijken en, 

bijvoorbeeld, gespecialiseerde organisaties zoals MSLF of een gezamenlijk initiatief van verschillende 
Belgische actoren (zoals recent in DRC waar BTC, de Attachés en VVOB hebben samengewerkt rond 
gender).
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niet alles wordt overgelaten aan de persoonlijke capaciteiten en initiatief, waardoor 
de (beleidsmatige) aandacht voor gender de facto persoonsafhankelijk is. Vanuit BTC 
wordt geprobeerd om de gender machinery van de partnerlanden (zowel ministerie 
verantwoordelijk voor gender als gender focal points in de sector ministeries) te 
betrekken bij de dialoog, waardoor deze ook versterkt wordt. Dit is niet steeds eenvoudig 
omdat de gender aanspreekpunten vaak niet over de nodige competenties en autoriteit 
beschikken, noch over voldoende middelen om gender volwaardig te mainstream. Lokale 
gender verantwoordelijken worden ook zelden bij de politieke dialoog tussen België en 
het partner land betrokken. Partnerministeries lijken in eerste instantie geïnteresseerd 
in “technische” ondersteuning.
Hoewel gender “geïntegreerd”31 is in de ISPs van de vijf bezochte landen, is er van 
beleidsdialoog in de volle betekenis van het woord uiteindelijk weinig sprake. Als gender 
ter sprake wordt gebracht, heeft dit zelden concrete gevolgen, ook al omdat er weinig 
animo is bij het partnerland (bv. in DRC en Bolivia). Slechts in de landen waar een 
attaché specifiek met gender is belast (DRC, Marokko) is er sprake van concretisering 
van beleidsintenties, evenwel niet noodzakelijk op het vlak van de beleidsdialoog. In DRC 
gaat het echter veeleer om dialoog in specifieke gender werkgroepen waar veelal alleen 
genderactoren (nationale en donor) rond de tafel zitten.  Verder wordt in een aantal 
sectorale werkgroepen waarin België de leiding heeft (bv. in de landbouwwerkgroep in 
Benin) gender ter sprake gebracht.

De zwakke prestatie m.b.t. de rol van België op het vlak van de integratie van gender in 
de beleidsdialoog, die overigens ook te maken heeft met een onduidelijke rolverdeling 
– tenminste in de feiten - tussen DGD en BTC, contrasteert sterk met de resultaten van 
onze enquête waarbij 89% van de respondenten het heel belangrijk of belangrijk vinden 
dat gender deel uitmaakt van de beleidsdialoog met de partners in het Zuiden. Meer 
specifiek geldt dit zelfs voor 91,2% van de 34 DGD respondenten en voor 93,7% van de 
32 BTC respondenten.

Belang van gender bij de keuze van de prioritaire sectoren van de Belgische 
Samenwerking. Het zijn vooral historische, institutionele en organisatorische 
overwegingen die doorwegen bij de keuze van de prioritaire interventie-domeinen in 
de ISPs.  Men kiest er bijvoorbeeld voor om gedurende minstens drie opeenvolgende 
ISPs in een sector aanwezig te blijven, om het aantal prioritaire sectoren te beperken, 
en/of om zich te aligneren met de vragen van het partnerland en de keuzes van andere 
donoren32. Gender speelt dus niet mee in de bepaling van de prioritaire sectoren. In het 
beste geval wordt een analyse van de noden en opportuniteiten inzake gendergelijkheid 
gemaakt nadat de keuze van de prioritaire domeinen is vastgelegd of bevestigd en kan 
die genderanalyse intra-sectorale keuzes mee bepalen.

Integratie van gender in de prioritaire sectoren. De integratie van gender in 
de prioritaire sectoren is zwak op inhoudelijk vlak, in de zin dat in de sectoranalyses 
(voor zover die werden uitgevoerd) gender slecht is geïntegreerd. Als er aandacht is 
voor gender in deze sectoren, gaat het vooral om mainstreaming van gender, niet om 
specifieke acties (Marokko is hier een uitzondering). Anderzijds voorzien een aantal ISPs 
duidelijke engagementen om, bijvoorbeeld, te waarborgen dat gender in identificatie en 
formulering, uitvoering en M&E daadwerkelijk aan bod komt, dat in interventies gender-
gerelateerde objectieven zullen worden geformuleerd, dat gender zal geïntegreerd 
worden in capaciteitsversterking, enz. en worden deze voornemens geoperationaliseerd 
in gender-gerelateerde resultaten (outcomes)33.
31 … in de zin dat gender is opgenomen als transversaal thema en, in een aantal gevallen, als bijzonder 

aandachts- en actiepunten in de prioritaire sectoren. Zie ook onze bespreking van de basisconcepten m.b.t. 
G&O in punt 1.3de en de bespreking van de interne coherentie tussen G&O beleid en de ISPs onder punt 
2.1.1.

32 De nieuwe wet op de Ontwikkelingssamenwerking bepaalt o.m. dat men bij de keuze van de sectoren 
rekening houdt met de prioriteiten van het partnerland en de keuze met het partnerland en andere donoren 
afstemt. Verder mogen er maximum drie sectoren worden gekozen en zal de bilaterale samenwerking zich 
vooral beperken tot volgende prioritaire sectoren: gezondheidszorg (inclusief reproductieve gezondheidszorg 
en aandacht voor HiV/AIDS als transversaal thema, vorming en onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, 
en basisinfrastructuur.

33 De veldbezoeken waren van te korte duur om na te gaan in hoeverre deze intenties geconcretiseerd 
werden.
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Globale opvolging en evaluatie van de integratie van gender in de samenwerking. 
De beleidsintenties m.b.t. de integratie van gender in de samenwerking worden de 
facto niet opgevolgd en hun realisatie wordt niet (extern) geëvalueerd. Hiervoor zijn er 
verschillende verklaringen, te beginnen met het ontbreken van een traditie en praktijk, in 
de Belgische samenwerking, op het vlak van de opvolging en evaluatie van landenbeleid. 
De taakverdeling tussen DGD (i.c. de samenwerkingssectie op de ambassade) en BTC, 
waarbij eerstgenoemde zich niet met de uitvoering moet bezighouden, zorgt voor een 
bijkomende moeilijkheid. Ook is er in enkele landen sprake van weerstand tegen het 
systematisch op de agenda zetten van gender, en dit om verschillende redenen (geen 
prioriteit, culturele en politieke gevoeligheid, …).
Op het boven-landelijk niveau verwijzen de meeste recente evaluaties van de externe 
evaluatiedienst in hun analyse diverse keren naar gender, maar in de conclusies en 
aanbevelingen komt gender minimaal aan bod. De evaluatie van de resultatenrapportage 
van DGD (2012)34 is compleet genderblind. 

Coördinatie van genderinspanningen met andere actoren. Overeenkomstig de 
strategienota, heeft België (i.c. vooral het personeel van de samenwerkingssectie op 
de ambassades) veel oog voor de coördinatie van zijn genderinspanningen met die van 
andere actoren (overheid van het partnerland, andere donoren, civiele maatschappij). 
Deze bekommernis voor coördinatie en afstemming is een globaal kenmerk van de 
samenwerking en geldt niet alleen voor gender. In de vijf bezochte landen zijn er gender 
coördinatiefora werkzaam waarbij België aansluit; de slagkracht van deze fora verschilt 
echter sterk van land tot land en in de tijd, en hetzelfde kan worden gezegd over de rol 
van België in deze fora. Meer dan van een formeel beleid en duidelijke keuzes, hangt de 
intensiteit van de Belgische deelname aan de werkzaamheden van deze fora af van de 
beschikbare menskracht en van de persoonlijke interesse en kennis van de betrokkenen. 
Zo heeft België in Vietnam zijn deelname aan een gender werkgroep moeten afbouwen 
omwille van een reductie van het personeel. 

Samenvatting en beoordeling. De aandacht voor genderintegratie in de instructies 
(2009) voor de opstelling van een ISP blijken tijdelijk als een hefboom voor 
genderintegratie te hebben gefunctioneerd. Sindsdien hebben alle ISPs een aparte 
sectie waarin aan transversale thema’s waaronder gender aandacht wordt besteed. 
Het is evenwel de vraag of dit een vooruitgang mag worden genoemd. Gender als 
transversaal thema hanteren, houdt immers grote gevaren in: gendergelijkheid en 
empowerment behoren op die wijze niet tot de hoofdobjectieven van de samenwerking. 
Bovendien zet het transversaal behandelen van gender de deur open voor een rituele 
behandeling van het thema. Het wekt dan ook geen verbazing dat de aandacht voor 
gender niet sterk is onderbouwd (geen of zwakke globale en sectoranalyses, weinig 
of geen specifieke middelen, geen duidelijke richtlijnen rond integratie van gender in 
de beleidsdialoog, slechts zelden gender objectieven).
Verder verloopt de samenwerking tussen DGD en BTC genderverantwoordelijken 
die initieel erg vlot was, momenteel minder optimaal. De BTC genderspecialist 
continueert wel haar inspanningen om de genderintegratie op operationeel vlak 
door te trekken. Het tekort aan politieke wil en daaruit resulterend aan een duidelijk 
instrumentarium en duidelijke procedures om intenties in beleids- en operationele 
praktijk om te zetten impliceert, onder meer, dat gender niet mee speelt in de keuze 
van de prioritaire sectoren, inhoudelijk zwak is uitgewerkt in sectordocumenten, en 
dat de intenties zoals geformuleerd in de ISP niet daadwerkelijk worden opgevolgd, 
geëvalueerd en bijgestuurd. Deze zwakke praktijk contrasteert met de resultaten 
van de enquête die zowel bij DGD als bij BTC een groot draagvlak voor de integratie 
van gender in de beleidsdialoog aangaven. Afsluitend kunnen we stellen dat reeds 
in de initiële stappen van de samenwerkingscyclus de kiemen van het proces van de 
zogenoemde “beleidsverdamping” (policy evaporation) worden gelegd.

34 Evaluatie van de resultatenrapportage van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, (DGD), 
Dienst Bijzondere Evaluatievan de Internationale Samenwerking; http://diplomatie.belgium.be/nl/
binaries/evaluatie_resultatenrapportage_dgd_eindrapport_nl_tcm314-211446.pdf
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2.3.2 Integratie van gender in de programma’s van de bilaterale 
samenwerking (inclusief sector budgethulp)

In totaal werden 18 bilaterale interventies geanalyseerd (waarvan 5 alleen via een 
documentstudie). Bij de beoordeling van de integratie van gender in de project- en 
programmacyclus werd gebruikt gemaakt van de LEADS35 schaal die courant bij de 
analyse van mainstreaming-processen wordt aangewend. Volgende tabel geeft een 
overzicht van de gemiddelde scores voor de bilaterale projecten:3637

Tabel 3: Mate van integratie van gender in programma’s van de bilaterale samenwerking

Score36 N

Integratie gender in identificatie en formulering 1,83 18
Kwaliteit genderanalyse in de programma-voorstellen 1,83 18
Aanwezigheid gender in het logisch kader 1,94 17
Belang van gender in beoordeling programma-voorstel 1,64 11
Integratie van gender in de uitvoering 2,22 18
Integratie van gender in rapportage en opvolging 1,89 18
Integratie van gender in evaluatie 1,75 16
Globale score37 1,89 18

De tabel hierboven geeft aan dat gender in de regel zwak is geïntegreerd in de bilaterale 
samenwerking. De gemiddelde score ligt nog onder 2 (niveau van “efforts”). Anderzijds 
is het belangrijk te vermelden dat recent opgestarte projecten door de band beter 
scoren dan oudere projecten (zie hierna).

Integratie van gender in de project- en programmavoorstellen. Onder dit 
punt komen verschillende elementen aan bod: de mate waarin de voorstellen een 
genderanalyse bevatten en de noden en belangen van vrouwen werden geanalyseerd, 
en de mate waarin gender daadwerkelijk werd geïntegreerd in de identificatie en 
formulering.

 ● Aanwezigheid van een genderanalyse en van een analyse van de noden en belangen van 
vrouwen. Een gedifferentieerde analyse per geslacht in de projecten en programma´s 
van de directe bilaterale samenwerking is als activiteit voorzien in het actieplan van 
de strategienota. De aandacht en tijd om een gender analyse te maken is veelal 
beperkt en dit verhindert een grondige integratie van de gender dimensie in projecten 
en programma´s (zie ook DGD analyse gebruik G-marker). Anderzijds wordt er veel 
te weinig gebruik gemaakt van bestaande analyses (bv. uitgevoerd op initiatief van 
andere donoren). Overigens is het tekort aan tijd en middelen voor (grondige) project- 
en programma-voorbereiding een veel gehoorde klacht, zowel in de bilaterale als de 
indirecte samenwerking. Anderzijds zijn er voorbeelden van een goede genderanalyse 
(bv. in Marokko), wat impliceert dat “te weinig tijd en middelen” slechts een deel van 
de verklaring vormen en eigenlijk wil zeggen dat de prioriteiten elders liggen. Zeker 
speelt ook een tekort aan deskundigheid mee. In een aantal gevallen zijn bijvoorbeeld 
de verschillende rollen van mannen en vrouwen goed beschreven als onderdeel van een 
globale (armoede-) analyse, maar blijft de analyse op dat niveau steken en onderzoekt 
ze bijvoorbeeld niet welke mechanismen onrechtvaardige genderverhoudingen creëren 
en in stand houden en hoe die kunnen veranderen.  

35 De vijf punten van de LEADS schaal staan voor little action, efforts, action taken, developed, sustainable. 
36 De hierna gepresenteerde gemiddelden betreffen dus een vijfpuntschaal, waarbij 1 de minimum score is, 

en vijf de maximumscore. Deze scores kunnen dus niet worden vergeleken met die elders in het rapport 
vermeld, waar telkens een vierpuntschaal werd gehanteerd. In een aantal gevallen (met name projecten 
opgenomen in de documentstudie) konden projecten niet worden gescoord, vooral omdat de noodzakelijke 
informatie ontbrak.

37 De globale score is niet het gemiddelde van de zeven scores; bepaalde indicatoren (c.q. scores) hebben 
bij de bepaling van de globale scores zwaarder doorgewogen. Zo is aan de integratie van gender in de 
uitvoering relatief het grootste belang gehecht.
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In een aantal gevallen vormt het feit dat men voort kan bouwen op vroegere 
samenwerking en ervaringen een belangrijk voordeel. Dit leidt niet noodzakelijk 
tot een sterk uitgewerkte gender analyse, maar wel tot een goede inschatting van 
de uitdagingen en mogelijkheden op het vlak van genderintegratie. Verder wordt 
in een aantal programma’s geen analyse uitgevoerd, maar wordt gesteld dat dit bij 
het begin van het programma zal gebeuren. Wij hebben niet steeds kunnen nagaan 
of dit ook werkelijk het geval is.
In de sectorale budgethulp wordt weinig rekening gehouden met gender; de focus 
ligt op meer technische aspecten, zoals Public Finance Management (PFM) en men 
gaat er onterecht vanuit dat er in PFM geen genderaspecten aanwezig zijn38. In 
uitzonderlijke gevallen bv. in de gezondheidssector in Rwanda waar er initiatieven 
van gender budgeting lopen, probeert men wel een link te leggen met deze 
initiatieven. Het SEQAP programma (sectorale budgethulp in onderwijssector in 
Vietnam) besteedt voldoende aandacht aan een sociale analyse rond de toegang van 
kansarmen tot onderwijs, maar gender is daarbij niet als specifiek aandachtspunt 
weerhouden in tegenstelling tot de situatie bij etnische minderheden39. Het PMD-C 
programma in Bolivia (bestrijding van ondervoeding) heeft een gelijkaardige aanpak 
met aandacht voor de “traditionele” moeder-kind relatie.

 ● Integratie van gender in de identificatie en formulering. De strategienota wijst op 
het belang van de identificatiefase voor de integratie van gender in interventies, een 
integratie die onder meer sterk afhankelijk is van de aanwezige gender competentie 
in het identificatieteam. Integratie van gender in de identificatie vormt geen garantie 
voor integratie van gender in de formulering (en de volgende fasen); daarom is na 
integratie van gender in de identificatie blijvende aandacht nodig om die integratie 
doorheen de volledige interventiecyclus te waarborgen. Integratie van gender in de 
identificatie en formulering is sterk afhankelijk van de betrokkenen (eigen sensibiliteit 
en genoten gender opleiding) en context van het land (zie DGD analyse gebruik 
G-marker), van de keuze van de partnerorganisaties en van de tijd en middelen 
die voor identificatie en formulering beschikbaar zijn. Referentietermen voor 
formuleringszendingen integreren onvoldoende de gender dimensie en als gender 
is geïntegreerd, gebeurt dat zelden specifiek; alleen algemene aandachtspunten 
worden vermeld. 
De kwaliteit van de integratie van gender in de programma- en projectvoorstellen 
hangt uiteraard samen met de kwaliteit van de genderanalyse. Daar waar goede 
analyses zijn gemaakt, vertalen die zich in de regel ook in genderspecifieke 
activiteiten, resultaten en indicatoren; elders beperkt de genderintegratie zich 
veelal tot enkele globale statements (in het hoofdstuk “transversale thema’s”) met 
weinig operationele waarde en niet doorgetrokken in de eigenlijke projectaanpak, 
doelstellingen en indicatoren. Het is tenslotte geen standaardpraktijk om gender 
deskundigen bij de formulering te betrekken of om specifiek onderzoek rond 
gender in het formuleringsproces te integreren. De BTC heeft recent een nieuwe 
procedure voorgesteld om de gender dimensie systematisch te integreren in de 
formuleringsfase; in de DRC werden hierrond recent ervaringen opgedaan, maar 
het is nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.
 
Uit de screening van de bi-
laterale projecten blijkt dat 
slechts 3 op 18 interventies 
een voldoende of goede score 
halen (zie box). Deze zwak-
ke resultaten contrasteren 
weerom met hoe men tegen 
de noodzaak van de integra-
tie van gender aankijkt. Van 
de 66 DGD en BTC respon-
denten van de enquête vindt 

38 Zie bijvoorbeeld Issue Brief 6 van de DAC Network on Gender Equality die specifiek ingaat op de integratie 
van gender dimensies in PFM hervormingen.

39 … omdat Vietnam er in is geslaagd om algemene toegang van meisjes en jongens tot het basisonderwijs te 
waarborgen.

Box 1: Voedselzekerheid: een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van vrouwen en mannen.

Een atelier tijdens de evaluatie van het BTC project 
“Malnutricion zero” bracht aan het licht hoe belangrijk het is 
de verantwoordelijkheid voor voedselzekerheid niet alleen bij 
de vrouwen te leggen. Het atelier bracht de tekortkomingen 
aan het licht van een benadering die slechts uitging van de 
reproductieve rol van de vrouwen en hun overeenkomstige 
verantwoordelijkheid voor de voeding van hun gezin. Deze 
aanpak had zijn wortels in een gender-zwakke formulering.
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66,7% (67,6% van de 34 DGD respondenten; 65,6% van de 32 BTC responden-
ten) nadrukkelijk dat gender tijdens de identificatie en formulering van projecten/
programma’s aan de orde moet komen. Anderzijds vindt een lager aandeel van de 
respondenten (47,0%) dat dit voldoende of ruim voldoende gebeurt (41,2% van 
de DGD respondenten; 53,1% van de BTC respondenten). Deze laatste (vrij hoge) 
cijfers suggereren dat alvast een belangrijke minderheid van de respondenten de 
lat m.b.t. de integratie van gender niet te hoog wil leggen.
Tenslotte willen we aangeven dat het format dat momenteel bij de formulering 
en opstelling van het Technisch en Financieel Dossier (TFD) wordt gebruikt, 
alle transversale thema’s in één apart hoofdstuk plaatst, aan het einde van het 
dossier. Die plaats op het einde komt ook overeen met de klassieke aanpak: men 
formuleert “technisch” een project en gaat vervolgens nadenken over de integratie 
van de transversale thema’s, waaronder gender. Dit is niet bevorderlijk voor een 
integratie (in volle betekenis) van gender in het formuleringsproces. Het lijkt 
meer aangewezen om het hoofdstuk over gender niet alleen in het begin van het 
format onder te brengen (waarbij wordt aangegeven waar er in het vervolg van het 
document genderspecifieke elementen zullen uitgewerkt worden), maar ook het 
formuleringsproces zodanig te organiseren dat gender parallel en in interactie met 
meer technische aspecten wordt behandeld.

Integratie van gender in de beoordeling van de projectvoorstellen. Alvorens 
formeel voor beoordeling te worden voorgelegd, laat BTC alle technische en financiële 
dossiers screenen op gender, door de gender deskundige, of een nationale of internationale 
gender expert, via deelname aan de formuleringsmissie of schriftelijke input. De 
betrokkenheid van de DGD gender-cel is ad hoc en afhankelijk van de welwillendheid 
van de dossierbeheerder; die interventie komt hoe dan ook te laat om nog van grote 
invloed te zijn (dit geldt trouwens ook in vele gevallen voor de interventie van de BTC 
deskundige).
In de PV’s van de vergaderingen van het kwaliteitscontrole comité die de TFD´s 
(Technische en Financiële Dossiers) beoordelen, wordt slechts uiterst zelden verwezen 
naar genderintegratie. Hoewel deze verslagen niet steeds exhaustief de inhoud van de 
bespreking weergeven, blijkt gender in deze vergaderingen inderdaad weinig aan bod 
te komen. Het is bij ons weten nog nooit voorgekomen dat onvoldoende integratie van 
de genderdimensie een reden was om TFD´s af te wijzen. 

Integratie van gender in de uitvoering van projecten en programma’s. De 
analyse toont aan dat uitvoeringspraktijk m.b.t. de integratie van gender iets beter 
scoort dan het voortraject: er worden “efforts” ondernomen, maar met blijft nog ver 
verwijderd van (daadwerkelijke) “action taken”. Globaal zou men een correlatie mogen 
verwachten tussen de kwaliteit van genderintegratie in de voorbereiding en deze in de 
uitvoering. Dit is inderdaad in een aantal bestudeerde interventies het geval (bv. in 
Vietnam, Marokko en DRC). Anderzijds blijken de relatief recente inspanningen van BTC 
(via eigen gender focal points of steun aan ministeries, via technische ondersteuning op 
het vlak van gender) te renderen en in een aantal gevallen een zwakke uitgangssituatie 
te corrigeren; zoals ook de ervaring met het FC in de DRC aangeeft, is bijsturing tijdens 
het programma zeer goed mogelijk (zie box).  Dit is het geval met name in Marokko en 
Benin, waarbij in dit laatste land ook een positieve invloed is uitgegaan van een door de 
Attachés geïnitieerd gender actie-onderzoek (waardoor bijvoorbeeld meer MIP middelen 
naar initiatieven van vrouwen(groepen) zijn gegaan. Daarnaast is het belangrijk een 
aantal projecten te vermelden die een klassieke WID benadering hanteren of expliciete 
aandacht voor de deelname van vrouwen betonen (onder meer omdat ze werken 
in deelsectoren en rond thema’s die vrouwen aanbelangen). Hoewel gender in deze 
projecten niet (formeel) is geïntegreerd, kan het in de uitvoering twee kanten uit: ofwel 
zijn er geen specifieke pogingen om (bv.) gender capaciteit te versterken of de deelname 
van vrouwen in besluitvorming te verbeteren, ofwel komt er een dynamiek op gang met 
activiteiten die (kunnen) inwerken op gender relaties en uiteindelijk, al dan niet gepland, 
kunnen bijdragen tot grotere gendergelijkheid. Als deze vaststelling al positief is, dan 
duidt zij ook op het gemiste potentieel om een grotere gendergelijkheid te realiseren 
via een beter geïntegreerde genderbenadering. Als we dit iets breder willen duiden, 
dan moeten we vaststellen dat gender mainstreaming dikwijls gereduceerd wordt tot 
“aandacht voor vrouwen”; zonder specifieke kennis, deskundigheid en middelen blijven 
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pogingen om “gender” te 
integreren dikwijls hangen in 
een WID benadering40.
Van de 66 DGD en BTC 
respondenten van de enquête 
vindt 59,1% (61,8% bij DGD, 
56,3% bij BTC) nadrukkelijk 
dat gender tijdens de 
implementatie en opvolging 
van projecten en programma’s 
aan de orde moet komen. 
Anderzijds vindt slechts een 
minderheid (26,3%; 23,5% 
bij DGD en 31,2% bij BTC) 
van de respondenten dat dit 
voldoende of ruim voldoende 
gebeurt. Als we naar de 
praktijk kijken, dan integreert 
22,7% van de DGD en BTC 
(respectievelijk 29,4% 
en 11,8%) respondenten 
gender helemaal tijdens de 
implementatie en opvolging van projecten/programma’s, en doet 16,7% (respectievelijk 
15,6% en 21,9%) dit nauwelijks. Globaal bekeken scoort integratie van gender tijdens 
de uitvoering daarmee lager dan tijdens de voorbereiding (identificatie en formulering), 
wat trouwens ook geldt voor de indirecte samenwerking41. Anderzijds blijkt uit onze 
analyse dat in de realiteit het omgekeerde zich voor doet.

Integratie van gender in rapportage, opvolging en evaluatie van projecten 
en programma’s. Gender-sensitieve rapportering is als activiteit opgenomen in de 
genderstrategie van BTC. Het BTC M&E systeem dat momenteel wordt herzien, voorziet 
in de integratie van gender in de baseline rapporten, jaarrapporten, tussentijdse en 
eindreviews, aan de hand van een checklist met 16 items, waaronder gender, waardoor 
gender standaard in de referentietermen is opgenomen. 

 ● Rapportage rond gender blijkt in vele gevallen een obligaat onderdeel omdat het 
nu eenmaal in het format is opgenomen (onder de sectie transversale thema’s). 
Opeenvolgende jaarrapporten bevatten dan dikwijls exact dezelfde tekst… Als 
aspecten van gender in de project/programmavoorstellen worden opgenomen 
(bv. via sexe-specifieke indicatoren, activiteiten of resultaten), is er evenwel 
quasi automatisch betere aandacht voor gender in de rapportage omdat die de 
voorstellen (en bv. er in opgenomen logische kaders) als referentie neemt. BTC 
werkt momenteel aan een herziening van haar M&E systeem, waarin gender 
systematischer zou worden geïntegreerd. Niettemin blijkt er daarbij vooral 
aandacht voor de opvolging van de technische projectresultaten en kan men 
verwachten dat er slechts substantiëler over gender zal worden gerapporteerd 
als er op dat vlak ook iets te vertellen valt. Van de DGD en BTC respondenten 
vindt 87,9% (respectievelijk 88,2% en 87,5%) het (heel) belangrijk dat de 
resultaten van gender integratie in de rapportering van de project/programma 
uitvoering worden opgenomen. 
De rapportageresultaten leiden tenslotte zelden tot kapitalisatie over de manier 
waarop gender al dan niet werd geconcretiseerd, over hoe de praktijk kan 
verbeteren, over hoe met weerstanden kan worden omgegaan, en met culturele, 
religieuze aspecten van de realiteit, ...

 ● Evaluaties van projecten en programma besteden wisselend aandacht aan gender. 
Overeenkomstig het BTC beleid besteden referentietermen voor evaluaties 

40 Deze vaststelling geldt trouwens niet alleen voor België, zoals uit een evaluatie van de African Development 
Bank blijkt (African Development Bank, (2012) Mainstreaming Gender Equality, A road to results or a road 
to nowhere’, Synthesis Report, ADB Group, Operations Evaluation Department, Tunis

41 De evaluatie van de kwaliteit van de diensten van BTC in 2011 bracht aan het licht dat slechts in 3 van de 
32 geanalyseerde interventies specifieke pogingen waren ondernomen om gender te integreren.

Box 2: Omslag m.b.t. de aandacht voor gender in het Fonds 
Commun

De beheerders van het “Fonds Commun” (een donorfonds voor de 
financiering van humanitaire micro-projecten in de DRC) hadden 
oorspronkelijk weinig aandacht voor gender, tot een Zwitserse 
experte in het programma aan de slag ging. Zij maakte van 
gender een belangrijk aandachtspunt waaraan reeds tijdens de 
projectformulering erg veel aandacht moest worden besteed. 
Zo werd gender een belangrijk criterium bij de beoordeling van 
projecten die een brede waaier aan sectoren konden bestrijken. 
Deze beleidsverandering dwong de organisaties die projecten 
wilden indienen (voor een groot deel lokale NGOs), om hun interne 
gendercapaciteiten te versterken. Het Fonds, dat zelf een Gender 
Capacity Advisor aantrok, gaf hen daartoe de gelegenheid via 
regelmatige vorming- en uitwisselingsmomenten waarbij ervaringen 
met de integratie van gender in verschillende domeinen werden 
besproken. Verantwoordelijken van betrokken NGOs stelden dat 
het Fonds een belangrijke rol had gespeeld in de ontwikkeling van 
hun genderbewustzijn en –capaciteiten, kwaliteiten die ook van pas 
kwamen in andere door hen uitgevoerde programma’s.
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aandacht aan gender. In sommige gevallen gebeurt dit op een ernstige wijze 
en worden relevante vragen gesteld, in andere gevallen blijft de vraagstelling 
erg algemeen. Echter wanneer er “goede” vragen zijn, worden die niet steeds 
goed uitgewerkt in de evaluatierapporten; omgekeerd zijn er rapporten met 
een (relatief) goede genderanalyse zonder dat die door goede vragen in de 
referentietermen werd geïnitieerd. Blijkbaar speelt ook hier de persoonlijke 
interesse en motivatie (in dit geval van het team van evaluatoren). Aan de 
wijze waarop gender in de evaluatie is opgenomen, wordt geen gevolg gegeven, 
waarschijnlijk onder meer omdat de referentietermen dikwijls een erg groot 
aantal vragen bevatten die onmogelijk allemaal goed te beantwoorden vallen 
in de doorgaans korte periode beschikbaar voor de evaluatoren. En omdat aan 
genderaspecten in het totale plaatje van de evaluatie geen prioriteit gegeven 
wordt. Tenslotte is het belangrijk te vermelden dat “gender gemotiveerde” 
evaluatoren slechts zelden tot diepgaande conclusies kunnen komen m.b.t. 
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen omdat er geen genderspecifieke 
indicatoren op effect- (outcome-) niveau bestaan of, als die al bestaan, hierrond 
door het project geen informatie is verzameld. Dit brengt ons bij een belangrijke 
conclusie: om verschillende redenen komen evaluaties (en bij uitbreiding resultaat 
georiënteerde rapportering) er niet toe om (empirisch gefundeerde) indicaties te 
doen over de invloed van projecten op gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen.
Van de  DGD en BTC respondenten van de enquête vindt nochtans 93,9% (88,2% 
bij DGD, iedereen bij BTC) nadrukkelijk of in belangrijke mate dat gender tijdens 
de evaluatie van projecten/programma’s aan de orde moet komen. Anderzijds 
vindt slechts 56,1% (52,9% bij DGD, 59,4% bij BTC) dat dit voldoende gebeurt, 
terwijl slechts 15,2% van DGD en BTC respondenten (17,6% bij DGD, 5,9% bij 
BTC) gender helemaal integreert tijdens de evaluatie van projecten/programma’s, 
en 9,1% dit nauwelijks doet.

Samenvatting en beoordeling. Gender is aanwezig binnen alle fasen van de 
Belgische bilaterale samenwerking, maar niet in die mate dat van daadwerkelijke 
genderintegratie sprake is en dat men mag verwachten dat die integratie systematisch 
tot positieverbetering voor vrouwen en grotere gelijkheid zou kunnen bijdragen. 
Beleidsteksten hebben aandacht voor gender maar raken onvoldoende vertaald in 
duidelijke instrumenten, procedures, sleutelactiviteiten (zoals vorming en coaching) 
om gaandeweg op alle niveaus te worden ingebed en deel te gaan uitmaken van de 
organisatiecultuur. Politieke wil en leiderschap binnen DGD leggen geen gewicht in 
de schaal om de uitvoering van het beleid te waarborgen. En waar instrumenten zijn 
ontwikkeld en procedures zijn ontwikkeld, ontbreekt het aan mechanismen om  hun 
aanwending op te volgen. De (reducerende) benadering van gender als transversaal 
thema speelt hierbij een rol, omdat die onvoldoende aanzet om gender door te 
trekken naar het activiteiten- en objectievenniveau. Daardoor raakt gender, ondanks 
interessante maar dikwijls persoonsgebonden initiatieven hier en daar (met name in de 
uitvoering), niet daadwerkelijk verankerd is er sprake van verwatering (verdamping) 
van de beleidsintenties door alle fasen heen. Een belangrijk negatief gevolg van 
deze situatie is dat weinig gegevens beschikbaar zijn (via opvolging en rapportering) 
m.b.t. de daadwerkelijke effecten van de interventies op de positieverbetering en 
empowerment van vrouwen en op meer gendergelijkheid.
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2.3.3 Integratie van gender in de samenwerking met internationale 
organisaties42

In totaal werden 7 multilaterale interventies geanalyseerd (waarvan 5 alleen via een 
documentstudie). Volgende tabel geeft een overzicht van de gemiddelde scores voor 
deze projecten:

Tabel 4: Mate van integratie van gender in programma’s van de multilaterale 
samenwerking

Score N

Integratie gender in identificatie en formulering 2,14 7
Kwaliteit genderanalyse in de programma-voorstellen 1,40 5
Aanwezigheid gender in het logisch kader 1,57 7
Belang van gender in beoordeling programma-voorstel 2,00 4
Integratie van gender in de uitvoering 2,29 7
Integratie van gender in rapportage en opvolging 1,71 7
Integratie van gender in evaluatie 1,60 5
Globale score 2,00 7

De tabel hierboven geeft aan dat gender in de regel zwak is geïntegreerd in de multilaterale 
samenwerking, al moeten we ons hoeden voor te grote veralgemeningen gezien het 
beperkt aantal programma’s dat in de analyse werd opgenomen. De gemiddelde score 
ligt net boven 2 (niveau van “efforts”). 

In de beleidsnota multilaterale samenwerking (2011) wordt vermeld dat België erop zal 
toezien dat de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen en empowerment 
van vrouwen wordt opgenomen in de doelstellingen van de multilaterale organisaties 
die het financiert en dat de genderdimensie op transversale wijze is verwerkt in hun 
beleidsmaatregelen, ontwikkelingsstrategieën en –acties. Volgens de gendertoelichting 
op de begrotingen van 2010-2013 gebeurt dit ook, maar er wordt niet vermeld op 
welke manier en met welke resultaten… Ook is het plaatsen van gender op de agenda 
van de jaarlijkse bilaterale bijeenkomsten met de internationale partnerorganisaties als 
activiteit in het actieplan van de strategienota opgenomen. Volgens de gendertoelichting 
op de begrotingen van 2011-2013 gebeurt dit ook (kan worden bevestigd voor DRC 
in één geval), maar weerom wordt niet aangegeven op welke manier en met welke 
resultaten. De – te anekdotische – informatie die het team heeft bekomen, kan de hier 
boven genoemde resultaten niet bevestigen. De relatie tussen DGD staf in België en de 
onderzochte multilaterale projecten is in de regel zwak; dikwijls gaat het slechts om een 
administratieve opvolging vanop verre afstand zonder veel kennis van de operationele 
kant. De betrokken stafleden stellen dat zij de integratie van gender niet opvolgen 
maar zich op dit vlak inschrijven in het beleid van de betrokken organisatie, waarbij ze 
veronderstellen dat interventies ex ante op hun gendergevoeligheid zijn getoetst. Verder 
zijn vele van deze programma’s samenwerkingsverbanden tussen een groot aantal 
organisaties, waarbinnen het niet steeds gemakkelijk en evenmin aangewezen is om 
“cavalier seul” te spelen. Verder wordt naar de Delegaties op de ambassade verwezen 
die in een aantal gevallen de uitvoering van deze projecten zouden opvolgen. Tenslotte 
is het evident dat de inkrimping van het personeel een negatieve invloed uitoefent en 
staf op alle niveaus prioriteiten moet stellen; gender is zelden één van die prioriteiten.

De twee belangrijke multilaterale programma’s die in de DRC worden ondersteund, 
hebben beide gender op een goede wijze geïntegreerd, maar dit is niet de verdienste 
van de Belgische coöperatie. Het eerste programma betreft het “Fonds Commun 
Humanitaire” (FC) dat humanitaire acties ondersteunt in verschillende sectoren en 
42 Slechts in DRC werden programma’s van samenwerking met internationale organisaties bezocht; wel 

zaten er nog vijf zulke programma’s in de documentstudie. Hun relatieve oververtegenwoordiging in de 
documentstudie heeft te maken met het feit dat ervoor gekozen werd enkele programma’s met een groot 
budget in dit deel van de evaluatie mee te nemen.
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dankzij de consistente inspanningen van een gemotiveerd personeelslid momenteel 
gender in de gehele cyclus heeft geïntegreerd. Een gender capacity advisor speelt in dit 
proces een belangrijke ondersteunende rol. Met name de strenge eisen op het vlak van 
integratie van gender in de projectvoorstellen hebben voor een belangrijk effect gezorgd 
bij de actoren (NGOs, maar ook UN organisaties) die projecten ter financiering indienen. 
Echter stelt het FC zich niet alleen eisend op, het biedt ook vormingsmogelijkheden op 
gender vlak aan (formele opleidingen maar ook uitwisselingsmomenten waar gezamenlijk 
instrumenten worden ontwikkeld of verfijnd) om de capaciteiten van de geïnteresseerde 
organisaties te versterken. Het tweede programma (Prévention et Lutte contre les 
Violences Sexuelles LVS) stelt zich niet tevreden met het ondersteunen van vrouwen 
in hun praktische noden, maar probeert eveneens, in een erg moeilijke context, bij te 
dragen aan grotere gendergelijkheid. België heeft (via “Brussel” en de ambassade) een 
belangrijke en erg gewaardeerde inbreng in dit programma, maar niet op gender-vlak. 
Tenslotte is het belangrijk op te merken dat, ondanks de goede integratie van gender in 
deze beide programma’s, beide zwak scoren op het vlak van de opvolging en evaluatie 
van gender effecten.
Wat de in de documentstudie opgenomen projecten betreft, scoort een FIDA programma 
in Niger (PPILDA) goed op het vlak van genderintegratie in de projectcyclus, maar is dit 
niet het geval voor een door UNICEF uitgevoerd project in Peru (ASI) en werd hetzelfde 
vastgesteld voor een FAO programma in Niger. Ook twee “multi-country” programma’s, 
waaronder het “Global Fund to fight AIDS, TB and malaria” (GF) scoren zwak. België 
is op dit vlak nergens tussen gekomen. Hiervoor zijn een aantal redenen (cfr. supra); 
de wel erg zwakke score van de programma’s doet echter de vraag rijzen of België niet 
moet proberen actiever tussen te komen en zo ja, op welke wijze dat het best gebeurt. 
Voor zover deze programma’s als maatstaf kunnen worden genomen, kan men er in 
ieder geval niet goedschiks van uit gaan dat multilaterale programma’s ex ante goed op 
hun gendergevoeligheid worden beoordeeld.

2.3.4 Integratie van gender in de samenwerking met indirecte actoren

Onder de noemer van “indirecte actoren” wordt in dit deeltje een brede waaier aan 
organisaties en samenwerkingsvormen bij elkaar gebracht: noordelijke NGOs maar ook 
lokale NGOs die rechtstreeks worden gefinancierd, de vakbonden, VVOB en APEFE, de 
universitaire samenwerking, de Noord-Zuid samenwerking tussen gemeentes en tenslotte 
BIO43. In totaal werd naar 25 projecten en programma’s van indirecte actoren gekeken. 
Volgende tabel geeft een overzicht van de gemiddelde scores voor deze projecten:

Tabel 5: Mate van integratie van gender in programma’s van de indirecte samenwerking

Score N

Integratie gender in identificatie en formulering 2,43 23
Kwaliteit genderanalyse in de programma-voorstellen 2,17 23
Aanwezigheid gender in het logisch kader 2,26 23
Belang van gender in beoordeling programma-voorstel 1,50 18
Integratie van gender in de uitvoering 2,96 24
Integratie van gender in rapportage en opvolging 2,27 22
Integratie van gender in evaluatie 2,27 15
Globale score 2,61 23

De tabel hierboven geeft aan dat gender in de regel beter is geïntegreerd in de projecten 
van de indirecte samenwerking dan in bilaterale en multilaterale projecten, waarbij 
vooral projecten van NGOs zich in positieve zin onderscheiden. De globale score (2,61) 
situeert zich korter bij het niveau van “action taken” dan dat van “efforts”). Zoals ook 
voor de andere programma’s het geval is, ligt de score voor “genderintegratie in de 
uitvoering” het hoogste. Hoewel de indirecte actoren dus beter scoren, blijft het niveau 
van genderintegratie in absolute termen vrij matig. 
43    BIO is formeel gesproken geen indirecte actor, hoewel het in de ODA database als zodanig wordt behandeld.
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Integratie van gender in de beleidsdialoog en beoordeling van programma’s 
van de indirecte actoren. Het agenderen van gender op de politieke dialoog met 
de indirecte actoren is als activiteit opgenomen in het actieplan van de strategienota. 
Volgens de gendertoelichting op de begrotingen van 2012 en 2013 gebeurt dit ook, 
maar er wordt niet verteld op welke manier en met welke resultaten. Gender was, onder 
ontwikkelingsrelevantie, opgenomen in de beoordelingscriteria voor de programma´s 
van de NGOs (2011-2013). Voordien (2008-2010) was er specifiekere aandacht voor 
gender, onder andere met betrekking tot logische kaders en M&E. De DGD gender 
experte heeft een rol gespeeld in de (weliswaar gefragmenteerde) aandacht voor 
gender in deze periode. In de beoordelingscriteria voor de nieuwe programma’s (2014-
2016) is er opnieuw meer aandacht voor gender: alleen gender en milieu worden als 
transversale thema´s behouden wat kan leiden tot meer aandacht voor de integratie van 
gender vanuit de NGOs. Er moet met name aandacht besteed worden aan gender in de 
beschrijving van de programma´s (meer specifiek bij de beschrijving van de specifieke 
doelstellingen, de tussentijdse resultaten en het voorziene type activiteiten). Wat de 
universitaire ontwikkelingssamenwerking betreft, staat aandacht voor transversale 
thema’s in de instructies, maar speelt het in de praktijk geen rol. 

Anders dan gesteld in de gendertoelichting op de begroting, is aandacht voor gender in 
de praktijk van de beleidsdialoog momenteel minimaal. Hoewel gender geïntegreerd is 
in het format dat wordt gebruikt voor de beoordeling van NGO programma-voorstellen, 
is de mate van aandacht voor de integratie van gender geen zwaar wegend criterium 
bij de beoordeling van de NGO programma’s en de beleidsdialoog. Niettemin heeft de 
opname van gender in het format ervoor gezorgd dat NGOs geneigd zijn toch enige 
aandacht aan gender te besteden. DGD staf erkent dat gender weinig aan bod komt 
in de beleidsdialoog maar stelt daarbij dat zoveel dingen aan de orde zijn, dat er voor 
gender geen tijd is. Slechts in enkele gevallen (NGO projecten in Benin) kwamen er van 
de kant van DGD kritische kanttekeningen, maar wogen die niet door in de uiteindelijke 
beoordeling. Anderzijds zijn er een aantal NGOs die gender daadwerkelijk ter harte 
nemen, maar dat doen vanuit hun eigen visie en motivatie, niet omdat DGD hierop 
aandringt. In deze gevallen, leidt dit niet tot positieve commentaren van DGD. Aan 
de andere kant heeft de beoordeling van projecten van BFVZ op genderaspecten wel 
degelijk invloed gehad op de aandacht en verdere uitwerking van de genderaanpak in 
NGO projecten.
De situatie voor wat betreft de syndicale samenwerking is gelijkaardig aan die van 
NGOs, ook wat betreft het daadwerkelijk aandacht besteden aan gender vanuit de eigen 
visie. In de beleidsdialoog m.b.t. universitaire samenwerking en APEFE/VVOB wordt 
geen of weinig aandacht aan gender besteed en hetzelfde kan worden gezegd voor de 
gemeentelijke samenwerking. Hoewel er vanuit de overheid dus geen druk is om gender 
te integreren, is gender in de geanalyseerde syndicale projecten veelal een belangrijk 
aandachtspunt en geldt dit ook voor VVOB. Zo heeft VVOB sinds enkele jaren een goed 
uitgewerkt globaal en landen-specifiek gender beleid. Wat BIO betreft, zijn er een 
strategienota (nota voor de ondersteuning van de private sector) en een beheerscontract 
als elementen van sturing, maar blijkt DGD weinig invloed uit te oefenen op het bepalen 
en uitvoeren van het BIO beleid. BIO hanteert intern een instrument voor screening 
van financieringsvoorstellen (van de Duitse Ontwikkelingsbank overgenomen) waarin 
aandacht voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen als criterium is opgenomen; de 
toepassing van dit instrument is evenwel oppervlakkig.
Overigens vinden 31% van de respondenten op de enquête dat de strategienota 
nauwelijks of helemaal niet geschikt is om de indirecte actoren te ondersteunen bij de 
integratie van gender in hun projecten/ programma´s, terwijl 44% hier geen mening 
over heeft. 

Integratie van gender in de programmavoorstellen. Globaal gesproken wijkt, met 
uitzondering van de NGOs, de mate van integratie van gender in programmavoorstellen 
van indirecte actoren niet af van de situatie in de bilaterale en multilaterale samenwerking. 
De universitaire samenwerking, APEFE en BIO scoren zwak, VVOB iets beter44. Bij 
de NGOs (inclusief rechtstreekse financiering van lokale NGOs) vinden we zowel 
44 … waarbij moet worden aangemerkt dat de huidige situatie bij VVOB in positieve zin afwijkt van degene 

vastgesteld in het Vietnamprogramma waarbij vooral naar de periode tot en met 2012 is gekeken (enige 
VVOB interventie in de steekproef).
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voorbeelden van zwakke integratie als echte good practices zoals het OSB programma 
in Vietnam, het Solsoc programma in Marokko en LISA (LD) in Benin.  Ook het IFSI/
PGFTU vakbondsprogramma in de Palestijnse gebieden integreert gender goed, en  een 
goed voorbeeld van genderintegratie via een lokale NGO (Juzoor) mag eveneens worden 
vermeld. Deze projecten hebben in de regel specifieke gender-doelen en -indicatoren 
(zoals bv. de graad van vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapsposities). 
In andere projecten is er dikwijls aandacht voor de integratie van vrouwen, bv. als 
belangrijk onderdeel van een armoede-benadering, en vormen vrouwen dikwijls zelfs 
de belangrijkste doelgroep, zonder dat er evenwel van een gender-benadering sprake 
is. Enkele programma’s worstelen verder met de uitdaging om goede beleidsintenties in 
een effectieve genderbenadering om te zetten (VVOB Vietnam, MM in DRC).
Van de NGO- en universitaire OS respondenten op de enquête (N=31), vindt 61,9% 
nadrukkelijk dat gender tijdens de identificatie en formulering van projecten en 
programma’s aan de orde moet komen. Anderzijds integreert slechts 28,6% van hen 
gender helemaal tijdens deze fases en doet 14,3% dit nauwelijks45.

Integratie van gender in de uitvoering. Integratie in de uitvoering scoort beter dan 
in de voorbereiding. Enerzijds zijn er projecten die gender reeds goed integreerden 
in het voortraject en dit goed doortrekken in de uitvoeringsfase. Anderzijds zijn er 
projecten waar de zwakke praktijk uit de voorbereiding zich verderzet in de uitvoering; 
dit geldt met name voor universitaire OS projecten. Maar er is ook een interessante derde 
categorie van projecten met zwakke aandacht voor gender in de aanloop, maar een de 
facto aanwezigheid van gender in de uitvoering. In deze gevallen komt er in de uitvoering 
(via het contact van het project met vrouwengroepen, bijvoorbeeld) een dynamiek tot 
stand met aandacht niet alleen voor vrouwen maar ook voor verandering in gender-
verhoudingen, zonder dat dit steeds als zodanig wordt benoemd in de projectpraktijk en/
of in de -rapporten. Een mooie voorbeeld is het Tarija project in Bolivia (samenwerking 
tussen gemeenten), waar vrouwelijke leden van de lokale brandweer ervoor zorgden 
gelijk te worden gesteld met hun mannelijke collega’s, o.m. door aan te tonen dat ze 
over dezelfde fysieke en sportieve capaciteiten beschikken. Een belangrijke kanttekening 
is dat deze derde categorie van projecten in de regel projecten van samenwerking met 
vrouwen aan de basis betreft en dat de tot stand gebrachte dynamiek eerder het gevolg 
is van het initiatief van de doelgroepen dan van de organisatie die voor het project 
verantwoordelijk is. Daar staan projecten tegenover die met een lokale institutionele 
partner werken (MM met de gezondheidsstructuren in DRC, VVOB met het ministerie 
van onderwijs en training in Vietnam, PROTOS met gemeenten in Benin) en daarbij 
belangrijke uitdagingen ervaren om gender daadwerkelijk in de uitvoering te integreren. 
De APEFE, BIO en de universitaire OS projecten besteden in de uitvoering geen aandacht 
aan gender, maar bij de universitaire OS wordt er wel naar gestreefd om 50% van de 
beurzen aan vrouwen toe te kennen. 
Van de 21 respondenten (NGO, universitaire OS) op de enquête, vindt 71,4% nadrukkelijk 
dat gender tijdens implementatie aan bod moet komen, maar stelt slechts 42,9% dat 
dit voldoende of ruim voldoende gebeurt; slechts 19% van de respondenten integreert 
gender helemaal, en 14,3% doet dit niet of nauwelijks.

Integratie van gender in opvolging en evaluatie. Zoals reeds vermeld, krijgt gender 
weinig aandacht in de beleidsdialoog; als zodanig hangt opvolging van gender geheel 
af van interne incentives binnen de betrokken organisatie. De mate van integratie van 
gender in de opvolging loopt parallel met die in de uitvoering, al geven de beschikbare 
rapporten niet steeds een volledig beeld van de praktijk in het veld (ook al omdat niet 
expliciet gevraagd wordt om rond gender te rapporteren!). In een aantal gevallen (IFSI 
Palestina, MSLF Peru) van goede integratie in implementatie, blijft de rapportage echter 
teveel tot het activiteitenniveau beperkt. Enkele organisaties (BD in Bolivia, VVOB in 
Vietnam) werken aan een betere integratie van gender via een globaal (landen of regio) 
beleid dat meer dan in het verleden gender meeneemt; in het geval van OSB kan men 
terugvallen op een sterk genderbeleid dat binnen de internationale Oxfam-familie is 
uitgewerkt. 
 

45 In deze groep van respondenten zijn er evenwel aanzienlijke verschillen tussen NGO respondenten en 
universitaire OS respondenten, met de betere scores voor de NGO respondenten.
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Vrij veel onderzochte interventies 
werden niet geëvalueerd. Is dat 
wel het geval, dan is gender 
goed geïntegreerd daar waar 
men het vanuit de vorige fasen 
kon verwachten. Daarbij geldt 
evenwel dat de gender effecten 
niet gemeten worden. In andere 
gevallen komt gender te weinig 
aan bod; zo stelde de meta-
evaluatie van de programma’s van 
niet-gouvernementele actoren 
(2013), op basis van een analyse 
van 66 evaluatierapporten, dat 
73% van de referentietermen 
niet naar transversale thema’s 
verwijzen, dat weinig rapporten 
die thema’s bespreken en dat, voor zover dit het geval is, de bespreking oppervlakkig 
blijft. Er is geen voorbeeld gevonden van een evaluatie die een zwakke gender-praktijk 
in vraag heeft gesteld, waarschijnlijk omdat in projecten en programma’s waar gender 
zwak is geïntegreerd, het niet tot de opdracht behoorde om in de evaluatie goed naar 
genderintegratie te kijken. Een interessante good practice is het initiatief van VVOB in 
Vietnam om een thematische evaluatie rond de integratie van gender op programma- 
en institutioneel vlak te laten uitvoeren (zie box). 
Van de NGO en universitaire OS respondenten van de enquête vindt 81% nadrukkelijk of 
in belangrijk mate dat gender in haar programma’s moet worden opgevolgd en 90,4% 
dat de resultaten mee worden genomen in de rapportage. Voor evaluatie loopt dit cijfer 
op tot 95,3%, waarbij 61,9% van de respondenten stelt dat dit in hun geval voldoende 
of ruim voldoende gebeurt. 

Samenvatting. Vanuit DGD bestaan er, met uitzondering van het BFVZ, weinig 
institutionele stimulansen naar de indirecte actoren toe om gender goed te integreren; 
deze actoren worden op zwakke genderintegratie ook niet afgerekend. Omgekeerd 
krijgen NGOs met een goede genderpraktijk ook geen positieve commentaar. Als een 
gevolg hangt de mate van genderintegratie af van het eigen initiatief van de betrokken 
actoren (en eventueel hun lokale partners). In een aantal gevallen zijn NGOs er in 
geslaagd gender op voorbeeldige wijze te integreren. Telkens blijkt het daarbij te gaan 
over een lange-termijn proces dat wordt gedragen door een genderbeleid en positieve 
cultuur binnen de organisatie; gendergelijkheid en –rechtvaardigheid hangen dikwijls 
nauw samen met de missie en visie van de organisatie. Goede integratie begint in 
de regel in de voorbereidingsfase en wordt dan doorgetrokken in de volgende fases. 
In enkele gevallen is er echter slechts in de uitvoering daadwerkelijk sprake van 
genderintegratie en heeft die vooral met een dynamiek vanuit de basis te maken 
en, in enkele gevallen, met de individuele motivatie van stafleden. De mate van 
genderintegratie en het bereiken van gender effecten worden weinig opgevolgd en 
geëvalueerd, vooral omdat gender rapportage en integratie van gender in evaluaties 
geen eis is en omdat het ontbreken van goede indicatoren op outcome niveau 
opvolging en analyse van gender effecten in evaluaties moeilijk maakt.

2.3.5 De gender policy marker als instrument ter beoordeling van de mate 
van gender integratie

Van DGD stafleden wordt verwacht dat zij voor elke gefinancierde interventie een gender 
policy marker (GPM) aanduiden. Een goede codering van de interventies met behulp 
van de gender marker moet in principe toelaten na te gaan in welke mate gender in 
de samenwerking wordt geïntegreerd en om vergelijkingen te maken in de tijd, tussen 
sectoren, hulpkanalen, e.d.m. De informatie m.b.t. de GPM wordt ook overgemaakt aan 
het DAC dat internationale vergelijkende tabellen opstelt en de mate van genderintegratie 
analyseert. DGD bepaalt slechts tijdens de voorbereidingsfase een gender marker en 
houdt geen rekening met wat er tijdens de uitvoering gebeurt.

Box 3: Gender-evaluatie VVOB Vietnam

Gedurende de laatste jaren heeft VVOB erg veel inspanningen 
ondernomen om gender te integreren. Zo werd in maart 2013 
een externe review uitgevoerd van de VVOB inspanningen om 
gender te integreren op zowel organisatie- als programmavlak. 
Het ging om een beperkte opdracht die zich slechts focuste 
op de directe VVOB omgeving en bijvoorbeeld geen bevraging 
van partners en doelgroepen inhield. Het lokale VVOB gender 
aanspreekpunt nam actief deel aan de review. De (kritische) 
resultaten van deze oefening werden nadien uitgebreid 
besproken gedurende een workshop en een actieplan werd 
opgesteld om de resultaten van de evaluatie op te volgen. 
Hoewel het om een relatief beperkte oefening ging, zijn de 
resultaten verhoudingsgewijs erg belangrijk gebleken en 
hebben ze het binnen VVOB reeds lopende veranderingstraject 
goed ondersteund.
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De gender policy marker heeft drie waarden:

 ● G-2: gendergelijkheid is het hoofdobjectief
 ● G-1: gendergelijkheid is een belangrijk objectief, maar niet het hoofdobjectief
 ● G-0: gendergelijkheid is geen objectief

Het opvolgen van genderintegratie via een uniform (over donoren, kanalen, sectoren, 
landen, …) instrument, is zeker een goede zaak. Echter doen zich bij de toepassing een 
aantal problemen voor die het nut van de GPM hypothekeren46:

 ● de definitie van de drie waarden van de GPM is niet eenduidig, niet alleen binnen 
de Belgische samenwerking, maar ook op internationaal niveau;

 ● een belangrijk deel van de DGD staf die de scores moet geven, is niet vertrouwd 
met de GPM (zie resultaten enquête hierna); door het feit dat verschillende 
stafleden de scores geven, en weinig instructies krijgen in dit verband, komt de 
onderlinge vergelijkbaarheid in het gedrang;

 ● de informatie in de technische en financiële dossiers is soms onvoldoende om de 
juiste G-marker te kunnen bepalen; ook worden de begunstigden vaak als een 
uniforme groep beschreven, waardoor het moeilijk is het specifieke (potentiële) 
effect op mannen en vrouwen te bepalen;

 ● over de periode 2002-2012 is slechts voor 63,9% van alle interventies (67,2% 
van de uitgaven) een GPM gegeven; 

 ● er wordt al gauw een G-1 waarde gegeven wanneer vrouwen en/of meisjes tot de 
begunstigden horen, of als het om interventies in de gezondheid of educatiesector 
gaat;

 ● er wordt al gauw een G-2 waarde gegeven wanneer vrouwen de logische doelgroep 
zijn, bijvoorbeeld in het kader van projecten van reproductieve gezondheidszorg;

 ● voor sommige hulpmodaliteiten, zoals budget steun, is het moeilijker om de 
juiste waarde te bepalen;

 ● er is sprake van institutionele druk om geen 0 waarde te geven, omdat dit 
schadelijk zou kunnen zijn voor het imago van België.

Van de 100 respondenten van de enquête is 70% niet of onvoldoende bekend met de 
gender marker (52,9% bij de 34 DGD respondenten; 84,4% bij de 32 BTC respondenten 
en bij de 21 NGO en universitaire OS loopt dit op tot 85,8% en bij de 13 overige 
actoren 53,9%). Van de 30% van de respondenten die wel bekend zijn met de G-marker 
is niemand van mening dat de G-marker een goed instrument is om de geboekte 
vooruitgang op het gebied van genderintegratie te beoordelen

Ondanks deze problemen, blijft het interessant om de GPM gegevens te gebruiken, 
zoals we in ons tussentijds verslag hebben proberen te bewijzen – onder meer omdat 
het de mogelijkheid biedt een (oppervlakkige) gender (budget) analyse uit te voeren. 
De evaluatie heeft verder geprobeerd een stap verder te gaan door (1) ex ante de 
kwaliteit van de GPM score te analyseren, (2) ex post na te gaan of er tijdens de 
uitvoering significante veranderingen optreden die een wijziging van de GPM met zich 
meebrengen. Uit onze analyse blijkt dat: 

 ● de gemiddelde GPM van de ODA database 1,06 is (46 interventies), tegen 0,78 
in de score van de evaluatoren van dezelfde interventies 

 ● slechts in 23 van de 46 projecten (50%) waren de evaluatoren het eens met de 
ex ante quotering van DGD;

 ● slechts in 6 van de 50 projecten (12%) de ex post quotering van de evaluatoren 
afwijkt van hun ex ante quotering.

46 De problemen hierna vermeld zijn geformuleerd mede op basis van een interne DGOS analyse (Van Hove, 
2010), Onderstaande is mede op basis van de interne DGDC analyse “Rapport d’enquête. L’intégration 
de la dimension Genre et l’utilisation du Gender Policy Marker dans les activités de la Direction Générale 
de la Coopération au Développement”, Royaume de Belgique, Service Public Fédéral Affaires Etrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au Développement Direction Générale de la Coopération au 
Développement, D0.1 Appui à la Politique. 
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Hieruit kan worden besloten dat de GPM in de ODA database niet echt betrouwbare 
informatie aanreikt rond de mate van genderintegratie in de Belgische samenwerking, 
uiteraard voor zover de definitie voor het bepalen van de GPM op dezelfde wijze is 
gehanteerd: in de praktijk blijkt immers dat de toepassing van de score soms moeilijk 
is (men interpreteert bijvoorbeeld “hoofddoelstelling” verschillend) en er ook ruimte 
gelaten wordt voor interpretatie. Anderzijds blijkt de informatie die ex ante beschikbaar 
is een relatief goede voorspeller van de mate van genderintegratie in de uitvoering. 

Tenslotte is het belangrijk te vermelden dat het recent aangenomen Gender Actieplan 
van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
een belangrijke doelstelling bevat die ervoor moet zorgen dat alle DGD directies en 
diensten de gender marker adequaat begrijpen. 

2.4  Evaluatievraag 4: In hoeverre heeft de Belgische 
steun aan gecentraliseerde en gedecentraliseerde 
overheidsinstellingen, aan de basisorganisatie 
van het maatschappelijke middenveld, aan 
de beroepsorganisaties en aan de privésector 
bijgedragen tot gendergelijkheid en empowerment 
van vrouwen (incl. het bereiken van MDG 3) en 
het verminderen en voorkomen van geweld tegen 
vrouwen?

Het gaat hier om de belangrijkste vraag m.b.t. de effecten van de Belgische steun 
op het vlak van daadwerkelijke verandering in de situatie van vrouwen (grotere 
gendergelijkheid, empowerment, vermindering en voorkoming van geweld tegen 
vrouwen). Deze omvattende vraag werd in verschillende onderdelen uitgewerkt die elk 
op zichzelf een evaluatievraag hadden kunnen vormen:

 ● een eerste onderdeel peilt naar de effecten van de Belgische steun op het vlak 
van versterking van gendercapaciteiten

 ● een tweede onderdeel gaat na in welke mate de partnerlanden hun legaal, 
institutioneel en ontwikkelingskader hebben verbeterd teneinde vooruitgang te 
boeken in de richting van gender gelijkheid en empowerment van vrouwen 

 ● een derde onderdeel onderzoek of het proces van gender integratie in de 
verschillende fases van de interventiecyclus geleid heeft tot gelijkwaardige 
toegang van vrouwen en meisjes tot de baten van de programma’s

 ● een vierde onderdeel betreft de effecten van de Belgische steun op het vlak van 
gendergelijkheid en empowerment (inclusief het bereiken van MDG 347)

 ● een laatste onderdeel peilt naar de effecten van de Belgische steun op het vlak 
van het verminderen en voorkomen van geweld tegen vrouwen.

2.4.1 Bijdrage van de Belgische steun aan de versterking van de 
gendercapaciteiten van de lokale partnerorganisaties

Het ligt voor de hand dat versterking van gendercapaciteiten, of die nu op macro-, 
meso- of microvlak plaatsvindt, slechts in die projecten en programma’s aandacht heeft 
gekregen, waar er minstens een zekere aandacht was voor gender en genderintegratie. 
Projecten waarin er van genderintegratie geen sprake is geweest (en die dus ook niet 

47 MDG 3 heeft als doel om gender gelijkheid te promoten en de macht van vrouwen te versterken (to 
promote gender equality and empower women). De concrete target van deze MDG is … to eliminate gender 
disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later 
than 2015.  
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hebben bijgedragen tot de versterking van gendercapaciteiten) zullen in de bespreking 
hierna niet echt meegenomen worden. In totaal gaat het hier om 13 projecten op het 
totaal van 5048. 
Bij het peilen naar “versterking van gendercapaciteiten” is met name naar drie aspecten 
gekeken: de versterking van gender-expertise, de introductie en ontwikkeling van 
aangepaste gender-instrumenten, en de ontwikkeling van aangepaste genderprocedures 
voor genderintegratie. In de praktijk is gebleken dat deze drie aspecten dikwijls met 
elkaar zijn verbonden en elkaar ook gedeeltelijk overlappen. 

Tabel 6: Belgische steun aan de versterking van de gendercapaciteiten van lokale 
partnerorganisaties

Score N

Bijdrage tot de ontwikkeling van gender-expertise 1,94 47
Bijdrage tot de ontwikkeling van aangepaste gender-instrumenten 1,70 47
Bijdrage tot de ontwikkeling van aangepaste gender-procedures 1,67 46
Globale score 1,77 47

De globale score voor dit beoordelingscriterium is laag, lager dan bijvoorbeeld onder 
de globale score voor de integratie van gender in de projectcyclus. Uiteraard is de 
lage score gedeeltelijk toe te schrijven aan projecten die weinig aandacht aan gender 
(en dus ook aan gender capaciteitsversterking) besteden. Niettemin suggereert deze 
globale score dat de versterking van gendercapaciteiten te weinig aandacht krijgt en/
of onvoldoende effectief gebeurt, ook in projecten die gender ter harte nemen; het is 
belangrijk dit in het achterhoofd te houden bij de meer “technische” analyse hierna.

Bijdrage tot de ontwikkeling van gender-expertise. Een aantal onderzochte 
interventies hebben daadwerkelijk bijgedragen tot de ontwikkeling van gender-
expertise. Eerst en vooral verhogen inspanningen om gender in de interventiecyclus 
te integreren maar ook de processen van empowerment die daarmee dikwijls gepaard 
gaan, onmiskenbaar de gender-capaciteiten binnen de betrokken organisaties en de 
groepen waarmee zij werken. Het gaat hier a.h.w. om een “sluipend” proces, dat te 
onderscheiden valt van (maar bij voorkeur te combineren met) meer gerichte en formele 
inspanningen tot capaciteitsversterking die via trainingen, het aanstellen en vormen van 
gender focal points, het organiseren van uitwisselingen, e.d.m. worden geleverd. 
In Marokko blijven de effecten 
op het vlak van formele 
gender capaciteitsversterking 
beperkt, ondanks de vrij goede 
genderintegratie in de uitvoering 
van enkele projecten. Slechts 
het project van SolSoc scoort 
er goed, vooral door vorming 
aan expliciete genderintegratie 
te koppelen. In het bilaterale 
IST project bood de thematiek 
van het project aanzienlijke 
opportuniteiten, maar zijn deze 
niet voldoende aangewend. In 
de andere projecten vond gender 
capaciteitsversterking vooral via 
geïsoleerde vormingsmomenten 
plaats, waarbij de effecten niet 
geheel duidelijk zijn. De nieuwe 
genderaanpak van BTC in het 
kader van PROFAO verloopt op 
48 Het feit dat gender niet werd geïntegreerd in een interventie, impliceert evenwel niet dat die geen gender-

effecten heeft gegenereerd (zie verder). 

Box 4: Versterking van gender capaciteiten via actie-
onderzoek in Benin.

De Belgische ambassade en Louvain Développement (LD) 
hebben een actieonderzoek geïnitieerd waaraan ook BTC en 
enkele Belgische NGOs hebben bijgedragen. Het onderzoek liep 
over een langere periode en omvatte onder meer vormingen 
en toepassingen in het veld; het werd ondersteund door twee 
experten en opgevolgd door een stuurgroep. De gender focal 
points en kaders van de partner organisaties werden eveneens 
bij het proces betrokken. Het actie-onderzoek heeft geleid tot 
de publicatie van het boek “Genre au quotidien” dat concrete 
instrumenten voorstelt om een genderaanpak  toe te passen in 
het kader van programma’s van voedselzekerheid.
Het onderzoek heeft de integratie van gender in verschillende 
programma’s (van NGOs en BTC) mogelijk gemaakt en heeft 
eveneens de capaciteiten van lokale partners versterkt en 
gezorgd voor een grote verspreiding van de instrumenten onder 
lokale organisaties. Anderzijds waren een aantal Belgische 
actoren niet op de hoogte van het initiatief waardoor een kans 
werd gemist om een nog groter effect te bereiken.
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een meer gestructureerde wijze en 
met inzet van meer middelen maar 
vermits het om een eerder technisch 
project gaat blijven de uitdagingen 
bijzonder groot. In Benin heeft het 
reeds eerder vermelde “recherche 
action” initiatief tot belangrijke 
positieve effecten geleid op het 
vlak van capaciteitsversterking. 
Verschillende good practices (LISA, 
en PARZS – vooral de vraagzijde 
van het project; initiatief van de 
ambassade – zie box) hebben 
een significante bijdrage aan de 
capaciteitsversterking geleverd 
via verschillende initiatieven 
(oprichting gender platform met 
focal points op het niveau van 
de betrokken basisorganisaties, uitwerking gender specifiek actieplan, versterking 
personeel op alle niveaus inclusief de institutionele partners. 
In DRC scoren de onderzochte bilaterale projecten zwak op dit punt, maar is het belangrijk 
melding te maken van de relatief nieuwe BTC aanpak met gender capaciteitsversterking 
via de zogenoemde UCAG (Unité Conjointe d’Appui à la Gestion) die zijn gesitueerd op het 
niveau van de partnerministeries en via de aanstelling van gender experten in elk van de 
geografische zones van de bilaterale samenwerking; verder loopt ook de samenwerking 
van onder uit met de “Division Genre” goed. Verder heeft MM belangrijke inspanningen 
ondernomen tot gender capaciteitsversterking via vorming en aanstelling van gender 
focal points, die het dikwijls echter aan persoonlijkheid, middelen en deskundigheid ont-
breekt om de genderintegratie daadwerkelijk voortgang te doen vinden in een omgeving 
die daar niet steeds open voor staat. De “best practice” in DRC is het FC dat relatief hoge 
eisen stelt op het vlak van gender aan lokale NGOs en VN organisaties die initiatieven wil-
len ondersteund zien, maar tegelijk vorming op gendervlak aanbiedt, de aanduiding van 
gender focal points stimuleert en uitwisseling onder hen ondersteunt.
In Bolivia heeft BTC twee documenten rond gender-integratie ontwikkeld, die evenwel 
weinig effecten ressorteren. In het BD project werden werksessies gehouden met de 
partners om strategieën te ontwikkelen die op kritische wijze kijken naar de man-vrouw 
verhoudingen binnen de “complementaire” benadering die in de Andes wordt gepromoot 
(zie ook hoger; zie ook box). In enkele projecten en lokale organisaties is er sprake van 
verdere ontwikkeling van de gender-capaciteit, maar zonder dat dit aan de Belgische 
steun is toe te schrijven.  
In Vietnam tenslotte scoren met name de VVOB en OSB programma’s sterk. Voor wat 
VVOB betreft, maken de inspanningen op dit vlak deel uit van het genderbeleid van de 
organisatie en de landenstrategie. De organisatie heeft recent een nieuwe strategie 
ontwikkeld en het is de ambitie om van genderintegratie en capaciteitsontwikkeling een 
belangrijk aandachtspunt te maken binnen de nieuw gekozen interventiedomeinen. In 
het OSB programma ligt de focus zowel op organisatorische als programmaversterking, 
waarbij de oprichting van een gender kerngroep van lokale trainers moet vermeld 
worden; van deze groep wordt verwacht dat zij lokale kaders in gender gaan trainen.
Bij de projecten van de documentstudie is het belangrijk het MSLF programma in Peru 
te vermelden waar de ontwikkeling van genderexpertise een belangrijke doelstelling 
is, evenwel gelieerd aan het inhoudelijke thema van voedselsoevereiniteit. Verder is er 
het IFSI programma dat binnen de vakbondskoepel in Palestina gender expertise heeft 
ontwikkeld en mede verankerd in een gender department.

Voor zover de onderzochte projecten en de bezochte landen representatief zijn, valt 
tenslotte op dat de bijdragen tot de ontwikkeling van gender-expertise dikwijls bin-
nen concrete projecten en programma’s plaatsvinden en slechts zelden inspanningen 
voorzien om de integratie van gender binnen de wetgeving, het beleid en de ontwikke-
lingsstrategieën van partnerlanden (in de prioritaire sectoren) te ondersteunen (zie ook 
2.4.2 hierna). Nochtans lijkt het voor de duurzaamheid van de effecten m.b.t. gende-
rintegratie van belang dat de inspanningen m.b.t. genderintegratie zich met name ook 

Box 5: Hoe rond gender werken in een uitgesproken 
culturele context?

In Bolivia moet gender worden aangekaart in een pluriforme 
en interculturele context van dekolonisering waarin er sterke 
weerstanden bestaan tegen een (westerse) benadering die 
de gelijkheid van mannen en vrouwen nastreeft. In de Andes 
cultuur worden de relaties tussen vrouwen en mannen als 
complementair aanzien (chachawarmi).
In dergelijke omgeving was het voor BD niet eenvoudig om 
rond ongelijkheid van mannen en vrouwen te werken. BD heeft 
daarom een reflectiemoment met de partners georganiseerd 
om met Indianen-bewegingen het genderthema te bespreken 
vanuit een intercultureel perspectief dat tegelijk de 
mensenrechten centraal stelde. Gezamenlijk werd er dan een 
gender-concept uitgewerkt dat met de pluri-culturele realiteit 
van Bolivia rekening hield.
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(minstens) op de partner-instituties richten. Het is duidelijk dat dit belangrijke implica-
ties heeft naar middelen (expertise, budgeten) en de te hanteren strategie op land- en 
sectorvlak. De BTC aanpak in DRC via de UCAG (zie hierboven), de aanpak in Benin (via 
bv. LISA) en de tweesporen aanpak (focus op programma én partnerorganisatie) van 
OSB en VVOB in Vietnam zijn in dit verband interessante initiatieven.

Bijdrage tot de ontwikkeling van aangepaste gender-instrumenten. De ontwik-
keling van gendercapaciteit gaat steeds gepaard met het gebruik van (al dan niet) aan-
gepaste instrumenten. In de onderzochte cases zijn verschillende goede voorbeelden 
gevonden, waarbij we een onderscheid kunnen maken tussen, enerzijds, “generieke” 
reeds bestaande gender-instrumenten die in min of meerdere mate aan de eisen van 
het project en de context werden aangepast en, anderzijds, project-eigen instrumenten 
waarin gender op coherente wijze wordt geïntegreerd. Voorbeelden van de eerste ca-
tegorie zijn de invoering van gender budgeting, de gender-scan van projectvoorstellen 
en checklists m.b.t. de integratie van gender op organisatievlak. Voorbeelden van de 
tweede categorie zijn de screening van het eigen instrumentarium op gender verteke-
ningen (VVOB Vietnam), een vademecum voor juridische assistentie voor slachtoffers 
van seksueel geweld (LVS, DRC), een gids voor de “dagelijkse” integratie van gender 
in programma’s van voedselzekerheid (ontwikkeld in het kader van het actie-onderzoek 
in Benin), een “feuille de route” voor de integratie van gender in de projectuitvoering 
(PROFAO, Marokko). De voornaamste uitdaging op dit vlak is het “contextualiseren” van 
de gender principes en inspanningen; enkele projecten hebben hier duidelijk mee ge-
worsteld (bv. MM in DRC, SolSoc in Marokko, OSB in Vietnam), maar globaal lijkt men 
er goed in te slagen om een aangepast instrumentarium te ontwikkelen.

Bijdrage tot de ontwikkeling van aangepaste gender-procedures. De wijze 
waarop gender in de projectcyclus werd geïntegreerd is reeds hoger beschreven. Verder 
zijn in een aantal gevallen resultaten bereikt op het vlak van de integratie van gender 
op organisatorisch vlak, in eerste instantie als gevolg van het eigen beleid, in tweede 
instantie omdat het expliciet de ambitie is om de institutionalisering van gender bij de 
partner te ondersteunen (MSLF Peru, OSB Vietnam, IFSI Palestina), bijvoorbeeld via 
de uitwerking van een gender departement of –cel en ervoor te zorgen dat die over 
voldoende menselijke en financiële middelen beschikt en invloed kan uitoefenen binnen 
de organisatie 49. In andere gevallen zijn de ambities meer beperkt (bv. invoering van een 
gendergevoelig human resources beleid, AETFP in DRC). Globaal bekeken is er echter 
geen sprake van een systematische koppeling van genderintegratie op organisatie- en 
programma-vlak, wat vragen doet rijzen ten aanzien van de duurzaamheid van met 
name de effecten van gender mainstreaming in projecten en programma’s.

Besluit en beoordeling. De Belgische steun voor de ontwikkeling van gender-
capaciteiten scoort zwak, zelfs zwakker dan die op het vlak van integratie van gender 
in de projectcyclus, waar ook al niet overtuigend werd gescoord. Hoewel er sprake is 
van succesverhalen hier en daar, blijken beleidsintenties m.b.t. gender onvoldoende 
doorgetrokken in een coherente en effectieve praktijk m.b.t. de versterking van 
gender-capaciteiten. Waar er van een succesvolle praktijk sprake is, hangt die dikwijls 
samen met individueel initiatief en situeert die zich mede daarom vooral binnen de 
context van specifieke projecten en programma’s, zonder dat aan de versterking 
van gender-capaciteiten binnen de betrokken organisaties voldoende aandacht wordt 
besteed. Slechts daar waar de Belgische partner over een goed ingebed genderbeleid 
en –praktijk beschikt, komt a.h.w. op natuurlijke wijze, de integratie van gender op 
organisatievlak aan de orde. Het ontbreken van dit dubbele (organisatie – programma) 
spoor vormt een ernstige bedreiging voor de duurzaamheid van de effecten van 
de genderintegratie-inspanningen en van de opbouw van de graduele opbouw van 
gendercapaciteit binnen organisaties die op termijn tot een betere praktijk zou 
moeten leiden.

49    Door de sterke focus op de 50 geselecteerde projecten, zijn de activiteiten op organisatorisch en 
institutioneel vlak (bv. in het kader van partnerships) niet geheel meegenomen.
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2.4.2 Bijdrage van de Belgische steun aan de versterking van het legaal, 
institutioneel en ontwikkelingskader van de partnerlanden (teneinde 
vooruitgang te boeken in de richting van gendergelijkheid en empowerment 
van vrouwen)

Dit beoordelingscriterium heeft willen kijken naar vier verschillende dimensies van 
institutionele steun: (1) vooruitgang in de partnerlanden m.b.t. de adoptie van 
internationale conventies en aanbevelingen op het vlak van gender en ontwikkeling; 
(2) vooruitgang binnen de partnerlanden m.b.t. de creatie van voorwaarden om geweld 
tegen vrouwen te verminderen en te voorkomen; (3) vooruitgang van partnerlanden in 
de integratie van gender in het nationale en sectorale ontwikkelingsbeleid, strategieën, 
instituties en wetgeving; (4)  vooruitgang op het vlak van de opzet en het beheer van 
overlegstructuren mb.t. de integratie van gender en gendergelijkheid50.

Slechts een zeer beperkt aantal in de steekproef opgenomen projecten heeft op dit 
niveau een bijdrage geleverd51. Tot op zekere hoogte heeft dit zeker te maken met het feit 
dat België (i.c. de bilaterale samenwerking) geen echte traditie heeft om beleidsdialoog 
(in het algemeen, rond gender) te concretiseren in initiatieven op macro vlak, zodat 
minstens op het vlak van gender geen initiatieven op institutioneel vlak zijn opgezet 
… terwijl dit in de prioritaire sectoren van de samenwerking in een aantal landen wel 
het geval is. Zo is er in Benin een programma van institutionele samenwerking met het 
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij waar is bijgedragen tot de uitwerking van 
een gender actieplan. Anderzijds had men van enkele projecten, gezien hun unieke 
positie, eigenlijk mogen (moeten?) verwachten dat zij op dit vlak een bijdrage zouden 
leveren (bv. om overlegstructuren op het vlak van gender te promoten of versterken). 
Deze vaststelling verklaart mede de zwakke globale score (1,92) op dit criterium.

Van de 35 bezochte projecten, is slechts het LVS project in DRC actief geweest op 
dit vlak. België steunt dit initiatief sinds lang. Het programma, dat door verschillende 
donoren wordt gesteund, heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming 
van de nationale strategie om seksueel geweld te bestrijden (2009), wat bijdraagt tot 
een betere uitvoering van de resoluties 1325 en 1820 van de VN. Velen beschouwen 
ook de uitwerking van een nationaal gender beleid als een gevolg van deze strategie. 
Het programma heeft via zijn vijf componenten ook bijgedragen tot het creëren van 
voorwaarden die de reductie en preventie van seksueel geweld moeten toelaten en 
zich daarbij ook heeft bezig gehouden met actoren (zoals het leger van de DRC en 
rebellengroepen) die zich aan seksueel geweld schuldig maken. Belangrijk hierbij is 
te vermelden dat een en ander zich niet automatisch heeft vertaald in daadwerkelijke 
veranderingen op het terrein. De zwakke instituties in de DRC en de instabiliteit in met 
name Oost-Congo zijn op dit vlak belangrijke hinderpalen. 

Bij de documentstudie-projecten is het belangrijk om IFSI (Palestijnse Gebieden) en 
MSLF (Peru) te vermelden. Via zijn partnerschap met de Federatie van Palestijnse 
vakbonden heeft het IFSI project sterk ingezet op de vermindering van de discriminatie 
van vrouwen binnen het syndicale werkveld (bijvoorbeeld bij de verloning, gezondheid 
op het werk, …); het project heeft echter geen aandacht besteed aan de problematiek 
van geweld tegen vrouwen.  Het MSLF project heeft, via strategische partnerships met 
lokale actoren en gender netwerken, hard gewerkt aan een verbetering van het wettelijk 
kader voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen en de versterking van lokale 
organisaties om effectiever hun lobby activiteiten uit te voeren. Deze beide projecten zijn 
goede illustraties van de mogelijkheden die er liggen om, zelfs met beperkte middelen, 
institutionele effecten te genereren.

50 Omwille van het beperkt aantal projecten dat op dit niveau een bijdrage heeft geleverd, werden de vier 
hierboven genoemde dimensies hierna niet systematisch behandeld.

51 We moeten er ons evenwel voor hoeden hier verregaande conclusies aan te verbinden; bij de samenstelling 
van de steekproef vormden de verschillende (potentiële) types van bijdrage geen criterium.
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2.4.3 Mate van toegang van vrouwen en meisjes tot de baten van de 
programma’s

Dit criterium werd op basis van twee indicatoren getoetst: 

 ● de mate waarin projecten zich effectief bezig houden met de (prioritaire) 
noden en belangen van vrouwen en met de hindernissen die ze ervaren om 
gendergelijkheid en grotere autonomie te bereiken;

 ● het aantal en percentage vrouwen en meisjes die effectief toegang hebben tot 
de projectdiensten en baten

Tabel 7: Mate van toegang van vrouwen en meisjes tot de baten van de programma’s

Score N

De mate waarin projecten zich bezig houden met de (prioritaire) 
noden en belangen van vrouwen et met de hindernissen die ze 
ervaren om gendergelijkheid et grotere autonomie te bereiken

2,79 48

Het aantal en percentage vrouwen en meisjes die effectief 
toegang hebben tot de projectdiensten en baten

3,14 43

Globale score 2,91 47

Globaal bekeken zijn de resultaten voor dit beoordelingscriterium relatief positief. Dit 
criterium behaalt de hoogste score van alle onderzochte beoordelingscriteria. Het goede 
resultaat reflecteert het feit dat de toegang van meisjes en vrouwen tot de baten van het 
programma inderdaad vrij goed is geregeld, al is het gevaarlijk verregaande conclusies 
te trekken uit hoge percentages m.b.t. de deelname van vrouwen/meisjes (zie hierna). 
Als er over het laatste decennium al op één punt m.b.t. gender vooruitgang is geboekt, 
dan is het waarschijnlijk op dit vlak. Meer dan in het verleden dikwijls het geval was, 
wordt gekeken naar de effectieve toegang van vrouwen en meisjes tot de baten van de 
programma’s. Op zichzelf vormt dit geen waarborg voor grotere gendergelijkheid, maar 
het is wel een noodzakelijke voorwaarde.

Mate waarin projecten zich effectief bezig houden met de noden en belangen 
van vrouwen en de hindernissen die zij ervaren. De relatief hoge score voor deze 
indicator laat zich niet verklaren vanuit het relatief grote belang, in de steekproef, van 
G2 projecten die zich in eerste instantie op vrouwen richten en daarbij ook op hun 
(prioritaire) strategische noden. Zelfs projecten die zwak scoren op gendervlak, hebben 
in de regel aandacht voor (de integratie van) vrouwen en hun praktische noden, en 
zorgen ervoor dat die binnen het project aan de orde komen. Een mogelijke verklaring 
ligt in feit dat met name in de minst ontwikkelde landen vrouwen en meisjes een brede 
waaier aan prioritaire noden hebben, bijvoorbeeld op vlak van onderwijs, gezondheid 
en landbouw. Ook zonder gender aanpak gaan projecten in deze gevallen, via een brede 
benadering met aandacht voor de gehele bevolking, vrouwen bereiken en slagen ze 
er dikwijls ook in (zie punt 2.4.4 hierna) veel te betekenen voor vrouwen en meisjes 
omdat zij een goed antwoord bieden op belangrijke praktische noden. Bovendien zijn 
er verschillende voorbeelden van bilaterale projecten met een sterk technische focus 
die een goede gevoeligheid voor de  noden van vrouwen aan de dag leggen (bv. de 
drie bilaterale projecten in Marokko) die het puur technische overstijgt. Of en in welke 
mate de geanalyseerde projecten zich daarbij bezig houden met prioritaire noden, is 
onduidelijk omdat in de regel geen goede genderanalyse is gemaakt. 
Of aan deze belangrijke aandacht voor praktische noden ook een aandacht voor 
strategische noden is gekoppeld, hangt vooral af van het relatieve belang van gender in 
de projectaanpak en -strategie. Projecten waarin gender goed is geïntegreerd houden 
zich in de regel zowel met praktische als met strategische noden bezig. Het werken 
aan de oplossing van praktische noden vormt daarbij dikwijls een opstapje om ook aan 
strategische noden aandacht te besteden, bijvoorbeeld via het ontwikkelen van vrouwelijk 
leiderschap, het bestrijden van stereotypes, enz. Ook komt het voor dat succes bij het 
oplossen van praktische noden vanuit de doelgroepen een emanciperende dynamiek op 
gang brengt, die de projectactiviteiten een emanciperende (strategische) inslag geeft. 
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Acties tegen en preventie van seksueel geweld blijven evenwel een belangrijke blinde 
vlek, ook bij G-2 projecten; het landbouwproject van OSB in Vietnam, dat zich ook 
bezighoudt met de strijd tegen seksueel geweld is in dit verband een uitzondering (zie 
ook 2.4.5 hierna).  

Het aantal en percentage vrouwen en meisjes die effectief toegang hebben tot 
de projectdiensten en baten. In het verleden waren de projecten legio waar vrouwen 
en meisjes, dikwijls via een combinatie van verschillende factoren, de facto geen of 
slechts een beperkte toegang hadden tot de diensten en baten van programma’s terwijl 
zij veelal de eersten waren die op diensten en baten aanspraak hadden moeten kunnen 
maken. Indien onze steekproef representatief is, kan worden gesteld dat onvoldoende 
toegang voor vrouwen en meisjes minder en minder voorkomt; wat ook blijkt uit de 
score voor deze indicator die de beste is van alle indicatoren.
Het is belangrijk om te onderlijnen dat een hoog percentage (en een hoge score op 
deze indicator) van toegang van vrouwen en meisjes tot de projectdiensten als zodanig 
weinig zegt. Een hoog percentage heeft dikwijls te maken heeft met de aard van het 
project (bijvoorbeeld een project van reproductieve gezondheidszorg zal voornamelijk 
met vrouwen bezig zijn; idem voor een project dat zich richt op ongehuwde moeders, 
…). Zelfs is een hoge score op deze indicator niet automatisch positief vanuit gender 
perspectief. Dit geldt bijvoorbeeld voor WID projecten die zich uitsluitend met vrouwen 
bezighouden; een betrokkenheid van mannen in deze projecten kan positief zijn voor het 
stimuleren van gender transformatie. Hetzelfde geldt voor een project van reproductieve 
gezondheidszorg dat zich ook richt tot mannen in, bijvoorbeeld, zijn werking rond 
gezinsplanning. Een positief voorbeeld hier is het LVS project in DRC dat zich niet alleen 
met de slachtoffers van seksueel geweld bezighoudt, maar zich ook tot mannen richt 
en (door mannen gedomineerde) gemeenschappen om een einde te maken aan het 
seksueel geweld. Anderzijds zijn projecten die iets proberen te doen aan de beperkte 
toegang van vrouwen tot landbouwproductiemiddelen (bv. PROFAO in Marokko) en 
daarbij in relatieve termen slechts een beperkte betrokkenheid van vrouwen realiseren, 
eigenlijk prima bezig. Verder zijn er gevallen waar een richtlijn rond het aantal en het 
percentage van vrouwen die effectief toegang hebben tot programmabaten erg zinvol 
is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regel die bepaalt dat de helft van de studiebeurzen 
naar vrouwen moet gaan; al blijkt dit niet steeds mogelijk (bv. Benin) of overbodig (bv. 
Vietnam, waar de overgrote meerderheid van de kandidaten vrouwen zijn). 

Hoewel met deze indicator steeds op genuanceerde wijze moet worden omgegaan, blijft 
het vanuit genderintegratie perspectief belangrijk om een goed zicht te hebben op de 
mate waarin vrouwen en meisjes worden bereikt en deelnemen in de baten, zowel 
globaal als in specifieke projecten. Sekse-specifieke indicatoren hebben dus zeker hun 
nut. Daarbij is het eerst en vooral belangrijk voor ogen te houden dat “vrouwen effectief 
bereiken” niet samenvalt met “effectief bijdragen tot empowerment van vrouwen”. Verder 
kan ongelijke deelname van mannen en vrouwen aan een programma gerechtvaardigd 
zijn, maar kan die ook een aanzet vormen tot correcties. Een goed voorbeeld is hier 
het AD programma in de DRC (waarin gender niet formeel is geïntegreerd) dat sekse-
specifieke data bijhoudt m.b.t. de patiënten die worden verzorgd; wanneer er zich 
grote verschillen voordoen, wordt uitgezocht waar de oorzaak ligt en wordt zo nodig de 
aanpak aangepast. Tenslotte kan zeer ongelijke participatie van mannen en vrouwen (of 
jongens en meisjes) uitnodigen tot specifieke acties die gericht zijn op het doorbreken 
van bestaande stereotypen (in beide richtingen), bv. in projecten in het technisch 
onderwijs waarin meisjes traditioneel weinig participeren. 

2.4.4 De effecten van de Belgische steun op het vlak van gendergelijkheid en 
empowerment (inclusief het bereiken van MDG 3)

Dit onderdeel betreft de bespreking van de resultaten waar het uiteindelijk allemaal om 
te doen is: vooruitgang op het vlak van gendergelijkheid en empowerment. Heeft de 
steun ten bate van vrouwen en meisjes, al dan niet gekaderd in een gender-benadering, 
tot iets geleid? En als er dan al veranderingen ten goede zijn vastgesteld, kunnen 
we dan tevreden zijn met de bereikte vooruitgang, of valt die te mager uit; en zijn 
de vastgestelde veranderingen alleen aan de projecten te wijten? De ervaring heeft 
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uitgewezen dat het niet eenvoudig is op deze vragen een goed antwoord te geven, en 
dit om verschillende redenen: 

 ● het tekort aan inspanningen binnen projecten (ook binnen projecten die gender 
goed integreren) om naar de gender effecten en ontwikkelingseffecten in het 
algemeen te peilen; 

 ● het feit dat er geen eenduidige “theory of change” bestaat die toelaat om, binnen 
de verschillende sectoren, een sterk verband te leggen tussen de vervulling van 
praktische noden van vrouwen en meisjes enerzijds, en grotere gendergelijkheid 
anderzijds.

De evaluatie was zich van in het begin van deze uitdagingen bewust en heeft daarop een 
gedeeltelijk antwoord willen geven via de opzet van een in omvang beperkt kwalitatief 
impactonderzoek in elk van de vijf landen (zie bijlage 3 voor meer details). Dit onderzoek 
heeft interessante resultaten opgeleverd die hierna zijn meegenomen, maar heeft voor 
de bestaande beperkingen slechts een gedeeltelijke oplossing kunnen bieden.

De effecten op het vlak van gendergelijkheid en empowerment werden als volgt 
gegroepeerd:

 ● effecten op het vlak van educatie;
 ● effecten op het vlak van gezondheid;
 ● effecten op economisch vlak;
 ● effecten op het vlak van de interne macht van vrouwen
 ● effecten op het vlak van de externe macht van vrouwen
 ● veranderingen op het vlak van attitude, gedrag en machtsrelaties

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de bevindingen m.b.t. met name de veeleer 
“technische domeinen” (educatie, gezondheid, economie) uiteraard erg afhankelijk zijn 
van de projecten die in de steekproef werden opgenomen. De effecten m.b.t. de drie 
andere domeinen zijn veeleer transversaal en kunnen in bijna elk type project (behalve 
G-0 projecten) voorkomen. 

Tabel 8: Effecten van de Belgische steun op het vlak van empowerment en 
gendergelijkheid

Score N

Effecten op het vlak van educatie en kennis 2,67 42
Effecten op het vlak van gezondheid 2,76 33
Effecten op economische vlak 2,63 30
Effecten op het vlak van interne macht 2,78 40
Effecten op het vlak van externe macht 2,54 37
Veranderingen op het vlak van attitude, gedrag en machtsrelaties 1,94 16
Globale score 2,72 47

De globale score m.b.t. de effecten is relatief hoog voor bijna alle types effecten, met 
uitzondering van “veranderingen op het vlak van attitude, gedrag en machtsrelaties”. 
Dit kan een verrassing lijken in het licht van de relatief zwakke scores m.b.t. de 
integratie van gender in de projecten en de bijdrage tot gender-capaciteitsversterking. 
Zoals hierna zal blijken, ligt de voornaamste verklaring in de wijze waarop vrouwen 
en vrouwengroepen zich op basis van de geboden steun ontwikkelen: in vele gevallen 
wordt die aangegrepen om de eigen positie te versterken en de eigen macht verder te 
ontwikkelen, ook als dit niet expliciet wordt beoogd door het project of programma dat 
hen heeft ondersteund.

Effecten op het vlak van educatie. Educatie (onderwijs, vorming, training, …) wordt 
algemeen als een erg belangrijk middel gezien voor de empowerment van vrouwen en 
meisjes. Niemand ontkent het grote belang van onderwijs, maar voor meisjes en vrou-
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wen geldt dit nog meer, omdat zij vanuit de bestaande gender ongelijkheid het moeilij-
ker hebben om van de geboden kansen gebruik te maken. Verder is ook de sterke relatie 
gekend tussen educatie voor meisjes en vrouwen en (reproductieve) gezondheidszorg: 
opgeleide meisjes hebben een grotere kans om op latere leeftijd te huwen, kleinere en 
gezondere families te krijgen; zij erkennen beter het belang van gezondheidszorg en 
kennis voor henzelf en hun gezin. Educatie helpt hen ook om zelfvertrouwen op te bou-
wen, op te komen voor hun rechten en zorgt voor een grotere en betere toegang tot de 
arbeidsmarkt.

Bovenstaande paragraaf is een samenvatting van de kennis m.b.t. de effecten van 
educatie op gendervlak, zoals die via een bredere waaier van ontwikkelingservaringen 
tot stand is gekomen; als zodanig is die paragraaf niet het rechtsreeks resultaat van onze 
analyse. Deze laatste had immers niet de middelen (noch de ambitie) om diepgaand 
naar de (gender) effecten van resultaten op educatievlak te peilen. Wel levert hij ons een 
basis om te mogen stellen dat de positieve resultaten die de evaluatie vaststelt op het 
vlak van educatie zeer waarschijnlijk hebben bijgedragen tot grotere gendergelijkheid 
en empowerment zoals hierboven aangegeven52.

 
Vrijwel alle projecten die werden 
bekeken, bevatten educatie-activi-
teiten die bijdragen tot de verho-
ging van kennis, vaardigheden en 
inzicht bij de doelgroepen53. Dat 
geldt vooreerst voor projecten die 
zich situeren in de (formele) onder-
wijssector (universitaire projecten, 
APEFE in Bolivia, VVOB en een sec-
torale budget support programma 
in Vietnam, technisch onderwijs 
in DRC, …). Zij hebben ongetwij-
feld bijgedragen tot beter gevorm-
de jongeren (meisjes en jongens), 
maar hebben in de regel een sec-
torale focus gehanteerd met weinig 
aandacht voor gender elementen 
(zoals bv. de stereotyperingen in 
pedagogisch materiaal). Geen en-
kel van deze programma’s heeft zich consequent gericht op, bijvoorbeeld, het wegwer-
ken van gendervertekeningen in curricula of het verbeteren van de toegang van meisjes 
(al was dat laatste ook niet altijd nodig). Eén programma (VVOB Vietnam) vormt hierop 
een uitzondering via een inhoudelijke aandacht voor curricula en pedagogisch materiaal 
en via de ambitie om een gender-benadering in het onderwijs-apparaat te integreren. 
Niettemin hebben de programma’s in de educatiesector globaal vele kansen laten liggen 
om gender op een relevante manier beter in hun activiteiten te integreren54.

Wat de projecten werkzaam in andere sectoren betreft, valt op dat er in vele gevallen 
een mix van vormingsactiviteiten is ontwikkeld. Daarbij scoren projecten in de regel 
niet slecht voor wat betreft de deelname van vrouwen (zie 2.4.3 hierboven). In deze 
projecten vindt men vooreerst technische vorming terug, overeenkomstig de focus van 

52 … al hoeft dit niet noodzakelijk altijd en overal in dezelfde mate te gelden. Zo zijn bijvoorbeeld de Palestijnse 
autoriteiten zijn er in geslaagd om gendergelijkheid te creëren op het vlak van de toegang tot onderwijs. 
Niettemin heeft men moeten vaststellen dat beter onderwijs er slechts weinig heeft bijgedragen tot de 
empowerment van meisjes en vrouwen op sociaal, politiek en economisch vlak. Als oorzaak wordt verwezen 
naar de sterke ongelijkheid in de samenleving en het ontbreken van aandacht voor gender gelijkheid in het 
onderwijssysteem.

53 Dit blijkt onder meer uit het grote aantal projecten (42 van de 50) die we op dit criterium hebben kunnen 
scoren.

54 … waarmee we niet willen zeggen dat dit soort programma’s gender überhaupt als speerpunt moeten 
hanteren; zelfs zonder de aanpak van deze programma’s sterk te wijzigen, waren vele dingen mogelijk 
geweest.

Box 6: De brede effecten van de samenwerking tussen 
de brandweer van Brasschaat en die van Tarija

Hoewel gender geen aandachtspunt was van het project, is 
het project een interessant voorbeeld van een aanpak van 
man-vrouw verhoudingen. Vrouwen die als vrijwilligster 
dienstdoen bij de brandweer zijn erg actief in het project en 
hebben er een erezaak van gemaakt om dezelfde training 
door te maken als hun mannelijke collega’s en dezelfde taken 
en verantwoordelijken op te nemen.
Op deze wijze is het zelfbeeld bij de vrijwilligsters versterkt. 
Ook is gebleken dat het optreden in gemengde team vele 
voordelen met zich meebrengt: bijvoorbeeld bij ongevallen 
kunnen vrouwelijke brandweerlieden veel beter vrouwelijke 
slachtoffers bijstaan op psychologisch en medisch vlak. Ook 
is gebleken dat de zogenaamde gemengde “fietsbrigades” 
effectiever kunnen tussenkomen bij straatgeweld: een 
gemengde equipe blijkt de kans op gewelddadige reacties 
te verminderen en gemakkelijker te dialogeren met 
delinquenten.
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het project. Verder besteden vele (met name NGO-) interventies aandacht aan bredere 
bewustmaking m.b.t. sectorproblematieken en – daaraan gerelateerd – het ontwikkelen 
van vaardigheden (bv. om informatie op te zoeken en te lobbyen, om conflicten op te 
lossen of te managen, …) en aanbieden van vorming gericht op het versterken van 
de organisatie (bv. in de syndicale projecten); slechts in uitzonderlijke gevallen wordt 
aan gender via specifieke trainingen aandacht besteed (zie ook 2.4.1 hierboven). Meer 
specifiek werd het volgende vastgesteld:

 ● vele trainingsinitiatieven hebben een nauwe “technische” focus (bv. rond nieuwe 
landbouwtechnieken en transformatie van landbouwproducten, handelsvaardig-
heden, hygiëne en voeding, …). In vele gevallen, met name in training rond 
gezondheid, voeding, hygiëne, … wordt daarbij uitgegaan van de traditionele 
rolverdeling tussen mannen en vrouwen. In een aantal projecten in economische 
sectoren wordt goede aandacht besteed aan de deelname van vrouwen, waarbij 
traditionele rollen al dan niet worden doorbroken. Er zijn met name in de econo-
mische sfeer vele voorbeelden van empowerment van vrouwen die de verworven 
technische kennis en vaardigheden autonoom aanwenden om sociaal en econo-
misch vooruitgang te boeken en hun positie te versterken (bv. ACC in Vietnam 
dat een WID benadering hanteert). Maar ook goede “technische” vorming op het 
vlak van hygiëne en gezondheid kan zorgen voor bredere empowerment effecten 
(bv. PARZS in Benin). 
Slechts zelden zijn technische trainingsinitiatieven echter expliciet roldoorbrekend 
opgevat. Duidelijk worden vele kansen gemist om gender consequent te integreren 
in een technisch domein; dit blijkt overigens niet steeds gemakkelijk (bv. OSB in 
Vietnam). Het mooiste positieve voorbeeld is hier Tarija (Bolivia), waar onder impuls 
van de Belgische partner mannen en vrouwen van het lokale brandweerkorps 
hetzelfde (veeleisende) fysieke trainingsprogramma doormaakten … waarbij 
vastgesteld werd dat vrouwen over dezelfde mogelijkheden beschikken dan 
mannen en wat, vooral tot bredere sociale verandering heeft geleid (zie box). 

 ● Weinig projecten beperken zich tot technische educatie alleen, en besteden 
ook aandacht aan (bijvoorbeeld) organisatieversterking (bijvoorbeeld om een 
spaar- en kredietgroep of een mutualiteit te beheren), leiderschapsontwikkeling, 
vaardigheden om conflicten op te lossen of om effectief aan pleitbezorging 
(advocacy) te doen en onderhandelingen te voeren; in enkele gevallen wordt 
ook een koppeling gemaakt met mensenrechten en VN resoluties (bv. resolutie 
1325). De combinatie van dit soort versterking van vaardigheden met technische 
educatie maakt het voor vrouwen gemakkelijker om met de verworven 
vaardigheden en kennis aan de slag te gaan en hun positie te verbeteren, al dan 
niet met steun van het betrokken project. Er zijn aanwijzingen dat dit in vele 
gevallen ook effectief is gebeurd55.

 ● Het aantal projecten dat specifieke gender-opleidingen en bewustmaking heeft 
georganiseerd, is beperkt en waar dat is gebeurd, bleek het voor de participanten 
niet steeds eenvoudig om de band te leggen met de project-realiteit. Slechts 
waar deze opleidingen onderdeel zijn van een aanpak waarin gender consistent is 
geïntegreerd, blijken deze opleidingen effect te hebben (zie ook 2.4.1 hierboven). 

Effecten op het vlak van gezondheid. Vrouwen nemen met name op het niveau van 
hun familie en gemeenschap een sleutelpositie in bij de basisgezondheidsvoorziening. 
Daar staat tegenover dat vele meisjes en vrouwen reeds van in hun eerste levensjaren 
met discriminatie te maken krijgen op het vlak van gezondheidszorg, voeding, werklast 
en educatie (het educatieniveau is veelal sterk verbonden met welbevinden op het vlak 
van gezondheid), waardoor zij kwetsbaarder zijn dan jongens en mannen. Daarnaast 
kunnen vrouwen zich slechts volwaardig ontwikkelen als hun seksuele en reproductieve 
rechten zijn gewaarborgd (via toegang tot adequate voorzieningen, erkenning van 
hun basisrechten op seksueel en reproductief vlak, afwezigheid van seksueel en ander 
gender-gerelateerd geweld, …), wat in vele samenlevingen niet het geval is: seksueel 
en ander gender gerelateerd geweld is er een groot probleem, zelfs als wettelijke kaders 
bestaan om het te bestrijden. Gender en genderrelaties spelen dus een erg grote rol in 
de kwaliteit van gezondheid en gezondheidszorg voor vrouwen en meisjes.

55 We komen hierop terug bij de bespreking van de laatste vraag; zie punt 2.8 hierna.
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De projecten in de gezondheidszorg betroffen zowel projecten van basisgezondheidzorg 
inclusief reproductieve gezondheidszorg (bv. Memisa in DRC, PARZS in Benin, PAPDS 
in Niger), zogenaamde “verticale” projecten die zich met specifieke ziektes zoals 
HIV/AIDs, malaria en TBC of slachtoffers van seksueel geweld bezig houden (bv. 
AD en LVS in DRC, IST-SIDA in Marokko, het Global Fund to fight Aids, Malaria and 
TBC, …) of beide combineren (JHS in Rwanda), projecten die zich (als hoofdzaak of 
onderdeel van het programma) met voeding/ondervoeding bezighouden (bv. Juzoor 
in Palestina, LISA in Benin, PASAB in Rwanda) en, tenslotte, projecten in het domein 
van drinkwatervoorziening en sanitatie (bv. PAEP in Marokko, PROTOS in Benin). 
Verder hebben bepaalde projecten aandacht voor gezondheidsaspecten vanuit hun 
eigen specificiteit (bv. syndicale projecten voor dewelke gezondheid op het werk een 
belangrijk aandachtspunt is, zoals PGFTU in Palestina; onderwijsprojecten gericht op de 
medische sector zoals APEFE in Benin).

De meeste projecten in de sector van de basisgezondheidszorg kunnen goede resultaten 
voorleggen op het vlak van verbeterde toegang tot gezondheidsdiensten (toename 
bezoek aan gezondheidscentra, toename pre- en postnatale consultaties, toename 
adoptie moderne contraceptiemethodes, hogere vaccinatiegraad, …) leidend tot een 
lagere morbiditeit en mortaliteit. Hetzelfde kan worden gesteld voor de projecten die 
zich met specifieke ziektes bezighouden. De effecten van deze programma’s op het 
welzijn en welbevinden van mannen en vrouwen zijn onmiskenbaar, met name in 
landen met een laag ontwikkelingsniveau waar de kwaliteit van de gezondheidszorg 
dikwijls nog veel te wensen overlaat. Voor vrouwen zijn met name programma’s van 
reproductieve gezondheidszorg cruciaal en vormen ze een noodzakelijke voorwaarde 
voor empowerment en grotere gendergelijkheid.
Voor beide soorten projecten geldt dat zij uitgaan van een benadering gericht op de 
bevolking in haar geheel (mannen en vrouwen, kinderen en volwassenen) en dat zij 
met gender-relaties weinig rekening houden. Vele van deze projecten hebben oog 
voor barrières die de toegang tot de zorg kunnen verhinderen en ontwikkelen daartoe 
oplossingen (gezondheidskassen, minimumtarieven of gratis behandeling, brede 
sensibilisatiecampagnes, …). Verder hebben deze projecten veelal nuttig gebruik kunnen 
maken van inzichten die mondiaal zijn gegroeid en geoperationaliseerd in standaard-
werkwijzen (protocollen) die bijvoorbeeld in de reproductieve gezondheidszorg aandacht 
hebben voor de specifieke karakteristieken van relaties tussen mannen en vrouwen, 
zonder dat van een expliciete gender aanpak sprake is. Niettemin schijnt er binnen de 
medische gemeenschap sprake te zijn van een toenemende erkenning dat de gevolgen 
van “ziekte” anders kunnen liggen voor vrouwen dan voor mannen en dat de economische 
en socio-culturele context (inclusief genderrelaties) explicieter moeten meegenomen 
worden. Daarnaast is de belangrijkste kritiek t.a.v. basisgezondheidsprojecten in de 
steekproef echter dat zij meestal weinig of geen oog hebben voor expliciete en minder 
expliciete vormen van seksueel geweld tegen vrouwen, terwijl zij bij uitstek goed zijn 
geplaatst om daar aandacht aan te besteden.

Projecten die zich met voeding en ondervoeding bezighouden, richten zich vooral op 
kwetsbare groepen (kinderen onder de vijf jaar en hun moeders); nergens werden 
aanduidingen gevonden van een ongelijke behandeling van meisjes of jongens. Echter 
richten deze projecten zich eveneens voornamelijk op vrouwen, terwijl hier ook kansen 
liggen om mannen beter bij de projecten (en het thema waarop zij zich richten) te 
betrekken. Twee andere interessante ervaringen op dit vlak betreffen SEQAP (budget 
support in Vietnam) en Juzoor (Palestijnse Gebieden). Het eerste programma dat de 
introductie van voltijds basisonderwijs in Vietnam als voornaamste doel had, heeft 
daarbij vastgesteld dat het noodzakelijk was om voor de kinderen in een (voedingsrijk) 
middagmaal te voorzien. Als een gevolg kwam een specifieke activiteit tot ontwikkeling, 
met positieve effecten op de voedingsstatus van de kinderen en de betrokkenheid van 
ouders en lokale autoriteiten. In het Juzoor-programma is men erin geslaagd slechte 
voedingsgewoontes van scholieren te veranderen ten voordele van door vrouwengroepen 
klaargemaakte voedingsrijke maaltijden, die bovendien een additioneel inkomen voor 
die groepen opleveren.

Drinkwater- en sanitatieprojecten hebben het potentieel om duidelijke gezondheidseffecten 
te genereren en bieden in vele gevallen kansen aan mannen en vrouwen om hun kennis 
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en vaardigheden te verhogen en een meer actieve rol te spelen in de lokale gemeenschap 
(bv. via hun betrokkenheid bij het beheer van drinkwaterfaciliteiten). Deze projecten 
besteden aandacht aan de specifieke rol van vrouwen in drinkwater en sanitatie en aan 
de vertegenwoordiging van vrouwen in beheersstructuren. In welke mate dit aanleiding 
heeft gegeven tot meer empowerment, kon niet worden vastgesteld (ook al omdat dit 
soort effecten niet echt wordt opgevolgd). In vele gevallen werden projecten met de 
vraag van vrouwen naar ondersteuning van economische activiteiten geconfronteerd, 
om de vrijgekomen tijd productief aan te wenden. 

Samenvattend kan worden gesteld dat met name in de programma’s van 
gezondheidsvoorziening twijfels blijven hangen. Die hebben uiteraard niet te maken 
met het belang van deze programma’s voor de bevolking en met name de vrouwen 
en met de onmiskenbaar aanzienlijke resultaten die werden bereikt. Echter houden 
niet alle programma’s expliciet rekening met mogelijke barrières die de toegang van 
vrouwen tot gezondheidszorg kunnen beïnvloeden en wordt daarbij weinig nagegaan 
in welke mate zulke hindernissen bestaan en wat kan worden gedaan om hun invloed 
te neutraliseren of verminderen. Maar ook in programma’s die op dit vlak beter 
scoren worden er veel kansen gemist om een gender perspectief te integreren; met 
name het tekort aan aandacht voor geweld tegen vrouwen is erg problematisch en 
kan, gezien de omvang van het probleem, niet genegeerd worden, zelfs als het 
formeel geen deel uitmaakt van de doelstellingen van de interventie.

Effecten op economisch vlak. Het waarschijnlijk grootste probleem voor vrouwen 
op economisch vlak is dat hun arbeid maatschappelijk niet wordt erkend of 
ondergewaardeerd en dat vrouwen overeenkomstig geen of onvoldoende toegang krijgen 
tot productiemiddelen. Vrouwen presteren meer arbeidsuren dan mannen en dragen op 
vele wijzen bij tot economische ontwikkeling en het familiewelzijn (bv. in de voedsel-
landbouw), maar omwille van de bestaande gender ongelijkheid en discriminatie speelt 
die bijdrage onvoldoende mee in het bepalen van de positie en status van de vrouwen. 
Veranderingen in deze situatie moeten er dan ook op zijn gericht om de vrouwen 
controle te geven over kapitaal om inkomen te genereren en financieel vooruitgang te 
boeken. Zulke vooruitgang doet het vertrouwen toenemen en komt ook de familie ten 
goede, omdat, zo bewijzen ook de ervaringen in de onderzochte projecten, het surplus 
inkomen grotendeels voor het familiewelzijn wordt besteed. Verder stelt economische 
en financiële onafhankelijkheid vrouwen in staat om betere keuzes te maken in hun 
persoonlijk en maatschappelijk leven.

Een belangrijk aantal in het onderzoek opgenomen projecten heeft rechtstreekse 
effecten op economisch vlak gegenereerd en in meer of mindere mate tot empowerment 
van vrouwen bijgedragen. Een aantal projecten in de landbouw zijn er in geslaagd om 
voor vrouwen toegang tot productiemiddelen te realiseren (bv. toegang tot grond en 
landbouwmateriaal/inputs in de FAFA en LISA projecten in Benin, in het BD project in 
Bolivia) of te verbeteren (bv. OSB Vietnam), met als gevolg een toename van het eigen 
of familie-inkomen en een versterking van de autonomie en positie van de betrokken 
vrouwen. In het geval van OSB werkte het project samen met lokale boerenfamilies 
(echter meer vrouwen dan mannen omwille van de seizoensmigratie), maar worden 
de effecten t.a.v. vrouwen-empowerment versterkt door de sterke genderfocus in het 
programma die (volgens het kwalitatief impactonderzoek) ook heeft bijgedragen tot 
verschuiving in de traditionele taakverdeling tussen vrouwen en mannen.
Een drietal via de literatuurstudie bestudeerde projecten (ASA en PPILDA in Niger, 
PASAB in Rwanda) hebben zich gericht op kwetsbare families en de bevordering van 
voedselzekerheid via op technisch vlak vrij vergelijkbare benaderingen en claimen 
vooruitgang op dit vlak. In het geval van beide Niger projecten kunnen er evenwel 
geen indicaties (op het vlak van deelname in de activiteiten en in de baten) m.b.t. de 
specifieke effecten op de situatie van vrouwen worden aangeduid, terwijl PASAB reeds 
ex ante sterk heeft geïnvesteerd in de definitie van sekse-specifieke indicatoren en op 
die basis ook in staat is de deelname van vrouwen de documenteren, op te volgen en te 
evalueren, en vast te stellen dat de betrokkenheid van vrouwen aanzienlijk is, wat toch 
minstens een indirecte indicatie oplevert van de mate waarin zij van de baten van het 
project profiteren.
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Een ander belangrijk type van 
projecten dat een belangrijke rol kan 
spelen in empowerment voor vrouwen, 
ondersteunt vrouwen in de opzet en 
uitvoering van inkomens-genererende 
activiteiten, al dan niet via het 
verstrekken van micro-kredieten (bv. 
Diaconia in Bolivia, ACC in Vietnam, 
Juzoor in de Palestijnse Gebieden, FC 
in DRC, SolSoc in Marokko). Zoals ook 
bevestigd door het kwalitatief impact-
onderzoek (in DRC en Vietnam), 
dragen deze projecten onmiskenbaar 
bij tot de toename van macht voor vrouwen, ook als gender niet in hun benadering is 
geïntegreerd. Het feit dat vrouwen een inkomen realiseren, versterkt hun positie in het 
gezin en de samenleving waar ze wonen. Veelal worden deze empowerment processen 
versterkt door de capaciteitsversterking die de vrouwen hebben genoten (technisch, 
handelsvaardigheden, functioneren van groepen, eventueel maar vrij uitzonderlijk 
gendertraining) en die niet alleen hun vaardigheden maar ook hun zelfvertrouwen 
doet toenemen; anderzijds zorgt economische empowerment op individueel vlak niet 
noodzakelijk voor veranderingen in genderrelaties binnen de samenleving (zie box).

Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat vele projecten in andere sectoren 
economische neveneffecten genereren, zowel voor mannen als voor vrouwen. De 
band tussen een goede gezondheid en economische activiteit is evident. Even duidelijk 
draagt onderwijs bij tot economische emancipatie en een gemakkelijker integratie in 
de arbeidsmarkt (bv. APEFE in Bolivia). Projecten van drinkwatervoorziening zorgen 
veelal voor een aanzienlijke tijdswinst die vrouwen productief proberen te benutten, en 
bieden in sommige gevallen kansen voor additioneel inkomen via de ontwikkeling van 
kleinschalige irrigatielandbouw. 

De positieve effecten van de betere integratie van vrouwen in economische activiteiten 
hebben evenwel hun schaduwzijde. In vele op dit vlak succesvolle projecten (bv. Protos 
Benin, OSB en ACC in Vietnam, FC in DRC, BD en Diaconia in Bolivia), maken vrouwen 
melding van een toename van hun werklast (omdat mannen niet of in slechts beperkte 
mate activiteiten in het huishouden overnemen, omwille van migratie, …) en/of hebben 
mannen de neiging om financieel minder bij te dragen tot het huishouden. Niettemin 
schijnen vrouwen deze situatie te verkiezen boven de vorige van grote economische 
afhankelijkheid. Tenslotte werd in Vietnam melding gemaakt van gevallen van toename 
van huishoudelijk geweld door mannen die moeite hebben om het succes van hun 
partners te aanvaarden. Zulke gevallen zijn evenwel een uitzondering die de regel 
(economisch succes dwingt respect af en vermindert het geweld) bevestigt. Het is 
moeilijk om de omvang van deze negatieve neveneffecten juist in te schatten; zij zijn 
evenwel een illustratie van het negatief effect van een tekort aan integratie van gender 
in economische projecten; ongetwijfeld worden in vele projecten kansen gemist om 
economisch succes te gebruiken als hefboom voor grotere gendergelijkheid. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de economische dimensie van empowerment 
van vrouwen in vele projecten die vrouwen bereiken aanwezig is, op directe dan wel op 
indirecte wijze. Voor een deel kan dit gerelateerd worden aan ontwikkelingsstrategieën 
die vrouwen willen integreren in de economische sector, onder meer als onderdeel 
van een armoedebestrijdingsstrategie, zonder daarbij evenwel vragen te stellen bij 
de ongelijke sociale machtsstructuren. De case studies hebben evenwel een aantal 
voorbeelden opgeleverd waar vrouwen, ondanks het ontbreken van een genderaanpak 
(en tekort aan aandacht voor bestaande ongelijkheden), er in slagen om economische 
macht te verwerven en bestaande genderverhoudingen te beïnvloeden.

Effecten op het vlak van de interne macht van vrouwen – versterking van het 
individu. Hoewel erg weinig projecten de moeite hebben gedaan om hun effecten te meten 
en te documenteren op het vlak van de versterking van de interne macht/kracht en vermogens 
van vrouwen, bestaan er sterke indicaties dat de meeste projecten die met vrouwen hebben 

Box 7: Individuele empowerment van vrouwen 
leidt niet steeds tot invloed op de samenleving.

Interviews, tijdens het veldbezoek, van vrouwen die 
via het Diaconia project (Bolivia) een microkrediet 
hadden ontvangen, wezen op sterke effecten op het 
vlak van individuele empowerment. De betrokken 
vrouwen hadden echter geen tijd om zich met de 
sociale organisaties uit hun buurt bezig te houden; al 
hun aandacht en energie gingen naar het beheer van 
hun krediet en sparen. Positieve veranderingen bleven 
beperkt tot de familiale sfeer.
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samengewerkt een bijdrage op dit vlak 
hebben geleverd. Veelal gaat het om 
een indirect – of moeten we eerder 
zeggen: impliciet – effect van deze 
projecten dat zich als het ware samen 
manifesteert met explicieter gestelde 
doelen zoals capaciteitsversterking, 
bewustzijnsverhoging en toename van 
productie of inkomen. Zulke toename 
van interne macht manifesteert 
zich op diverse wijzen (positiever 
zelfbeeld, toegenomen vertrouwen, 
durf om nieuwe dingen aan te pakken, 
grotere autonomie, het beheren van 
hun angsten, …) en kan niet steeds 
eenduidig worden onderscheiden van 
toename van externe macht. Verder 
moet worden gesteld dat de binnen het 
kader van de projecten vastgestelde 
veranderingen op dit vlak veelal de 
traditionele genderverhoudingen en 
–rollen niet in vraag stellen. Echter 
leidt toename van interne macht in 
vele gevallen wel tot transformatie op 
gendervlak, maar is die het gevolg van veranderingen bij vrouwen zelf die zich vertalen in een 
andere interactie met hun omgeving, zonder dat die door de betrokken projecten expliciet 
werd beoogd. Slechts in enkele projecten, met name die projecten waar gender consequent 
werd geïntegreerd (bv. OSB in Vietnam, Solsoc in Marokko – zie box), is er sprake van een 
sterke expliciete koppeling interne macht – externe macht – gendertransformatie.

De mate van interne empowerment hangt dikwijls ook samen met het type (sector, aanpak) 
projecten. Projecten in de gezondheidszorg en voeding (bv. PMDC in Bolivia, AD en MM in 
DRC) zorgen voor de instandhouding (eventueel herstel) van de menselijke persoon en 
interne empowerment, zonder evenwel traditionele rollen en relaties te willen veranderen. 
Wanneer gezondheidsprojecten evenwel ook een vraag-component inbouwen (PARZS 
in Benin), leiden zij tot sterkere effecten op het vlak van persoonlijke empowerment. 
Breder kan worden gesteld dat projecten die sterk hebben ingezet op vorming en training 
(ook buiten de educatiesector), één of andere vorm van persoonlijk empowerment met 
zich meebrengen. Zo zijn er sterke indicaties van toename van persoonlijke macht via 
educatie-inspanningen: alfabetisering maakt vrouwen fier en versterkt hun vertrouwen 
(LISA), dankzij technische training voelen vrouwen zich gesterkt in hun sociale contacten 
(PROFAO), beperkte organisatie-ondersteuning van vrouwen werkzaam op een vuilnisbelt 
heeft significant effect op hun eigenwaarde (TH, Vietnam), enz. Gelijkaardige effecten 
waren eveneens zeer goed merkbaar in educatieprojecten, zelfs indien gender helemaal niet 
was geïntegreerd in deze projecten. Dit geldt ook voor “zuivere” onderwijsprojecten, zowel 
universitaire projecten als projecten ter ondersteuning van middelbaar of lager onderwijs, 
zeker als daarbij vrouwen worden aangemoedigd om zich professioneel te engageren (CIUF 
Benin).

Zoals reeds hoger aangegeven, lijkt evenwel economische vooruitgang de krachtigste 
hefboom naar een versterking van de interne (maar ook externe, zie hierna) macht 
van vrouwen. Vrouwen die erin slagen om de productie en/of inkomen te verhogen, 
treden via deze activiteiten buiten het kader waarin ze zich voordien, gewild of 
ongewild, bevonden. Hun economische integratie, veelal geïnitieerd door via training en 
begeleiding verworven vaardigheden, brengt een wisselwerking op gang van versterkt 
zelfvertrouwen en zelfbeeld, versterking van de positie in huishouden en samenleving, 
en verhoogde initiatiefkracht, die dikwijls talenten tot ontwikkeling brengt die lange tijd 
onderbenut zijn gebleven.

Box 8: Empowerment van vrouwen (SolSoc Marokko)

Het programma van SolSoc is gericht op veranderingen in 
de samenleving in de richting van meer gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen, de empowerment van vrouwen en 
veranderingen in de mentaliteit en perceptie ten aanzien 
van de rol en positie van vrouwen en jongeren (jongens 
en meisjes).
De werking via buurtorganisaties heeft ervoor gezorgd dat 
vrouwen beter in staat zijn de mechanismen te analyseren 
die armoede, ongelijkheid en uitsluiting creëren en 
bestendigen. Hun capaciteiten om acties te plannen 
en te beheren, het gemeentelijk beleid te beïnvloeden 
en economische activiteiten succesvol uit te voeren 
zijn aanzienlijk toegenomen. Ook zijn de vrouwen goed 
ingelicht over de inhoud en de onderliggende concepten 
van de Madouwana (familiecode).
Een en ander heeft geleid tot een sterk toename van het 
zelfvertrouwen van meisjes en jonge vrouwen, die zich nu 
in staat achten om (bijvoorbeeld) publiek op te treden en 
ideeën te verdedigen. Zij beseffen dat vrouwen gelijk zijn 
aan mannen en dat die gelijkheid impliceert dat ze ook 
buiten het huishouden actief moeten zijn. 
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Effecten op het vlak van de externe macht van vrouwen. Zoals hoger aangegeven, 
zijn er weinig projecten die de effecten van hun werking op de externe (sociale, 
politieke, …) macht van vrouwen in detail hebben onderzocht en gedocumenteerd, en 
moeten we ons in vele gevallen beperken tot indirecte aanduidingen. Verder blijkt uit de 
ervaring van de projecten, eens te meer, dat empowerment op, enerzijds, technisch en 
organisatievlak en, anderzijds, de versterking van intern en externe empowerment van 
vrouwen nauw en op dialectische wijze met elkaar zijn verbonden en elkaar versterken. 
Verder blijkt ook eens te meer dat ook zonder een goed uitgewerkte genderbenadering 
vrouwen externe macht (kunnen) verwerven via projecten, maar dat tegelijk door het 
ontbreken (of de slechts partiële invulling) van de genderdimensie kansen worden 
gemist om grotere effecten op het vlak van gendergelijkheid te bereiken.

Uit de analyse blijkt dat processen van externe machtsverwerving door vrouwen erg 
pluriform zijn en contextueel bepaald. Grosso modo kunnen we die processen als volgt 
karakteriseren. Vooreerst is er sprake van processen waarin meisjes en vrouwen als 
individu meer externe macht verwerven, waarbij interne en externe empowerment 
nauw met elkaar zijn verbonden. Dit soort processen speelt vooral in educatie-projecten 
(universitaire onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in AETFP (DRC) waar de sociale positie 
van studentes reeds tijdens hun opleiding verandert door het technisch advies dat ze 
kunnen geven op landbouwvlak of door het inkomen dat ze genereren via bv. naaiwerk) 
en is nauw verbonden met de persoonlijke ontwikkeling die de betrokkenen doormaken; 
bij APEFE in Bolivia werden gelijkaardige ontwikkelingen vastgesteld. Een ander, vrij 
apart, voorbeeld is het Diaconia project (Bolivia) dat microkredieten verstrekt aan 
individuen maar een strikt individuele benadering volgt.

Voor zover de projecten een representatief staal vormen van de Belgische samenwerking, 
kan worden gesteld dat externe machtsverwerving ook (en vooral?) een collectief proces 
is waarbij vrouwen gezamenlijk optreden om sociale en politieke macht te verwerven. 
Deze processen zijn het meest duidelijk en ondubbelzinnig daar waar vrouwen zich, al 
dan niet vanuit een projectinitiatief, hebben verenigd in autonome vrouwenorganisaties 
met een sociale, politieke en/of economische agenda. Met name wanneer de leden 
economisch succesvol zijn, straalt dit af op de organisatie en wint  deze aan sociale en 
politieke invloed (bv. ACC in Vietnam, Juzoor in Palestina, …). Een ander goed voorbeeld 
is IFSI (Palestina) waar via het project binnen de vakbondsfederatie een genderafdeling 
met vertegenwoordigingen op alle niveaus tot stand is gekomen en van de middelen 
(menskracht, competenties) is voorzien om die rol waar te maken.

In vele projecten loopt de externe empowerment van vrouwen via dikwijls belangrijke 
en consistente inspanningen om de vertegenwoordiging van vrouwen binnen de 
beslissingsstructuren op peil te brengen. Vele projecten willen de initieel onbestaande of 
marginale vertegenwoordiging van vrouwen binnen die structuren verhogen en daarbij 
ook vrouwen zodanig wapenen dat ze hun rol effectief kunnen spelen. Voorbeelden 
van deze aanpak zijn te vinden in de watersector (PAEP in Marokko, PROTOS in Benin), 
in de medische sector (MM in DRC, PARZS in Benin), in projecten van landbouw- en 
rurale ontwikkeling (OSB in Vietnam, PPILDA in Niger, PROFAO in Marokko, FAFA MC in 
Benin), in sociale en syndicale projecten (SolSoc, CIC en CDT in Marokko, FC in DRC, 
IFSI in Palestina, Tarija in Bolivia). De “drive” die deze projecten stuurt is de wil om 
kwalitatief betere participatie te waarborgen, zonder dat streven daarom expliciet in een 
genderperspectief te plaatsen. In hoeverre een grotere vertegenwoordiging van vrouwen 
in beslissingsstructuren daadwerkelijk tot grotere gendergelijkheid leidt, is dan ook 
onduidelijk. Zeker mogen we hier niet automatisch van uit gaan. Het minste dat echter 
kan worden gezegd, is dat dit soort initiatieven het pad effent voor grotere deelname van 
vrouwen aan het associatief leven op lokaal niveau, dat het vrouwen vergemakkelijkt 
en stimuleert om meer naar buiten te treden en dat stilaan andere rollen voor vrouwen 
hun intrede doen (echter zonder dat er specifieke initiatieven lopen naar mannen toe als 
machtsrelaties veranderen). Of en zo ja in hoeverre deze inspanningen daadwerkelijk 
bijdragen tot empowerment, kon niet worden nagegaan, ook al omdat projecten dit soort 
effecten niet opvolgen. 
Een interessante uitzondering in dit verband is het PPILDA project (Niger) waar 
een enquête is uitgevoerd rond de betrokkenheid van vrouwen en jongeren in de 
besluitvorming op dorpsniveau. De enquête gaf een duidelijke vooruitgang aan op het 
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vlak van de betrokkenheid van vrouwen ondanks negatieve contextuele ontwikkelingen. 
Dit laatste positieve voorbeeld mag ons er evenwel niet van weerhouden om te stellen dat 
de inspanningen om vrouwen beter bij besluitvorming te betrekken veelal onvoldoende 
worden gekaderd in een meer globale strategie van machtsverwerving en gendergelijkheid, 
met het waarschijnlijke gevolg dat verhoudingsgewijs weinig voortgang in de richting van 
meer politieke en sociale macht en gendergelijkheid wordt gemaakt.

Veranderingen op het vlak van attitude, gedrag en machtsrelaties. Ook voor dit 
soort veranderingen geldt dat ze erg weinig gedocumenteerd zijn in de projectverslagen 
en –evaluaties, terwijl er anderzijds – met name tijdens de veldbezoeken – vrij veel 
aanduidingen zijn gekomen van daadwerkelijke veranderingen op het vlak van attitude, 
gedrag en macht. Het was daarbij echter moeilijk om na te gaan of de aangehaalde 
voorbeelden al dan niet stonden voor een breed en diepgaand veranderingsproces. 
Tenslotte blijkt ook duidelijk dat sterke toename van interne en externe empowerment 
zijn repercussies heeft op het vlak van attitude, gedrag en machtsrelaties. Echter en 
vooral blijken (te?) weinig projecten bewust en expliciet op dit type verandering in te 
zetten, terwijl ze daartoe toch de mogelijkheden hebben.
Veranderingen op het vlak van (gender-gerelateerde) attitude en gedrag lopen via 
verschillende processen. Een eerste type veranderingsproces start vanuit belangrijke 
inspanningen in met name vakbonds- en sociale projecten om via bewustmaking, 
vorming en training (bv. rond vrouwenrechten) veranderingen in attitude en gedrag 
(bij mannen èn vrouwen) teweeg te brengen. Voorbeelden van (relatief) succes op 
dit vlak zijn het IST-SIDA project in Marokko (seks-werksters hebben een sterkere 
onderhandelingspositie verworven) of het ASF project in hetzelfde land (betere sociale 
aanvaarding en integratie van ongehuwde moeders), SEQAP (toegenomen besef van 
het belang van onderwijs voor meisjes), VVOB Vietnam (introductie van innovatieve 
leermethodes en carrière-begeleiding ten voordele van jongeren, waarbij deze laatsten 
meer verantwoordelijkheid krijgen) en PGFTU (verandering in mentaliteit t.a.v. 
vrouwelijke vakbondskaders). Het gaat in deze gevallen om bewust vanuit de projecten 
ondernomen inspanningen om bestaande attitudes en gedrag te wijzigen, al dan niet 
vanuit een expliciet gender-perspectief. Dat laatste is slechts zelden het geval. Het LVS 
project (DRC) is hiervan het beste voorbeeld omdat het inzet op gedragsverandering 
t.a.v. seksueel geweld en daarbij zijn acties ook richt op mannen (soldaten, traditionele 
leiders, …) en een aanpak volgt die probeert door te dringen tot de diepere oorzaken 
van seksueel geweld.
Een tweede mechanisme van verandering gaat uit van vrouwenorganisaties en de 
deelname van vrouwen in maatschappelijke organisaties. In een aantal projecten is 
er sprake van dikwijls onrechtstreekse maar niettemin duidelijke effecten die uitgaan 
van goed functionerende vrouwenorganisaties of vrouwelijke leiders in gemengde 
organisaties. Hun integriteit, competentie en betrouwbaarheid (die zich dikwijls positief 
onderscheidt t.a.v. die van mannen) zorgen voor respect en een verandering in attitude 
ten aanzien van de rol en mogelijkheden van vrouwen en hun organisaties. 
Het is echter geen verrassing dat vooral via een derde mechanisme, economisch succes 
(individueel of in groep) van vrouwen, de meest diepgaande veranderingen in attitude, 
gedrag en vooral machtsrelaties worden gerealiseerd. Wanneer vrouwen economisch 
succes hebben, zorgt dit voor een belangrijk welvaartseffect voor de gehele familie en in 
vele gevallen voor verschuiving van machtsrelaties en van de taakverdeling in het gezin. 
Dit is evenwel niet steeds het geval, al valt het wel op dat in projecten waar gender 
goed is geïntegreerd (bv. microprojecten door FC in DRC ondersteund, OSB in Vietnam, 
PASAB in Rwanda) zulke veranderingen als “win-win” situaties worden gedefinieerd, ook 
door mannen. Ook in het SolSoc project (Marokko) dat eerder op sociaal vlak actief is, 
wordt verbeterde kwaliteit van het gezinsleven als een belangrijk effect vermeld.
Tenslotte wijzen ervaringen in Bolivia uit dat toename van macht bij vrouwen niet 
noodzakelijk veranderingen in attitude en gedrag bij mannen en op niveau van de 
samenleving in het algemeen impliceert. Sterke culturele tradities en weerstand tegen 
gender (zie hoger) vormen er belangrijke hinderpalen voor grotere gendergelijkheid, 
zelfs als vrouwen economisch succes hebben (bv. Diaconia).
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Samenvattend kan worden gesteld m.b.t. verandering in interne en externe macht, 
en attitude en gedrag, dat er vele voorbeelden van interne empowerment zijn 
gevonden, om te beginnen in projecten die beantwoorden aan praktische noden van 
vrouwen (hoewel dit soort effecten in de regel slecht opgevolgd door de projecten). 
Echter zijn er weinig projecten die daarbij traditionele rollen en patronen (willen) 
wijzigen. Interne en externe macht nemen vooral toe in die projecten die hebben 
ingezet op vorming, training en organisatieversterking. Verder blijkt, zoals reeds hoger 
aangegeven, economische vooruitgang de krachtigste hefboom naar een versterking 
van de interne (maar ook externe) macht van vrouwen. Vrouwen die erin slagen om 
hun productie en/of inkomen te verhogen, treden via deze activiteiten buiten het kader 
waarin ze zich voordien, gewild of ongewild, bevonden. Hun economische integratie, 
veelal geïnitieerd via training en begeleiding verworven vaardigheden, brengt een 
wisselwerking op gang van versterkt zelfvertrouwen en zelfbeeld, versterking van 
de positie in huishouden en samenleving, en verhoogde initiatiefkracht, die dikwijls 
talenten tot ontwikkeling brengt die lange tijd onderbenut zijn gebleven.

2.4.5 De effecten van de Belgische steun op het vlak van het verminderen en 
voorkomen van geweld tegen vrouwen

De – vrij bescheiden – landenanalyses die werden uitgevoerd in de vijf bezochte landen 
hebben duidelijk aangegeven dat “geweld tegen vrouwen” een belangrijk maatschappelijk 
probleem vormt, ook in landen (zoals Marokko, Bolivia en Vietnam) die over de laatste 
decennia een belangrijke vooruitgang hebben geboekt op het vlak van menselijke 
ontwikkeling. Deze evaluatie had evenwel niet de mogelijkheden noch de ambitie om de 
globale effecten van de Belgische steun op het vlak van het verminderen en voorkomen 
van geweld tegen vrouwen in kaart te brengen. De analyse hierna is gebaseerd op 
de bevindingen met betrekking tot de 50 interventies opgenomen in de steekproef. 
Daarbij is het belangrijk een onderscheid te maken tussen, enerzijds, de projecten die 
vermindering en/of voorkoming van geweld tegen vrouwen als expliciet doel hebben 
vooropgesteld, en anderzijds projecten die indirect invloed hebben uitgeoefend op dit 
terrein. Tenslotte is het belangrijk om na te gaan in welke mate bepaalde projecten zich 
met dit probleem hadden kunnen/moeten bezighouden maar dat niet hebben gedaan.

Er zijn in totaal vier projecten die zich expliciet hebben gericht op de bestrijding en/
of preventie van seksueel (of familiaal) geweld. In DRC vormt het LVS programma het 
belangrijkste initiatief in het land ter bestrijding van seksueel geweld. Het programma 
dat reeds een vrij lange tijd loopt en door verschillende donoren is ondersteund, heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van een beleids- en wettelijk kader en is met name 
in Oost-Congo erg actief (geweest) in de bestrijding en voorkoming van seksueel geweld 
via een programma dat zowel inzet op de verzorging en reïntegratie van  slachtoffers als 
op het voorkomen van geweld (preventie, protectie) en de vervolging van daders van 
seksueel geweld. Ondanks organisatorische problemen, zijn op elk van deze terreinen 
successen geboekt, die evenwel relatief beperkt blijven in het licht van de omvang van 
de problematiek. Ook het FC programma heeft, via zijn deelprogramma “protectie” 
bijgedragen aan de preventie van seksueel geweld. Andere programma-componenten 
(zoals gezondheid en voeding, behuizing) van dit humanitair programma hebben zeer 
concrete bijdragen gegeven aan vrouwen en meisjes in crisissituaties en in vele gevallen 
bescherming geboden tegen seksueel geweld.
Twee programma’s in Peru (geanalyseerd op basis van documenten alleen) hebben zich 
eveneens met geweld tegen vrouwen en kinderen bezig gehouden. Het programma in 
Ayacucho ter bestrijding van familiaal en seksueel geweld heeft aanzienlijke inspanningen 
geleverd via sensibilisatie-campagnes die de maatschappelijke aandacht voor de 
thematiek hebben versterkt, het bewustzijn ten aanzien van vrouwen en kinderrechten 
hebben aangescherpt en een aantal good practices hebben ontwikkeld. Een evaluatie 
van het project bracht positieve ontwikkelingen m.b.t. geweld tegen vrouwen aan 
het licht, maar had twijfels over de duurzaamheid van de projectbaten. Een tweede 
programma heeft zich gericht op het bestrijden van het seksueel misbruik en de seksuele 
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(commerciële) uitbuiting van kinderen, evenwel zonder daarbij een gender-perspectief 
te hanteren, waardoor er bijvoorbeeld ook geen sekse-specifieke gegevens beschikbaar 
zijn m.b.t. het misbruik. Het programma heeft de relevante overheidsinstellingen 
bereikt waardoor er meer aandacht is voor de problematiek, echter zonder integratie 
van het genderperspectief, wat impliceert dat efficiënte en structurele antwoorden op de 
problematiek niet tot ontwikkeling kunnen komen.

Een aantal projecten actief in andere 
domeinen heeft, op beperkte of vrij 
structurele wijze, eveneens aandacht 
gehad voor het probleem van geweld 
tegen vrouwen. In alle gevallen gaat 
het hier om projecten uitgevoerd 
door organisaties met een duidelijk 
genderbeleid (OSB, VVOB, LISA - 
LD), al is dat niet noodzakelijk als 
zodanig geëxpliciteerd (Tarija). In het 
geval van OSB heeft de structurele 
aandacht voor gender met zich 
meegebracht dat via lokale structuren 
(gender kerngroep, lokale afdelingen 
van de vrouwen en boerenunie) 
tegen huishoudelijk geweld wordt 
opgetreden (zie box). In het geval 
van het LISA project (Benin) blijkt 
een geïntegreerde benadering 
(aandacht voor vervulling praktische 
noden, voor grotere autonomie voor 
vrouwen en voor acties met mannen) 
eveneens succes te waarborgen. In 
het Tarija project zorgen gemengde 
equipes van de politie die per fiets op 
pad gaan dat problemen met seksueel geweld onder jongeren op straat effectief kunnen 
aangepakt worden. Tenslotte zijn er projecten waar een duidelijk verband is vermeld 
tussen empowerment van vrouwen en vermindering van gender gerelateerd geweld. 

Anderzijds hebben vele projecten geen aandacht besteed aan deze problematiek, terwijl 
de vraag kan worden gesteld of ze dit niet hadden moeten doen. De evaluatie is geneigd 
deze laatste vraag minstens in een aantal gevallen positief te beantwoorden. Dit geldt 
in de eerste plaats voor projecten actief op het vlak van publieke gezondheidszorg (MM, 
AD, PAPDS) actief in landen met een grote gender-ongelijkheid  en een groot probleem 
van gender gerelateerd geweld (DRC, Niger); in het geval van het APEFE project in 
Benin (opleiding van verplegers en vroedkundigen) is er enige aandacht, maar blijft die 
beperkt. 
Terwijl er een nauwe band bestaat tussen publieke gezondheidszorg en seksueel en andere 
vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes en het in eerste instantie voor projecten 
in de gezondheidssector een noodzaak is om de problematiek niet te negeren, is het 
belangrijk de vraag te stellen in hoeverre projecten in andere sectoren voorbij mogen/
kunnen gaan aan de problematiek. Het is moeilijk eenduidig antwoord op deze vraag 
te geven omdat dit antwoord afhangt van vele parameters. Echter zal een consequente 
integratie van gender in een programma problemen op dit vlak in een aantal gevallen 
snel aan de oppervlakte brengen. En wanneer gender goed is geïntegreerd, moet het 
ook gemakkelijker worden om een zinvolle bijdrage op dit terrein te leveren, zoals het 
OSB project (Vietnam) en LISA project (Benin) schijnen te suggereren. Momenteel is dit 
echter niet het geval en worden vele opportuniteiten gemist.

Box 9: Ook een landbouwprogramma kan 
huishoudelijk geweld aanpakken (Vietnam)

Het OSB programma in Vietnam is vooral gericht op een 
versterking van de weerbaarheid van kleine boerenfamilies 
en wordt uitgevoerd in samenwerking met lokale boeren- 
en vrouwenorganisaties. Gender is zowel binnen OSB als 
binnen het programma sterk geïntegreerd. Een belangrijk 
aspect van de programmawerking is de vorming van 
lokale kaders, die vooral binnen de reguliere activiteiten 
van het programma (op landbouwvlak) een belangrijke rol 
spelen. Van de kaders wordt evenwel ook verwacht dat 
zij aandacht hebben voor het probleem van huishoudelijk 
geweld. En hoewel de interventies van lokale kaders (niet 
specifiek gevormd in dit domein) niet steeds effectief 
zijn, is uit de impactstudie gebleken dat de actie van het 
project op dit terrein effect heeft geressorteerd. Het feit 
dat huishoudelijk geweld in vergaderingen aan bod komt 
en wordt geduid (bv. in relatie tot vrouwenrechten en 
de  nationale wetgeving) schijnt een ontradend effect te 
hebben. De studie wees evenwel ook op het belang van 
een geïntegreerde benadering die het bestrijden van 
geweld als onderdeel plaatst van een bredere inspanning 
ten voordele van grotere gendergelijkheid.
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2.5  Evaluatievraag 5: In welke mate beschikte de 
Belgische internationale samenwerking over 
voldoende commitment om de strategienota 
“Gelijke rechten en kansen voor mannen en 
vrouwen” en de G&0 strategie in het algemeen 
uit te voeren en heeft ze die middelen doelmatig 
besteed?

Globaal bekeken blijkt het commitment van de Belgische internationale samenwerking 
uit de Wet Gender Mainstreaming van 2007 en de Wetten (1999 en recent in 2013) 
op de Internationale Samenwerking, die gender als een transversaal thema hebben 
opgenomen. Echter wordt gender zoals andere transversale thema´s door sommigen 
als een specialiteit gezien, niet als een thema waarover iedereen kennis moet hebben en 
nog minder als een aspect dat bij voorkeur expliciet in de ontwikkelingsdoelen (globaal 
en op programma- en projectvlak) moet worden opgenomen. Als zodanig impliceert het 
bestaan van een goed beleidskader niet dat gender capaciteit voldoende aanwezig is, 
inclusief aan de top van de organisatie. 

Zoals uit de tabel hierna blijkt, bedraagt de globale score voor deze vraag 2,18 (N=44), 
wat reeds een indicatie geeft van een relatief beperkt commitment. Met name op het 
vlak van het bestaan van incentives en de ontwikkeling van synergieën zijn de scores 
erg zwak.

Tabel 9: Commitment om de strategienota uit te voeren

Score N

Aanwezigheid van de noodzakelijke financiële middelen, capaciteit 
en instrumenten om het actieplan en de G&O strategie uit te voeren

2,30 43

Aanwezigheid van de noodzakelijke incentives om de uitvoering 
van het actieplan en de G&O strategie te stimuleren

1,80 41

Creatie en ontwikkeling van synergieën op het vlak van gender 
promotie

1,75 40

Vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsstructuren 2,29 34
Globale score 2,18 44

2.5.1. Aanwezigheid van de noodzakelijke financiële middelen om het 
actieplan en de G&O strategie uit te voeren

A. Globaal kader
DGD beschikt niet over een aparte budgetlijn voor de ondersteuning van de gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen. Naar aanleiding van de wet op gender mainstreaming is 
er in 2010 een omzendbrief gestuurd over de uitvoering van gender budgeting. In die 
omzendbrief (29 april 2010) worden de basisallocaties in drie categorieën onderverdeeld:

 ● categorie 1: kredieten met betrekking tot de dossiers die geen gender dimensie 
bevatten

 ● categorie 2: kredieten met betrekking tot de acties om gelijkheid van mannen en 
vrouwen te verwezenlijken

 ● categorie 3: overige kredieten, hierin kunnen genderspecifieke acties zitten56.

56  … bijvoorbeeld acties die gendergelijkheid nastreven maar onderdeel vormen van grotere allocaties/
programma’s die dat niet rechtsreeks doen.
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De kredieten in de tweede categorie moeten, zoals vastgesteld in de wet gender 
mainstreaming, in een gendernota worden opgenomen. De invulling van een gendernota, 
evenals een eerste poging tot categorisering van de basisallocatie en opname van een 
diepgaande genderreflectie met betrekking tot de dossiers van categorie drie in de 
verantwoording van de basisallocatie, werd verwacht vanaf 2011 (Vice-Eerste minister, 
minister van Werk en van Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid, 2010). 
De FOD Buitenlandse Zaken klasseert de meerderheid van zijn basisallocaties als 
categorie 3 uitgaven, wat automatisch zou impliceren dat gender geïntegreerd zou 
moeten in het grootste deel van zijn portfolio. Eén basisallocatie werd geklasseerd als 
een categorie 2 uitgave. Hoewel de verplichting bestaat om voor dit type uitgaven 
een gender nota op te stellen, is dit niet gebeurd voor 2013 omdat voor dat jaar geen 
uitgaven onder deze basis-allocatie zijn voorzien.

Behalve voor de jaarlijkse bijdrage aan de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling is er 
geen budget voor gender mainstreaming voorzien. De wet gender mainstreaming (2007) 
is goedgekeurd met het idee dat er geen budget voor gender mainstreaming nodig is. 
Als dit dan al conceptueel kan kloppen, blijkt uit ervaring dat er in eerste instantie 
echter wel budget nodig is om de voorwaarden te installeren om gender mainstreaming 
te kunnen toepassen. De boodschap dat gender mainstreaming geen extra budget 
vraagt, was eigenlijk een soort van verkoopargument waarvan nu blijkt dat het de 
implementatie van gender mainstreaming ondermijnt, onder meer omdat de indruk 
wordt gewekt dat gender mainstreaming moeiteloos tot stand kan komen. De Task 
Force gender (zie ook hierna) binnen de FOD Buitenlandse Zaken heeft een budget van 
5.000 euro per jaar.  Indirecte actoren kunnen, als ze dat willen, budgeten vrijmaken 
voor de ontwikkeling (capaciteitsversterking, …) en handhaving van genderintegratie en 
sommigen - degenen met een duidelijk gender beleid en –praktijk - doen dat ook (zie 
hierna). In uitzonderlijke gevallen gebeurt dit als gevolg van opmerkingen tijdens de 
beleidsdialoog (met name geldt dit voor de programma’s van BFVZ, waar veel aandacht 
aan gender wordt gegeven – zie ook 2.3.4 hierboven).

Voortgang op het vlak van gendergelijkheid wordt in principe opgevolgd aan de hand 
van de OESO/DAC G-marker (zie ook hoofdstuk 2.3.5 hierboven). In de periode 2002-
2012 varieerde het percentage uitgaven voor G-2 interventies van de totaal gescreende 
uitgaven tussen 3,6% in 2010 en 7,5% in 2006. Het percentage uitgaven voor G-1 
interventies varieerde in die periode tussen de 42,4% in 2002 en 63,4% in 2006. Over 
de bestudeerde periode is niet echt een trend vast te stellen m.b.t. het belang (aantal 
interventies, uitgaven) van G-1 en G-2 interventies. DGD stelt als doel, overeenkomstig 
het EU Gender Actie Plan, om 75% G-1 interventies te financieren. 

Onder 2.3.5 werd reeds gewezen op de beperking van het gebruik van de G-marker als 
instrument voor het meten van het belang van gender in de samenwerking. Ondanks deze 
tekortkomingen, kunnen we op basis van de gender marker een oppervlakkige gender-
analyse uitvoeren. De tabel hierna geeft een overzicht van het aantal en de uitgaven van 
de via Belgische ODA gefinancierde interventies voor de periode 2002 – 2012.

Tabel 10: Aantal interventies en uitgaven volgens de Gender Policy Marker (absoluut en 
relatief) voor de periode 2002-2012

Aantal Uitgaven
G-marker Absoluut Relatief 

totaal 
(%)

Relatief 
gescreend 

(%)

Absoluut 
(´000)

Relatief 
totaal 

(%)

Relatief 
gescreend 

(%)
G-2 1.067 6,1 9,5 639.906 3,6 5,3
G-1 4.189 23,8 37,3 5.773.924 32,1 47,7
G-0 5.967 34,0 53,2 5.689.216 31,6 47,0
Niet gescreend 6.352 36,1 - 5.905.639 32,8 -
Total 17.575 100,0 100,0 18.008.685 100,0 100,0

Bron: ODA database van DGD
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De tabel leert ons dat in de periode 2002-2012 bijna 47% van de gescreende interventies 
en meer dan 53% van de gescreende uitgaven gender als het hoofd- of een belangrijk 
objectief hadden, waarbij G-2 interventies slechts een klein percentage vormen (9,5% 
van het aantal interventies voor 5,3% van de uitgaven). De budgets voor G-2 interventies 
blijken dus kleiner dan gemiddeld, terwijl de budgets voor G-1 interventies juist boven 
het gemiddelde liggen57. Vanuit de hoger (2.3.5) aangegeven beperkingen bij het gebruik 
van de G-marker, lijkt het overigens veiliger om bovenstaande cijfers te interpreteren 
als indicaties van de integratie van vrouwen in de ontwikkelingsinterventies.

B. Bevindingen op het niveau van de case studies
Zoals eerder aangegeven heeft het gender actieplan geen daadwerkelijke invloed op 
de mate van genderintegratie bij de Belgische actoren, en dat geldt ook voor hun 
keuzes m.b.t. de financiële middelen die ze voor gender willen opzij zetten. Tijdens 
het veldbezoek is nagegaan in welke mate de betrokken actoren over de noodzakelijke 
financiële middelen beschikken om hun intenties op het vlak van genderintegratie te 
ondersteunen. Vooreerst valt daarbij op dat slechts in enkele gevallen er sprake is van 
een budget voor “specifieke” gender-activiteiten die al dan niet zijn verbonden met in 
het logisch kader opgenomen activiteiten en resultaten; ook de (timide) pogingen tot 
gender budgeting zijn tot nu toe niet overtuigend. Daarmee is evenwel niet gezegd dat 
voor specifieke gender-activiteiten geen financiële middelen beschikbaar zouden zijn. 
Het tegendeel is eerder het geval: daar waar er institutioneel engagement bestaat om in 
gender te investeren (op organisatie-, programma- en projectniveau), worden daartoe 
ook de middelen gevonden. Er zijn erg weinig aanduidingen van problemen op dit vlak; 
een voorbeeld  is MM in DRC dat belangrijke inspanningen heeft ondernomen om gender 
focal points te selecteren, te vormen en in hun werking te ondersteunen maar nood heeft 
aan verdere (meer professionele) ondersteuning om de effectiviteit van deze kaders te 
verhogen; daarvoor budgettaire ruimte creëren bleek evenwel moeilijk op het ogenblik 
dat het programma omwille van een terugloop van de subsidies het globaal met een 
kleiner budget moest doen. 

2.5.2 Aanwezigheid van de noodzakelijke capaciteit, instrumenten en 
mechanismen om de strategienota en de G&O strategie uit te voeren

Het versterken van de institutionele capaciteit van DGD vormt één van de drie pijlers 
van het gender strategienota. De strategienota formuleert verder een aantal lessen uit 
het verleden (op basis van een OESO / DAC-document van 2000): 

 ● de integratie van gendergelijkheid op institutioneel niveau vereist extra middelen, 
in de zin dat alle ambtenaren op dit vlak verantwoordelijk zijn en specifieke 
units die belast zijn met gender eerder een katalyserende, adviserende en 
ondersteunende rol moeten vervullen; 

 ● een belangrijk aspect van elke institutionele strategie is de ontwikkeling van 
de bevoegdheden, de responsabilisering van ambtenaren, een adequate follow-
up door de uitwerking van genderbewuste indicatoren en de publicatie van de 
resultaten; 

 ● versterking van de gender-capaciteit van alle personeel, met name in het veld, 
is van cruciaal belang.

Meer dan de helft  (58%) van de enquête respondenten zijn van mening dat er geen of 
onvoldoende voorzieningen (capaciteitsopbouw, opleiding, technische ondersteuning, 
documentatie, tijd) beschikbaar zijn om gender adequaat integreren in hun taken. 
Daarnaast heeft het vorige hoofdstuk ons geleerd dat de integratie van gender in 
de verschillende fasen van het project/programma-cyclus globaal relatief beperkt is, 
al zijn er belangrijke positieve uitzonderingen. Studies van andere (ontwikkelings)
instellingen hebben uitgewezen dat engagement voor gendergelijkheid en een 

57 Voor een meer gedetailleerde analyse verwijzen we naar eerdere rapporten van deze evaluatie: het 
intermediair rapport en de Beschrijvende Inventaris opgesteld in de beginfase van deze evaluatie.
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genderbewust beleidsdiscours niet automatisch tot een genderbewuste praktijk leiden58. 
Om beleidsevaporatie te vermijden, moeten verplichtingen en algemene beleid worden 
vertaald in adequate personele en organisatorische capaciteiten en duidelijke stimulansen. 
Zoals hierna zal worden aangegeven, is dat slechts in een aantal organisaties het geval.

A. Aanwezigheid van gendercapaciteit

A.1: De rol en invloed van gender-verantwoordelijken (gender desks, focal 
points, …)

In de praktijk is gendercapaciteit geconcentreerd bij personeel dat speciaal 
is aangesteld om gender ter harte te nemen. Zowel binnen DGD als BTC is de 
beschikbare menskracht beperkt: binnen DGD is er een specifieke gender unit met 
1 à 2 medewerkers en binnen BTC is een gender specialist werkzaam. 
De uitkomsten van de enquête geven aan dat het personeel niet helemaal tevreden 
is met de steun van die gender desks. Zoals de grafiek hierna laat zien, denkt 
50% van zowel DGD als BTC respondenten dat de steun onvoldoende is, terwijl 
14,7% van de DGD respondenten en 3,1% van de BTC respondenten helemaal geen 
ondersteuning ervaart. Deze percentages zijn aanzienlijk lager voor de indirecte/
academische actoren (38,1% onvoldoende steun, 0% geen ondersteuning) en 
andere actoren (30,8% onvoldoende steun, 0% geen ondersteuning), maar dit is 
voornamelijk te verklaren door het ontbreken van specifieke gender-ondersteuning 
in deze organisaties (28,6% respectievelijk 38,5% geeft aan dat specifieke gender-
ondersteuning ontbreekt).

De resultaten van het onderzoek hebben ook geleerd dat de taakverdeling tussen de 
DGD gender unit en de BTC genderdeskundige en ander DGD en de BTC personeel 
niet echt duidelijk is afgelijnd; voor 55,9% van de DGD respondenten en 46,9% 
van de BTC respondenten is de taakverdeling niet of nauwelijks duidelijk. Voor de 
indirecte en academische actoren en andere actoren is dit percentage weer veel 
lager (14,3% respectievelijk 7,7%, maar respectievelijk 52,4% en 53,8% gaf geen 
antwoord). Interessant is dat veel van de respondenten voor wie de taakverdeling 
helder of heel duidelijk is, ook tevreden zijn over de ondersteuning (23 van de 30 
respondenten), terwijl veel van de respondenten voor wie de taakverdeling niet 
of nauwelijks duidelijk is ook niet tevreden zijn over de ondersteuning (32 van de 
38 respondenten). Deze correlatie tussen de waargenomen duidelijkheid van de 
mandaten en de waargenomen kwaliteit van de ondersteuning, onderstreept het 
belang van een duidelijke taakverdeling. 
De huidige onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden is niet uniek voor 
België, maar treedt dikwijls op bij gender mainstreaming binnen organisaties59. 
De onderliggende assumptie van een gender mainstreaming strategie is dat 
de verantwoordelijkheden worden verspreid over de hele organisatie terwijl 
genderspecialisten zich moeten richten op de katalyserende, adviserende, 
ondersteunende, horizontale (tussen sectoren en hulpvormen) en verticale (tussen 
verschillende fasen van de interventie-cyclus) toezichtstaken. In werkelijkheid 
bestaan er echter geen voorbeelden   van organisaties waarin gender volledig is 
geïntegreerd en blijft gender mainstreaming over het algemeen zitten onder de 
verantwoordelijkheid van de gender-bureaus of specialist (Holvoet en Inberg, 
2012). De gedachte dat het bestaan van een beleid van gender mainstreaming 
automatisch samenvalt met effectieve gender mainstreaming binnen de organisatie 
wordt verder versterkt door het idee dat gender mainstreaming zonder kosten kan 
verlopen (zie hoger).

58 Zie: CIDA (1994) “Assessment of DAC Members’ WID Policies and Programmes. Overall Report (work 
carried out under the auspices of the OECD/DAC Expert Group on Aid Evaluation)”, CIDA, Ottawa, en 
Hafner-Burton, E. M. and Pollack, M.A. (2002) “Mainstreaming gender in global governance”, European 
Journal of International Relations, 8 (3), 339-373.

59 Mukhopadhyay, M. (2009) “Mainstreaming Gender or ´Streaming´ Gender Away: Feminists Marooned in 
the Development Business”, IDS Bulletin, 35 (4): 95-103.
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Om een   katalyserende, adviserende en ondersteunende rol effectief te kunnen 
spelen, moet een genderdesk hoog genoeg worden geplaatst in de hiërarchie 
van een organisatie. Onlangs zijn echter zowel de DGD gender unit als de BTC 
genderspecialist verplaatst naar een lagere positie in de hiërarchie: de DGD 
unit is momenteel verplaatst van een beleidsondersteunende unit naar een 
thematische directie (meer specifiek binnen de unit die zich met maatschappij-
opbouw bezighoudt). Deze verhuizing kan echter ook voordelen hebben omdat die 
een nauwere band, uitwisseling en coördinatie tussen de gender expert en een 
thematische unit beter mogelijk maakt; het is immers een veelgehoorde klacht dat 
de vaagheid van het gender jargon de effectieve integratie van een genderdimensie 
in sector interventies verhindert (interviews). Overigens wordt ook op het terrein een 
tekort aan coördinatie en uitwisseling tussen BTC en de ambassade gesignaleerd.

Voor gender mainstreaming is het verder cruciaal dat de verantwoordelijke gender-
deskundigen bepaalde capaciteiten en kwaliteiten bezitten zoals assertiviteit, 
pro-activiteit, netwerkvaardigheden en de mogelijkheid om het gender-thema te 
“verkopen” in de verschillende sectoren en dat het niet alleen vrouwen (maar ook 
“overtuigde” mannen) die in dit proces een rol spelen. Vooral binnen DGD hebben 
de genderexperts niet altijd over deze capaciteiten en kwaliteiten beschikt, met 
als gevolg een wisselende zichtbaarheid van de genderproblematiek binnen de 
organisatie (interviews). De backstopping missie van een DGD genderdeskundige 
aan de DRC is een voorbeeld van een goede praktijk, die ook is vermeld in de 
DAC peer review (OESO / DAC, 2010). Deze missie heeft geleid tot een betere 
integratie van gender in de drie prioritaire sectoren (landbouw, ontsluiting van 
het platteland, technisch en beroepsonderwijs) van het ISP. De DAC peer review 
beveelt verder aan om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor 
dergelijke backstopping missies (OESO / DAC, 2010). De genderverantwoordelijke 
van BTC heeft over de laatste jaren een aantal gelijkaardige missies ondernomen 
(zie hoger), waarvan de beoogde effecten niet steeds werden gerealiseerd. Vooral 
het ontbreken van lokale opvolgingsmechanismen, leiderschap dat positief staat 
t.a.v. gender (en genderintegratie opvolgt) en gender-verantwoordelijken, en 
vooral de inzet van voldoende menselijke middelen lijken in dit verband cruciaal. 
De aanwezigheid, in toenemend aantal landen, van kaders met een specifieke 
gender-verantwoordelijkheid is in dit kader hoopgevend, al is het nog te vroeg om 
conclusies te trekken.

Op het vlak van de bilaterale samenwerking, werd reeds eerder het bestaan 
van gender focal points op het niveau van enkele ambassades vermeld (bv. in 
DRC en Marokko); elders krijgen kaders (van de ambassade, van BTC) de 
verantwoordelijkheid om zich met gender bezig te houden. Verder werd ook gewezen 
op de toenemende inspanningen van BTC om thematische verantwoordelijken voor 
gender aan te stellen (eveneens in beide landen). Daarnaast is het belangrijk het  
door de ambassade genomen initiatief in Benin te vermelden waar via een actie-
onderzoek gender capaciteit werd versterkt bij een brede waaier van actoren. 
De in de steekproef opgenomen bilaterale projecten die reeds zijn afgesloten en 
relatief lang geleden opgestart, hebben geen of slechts een erg indirecte invloed 
ondervonden van gender focal points (of andere verantwoordelijken voor gender). 
Dat ligt evenwel anders voor recenter opgestarte projecten; zo wordt het PROFAO 
project (Marokko) ondersteund door een thematische adviseur die met het project 
een pad voor de integratie van gender heeft uitgewerkt (spijtig genoeg werden de 
aanbevelingen van de adviseur niet geheel opgevolgd). Binnen het FAFA project 
(Benin) werd een gender focal point aangesteld die samen met een junior coöperant 
het integratieproces ondersteunde.

Wat de multilaterale samenwerking betreft, oefent België geen invloed uit op het 
vlak van de mobilisering van middelen en het ontwikkelen van capaciteit voor de 
integratie van gender. 

Wat de indirecte samenwerking betreft, hebben de gevalstudies geen eenduidig beeld 
opgeleverd m.b.t. de gendercapaciteit die aanwezig is bij de niet- gouvernementele 
actoren. In sommige NGAs lijkt die te zijn wegbezuinigd, in andere lijken NGAs 
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capaciteit te hebben ontwikkeld vanuit een interne dynamiek. Aan Franstalige kant 
is er een NGO (Monde Selon Les Femmes), die de integratie van gender bij de NGAs 
ondersteunt, aan Nederlandstalige kant is er geen dergelijke organisatie. 
De gevalstudies bevestigen dit erg diverse beeld. Organisaties met een uitgesproken 
gender-beleid hebben doorgaans ook formeel aangestelde genderverantwoordelijken, 
zowel op de hoofdzetel als in het veld (bijvoorbeeld MM, VVOB, OSB, IFSI), maar 
verwachten tegelijk dat al hun personeel over de nodige competenties op gendervlak 
beschikt. Sommige organisaties (bijvoorbeeld VVOB) beschikken verder over een 
genderstrategie (globaal en op landenniveau), terwijl andere (bijvoorbeeld OSB) 
gender op alle niveaus consequent integreren. 

A.2: Gendertraining en –opleiding

In het actieplan van de strategienota zijn er twee activiteiten m.b.t. opleiding 
opgenomen:

 ● opleidingsprogramma´s die zijn afgestemd op de behoeften
 ● jaarlijkse opleiding van de attachés en de permanente vertegenwoordiging 

van BTC

De vraag naar gendertraining is gering, omdat er in de regel geen of weinig 
institutionele incentives zijn om gender te integreren. Omgekeerd blijkt de vraag en 
belangstelling groot daar waar er een “gender-gedragen” beleid is.

Binnen DGD wordt de ontwikkeling van gendercapaciteit beperkt tot de hogere 
niveaus (interviews). De jaarlijkse training voor DGD attachés besteedt meestal 
een beperkte aandacht aan de genderproblematiek (interviews), maar de jaarlijkse 
briefings voor BTC vertegenwoordigers doet dat niet (ondanks de lobby van de 
gender-verantwoordelijke); als zodanig is de aandacht op gender gebied grotendeels 
afhankelijk van de persoonlijke inzet van de lokale vertegenwoordigers (interviews). 
Over het algemeen is men van oordeel dat de kennis over transversale thema’s, met 
inbegrip van gendergelijkheid, niet beschouwd moet worden als een noodzaak voor 
alle medewerkers, maar eerder als een extra (interviews). 

Binnen DGD bestond er een specifiek gender training aanbod via de EU (online training). 
Een groot aantal DGD stafleden heeft zich aangemeld, maar de dossierbeheerders 
zijn niet dadelijk vragende partij. Er waren ook andere vormingsmogelijkheden. 
DGD stafleden stellen dat er mogelijkheden genoeg zijn, maar dat tekort aan tijd 
deelname moeilijk maakt. Daarnaast vormen de beperkte hefbomen waarover DGD 
beschikt om de gang van zaken in projecten en programma’s nog te beïnvloeden 
een belangrijke demotiverende factor om gender training te volgen.

BTC integreert gender in de vorming van junior coöperanten, maar de juniors 
ervaren deze training als te kort60. Er zijn geen reguliere trainingen voor senior 
stafleden die al langere tijd voor BTC werken; in de vorming van de ResReps is 
er evenmin aandacht voor gender. Er worden wel vormingen georganiseerd voor 
de stafleden van de dienst beurzen en de landbouw-cel. Daarnaast zijn er korte 
briefings voor alle coöperanten die naar het terrein vertrekken. Sinds 2013 wordt 
er elke zes maanden een brochure uitgegeven met een update m.b.t. alle gender 
vormingen waarop velen zich hebben ingeschreven.
BTC is samen met ITC/ILO voorzitter van de Gender Expert Group van learn4dev. 
Deze expert groep werkt samen met andere expert groepen om gender in alle 
learn4dev trainingen te integreren. Tijdens een ´Training Needs Assessment´ is 

60 Overigens is BTC ook verantwoordelijk voor de organisatie van de zogenaamde “Infocyclus” die tot doel 
heeft om “de kennis en de betrokkenheid van burgers bij mondiale vraagstukken te bevorderen en te 
verdiepen”.  Doelgroepen van de cyclus zijn de huidige en toekomstige actoren van de samenwerking 
en/of de internationale solidariteit. Tot 2014 bevatte de cyclus een drie uur durende module over gender 
mainstreaming in de ontwikkelingsprogramma’s. Vanaf dit jaar is deze module afgevoerd vanuit een 
transversale benadering van het thema. Als zodanig bestaat er een risico dat het thema niet meer wordt 
aangeboden aan degenen die de opleiding volgen als gevolg van een tekort aan tijd en expertise m.b.t. het 
onderwerp bij de trainers. Ook zal vorming rond de basisconcepten rond gender en ontwikkeling zal niet 
meer worden aangeboden.
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geconstateerd dat het onnodig is nieuw trainingsmateriaal te ontwikkelen, omdat er 
voldoende trainingsmateriaal aanwezig is op de learn4dev website.
BTC heeft ook een aantal junior coöperanten aangeworven om in een aantal projecten 
een inhaalbeweging te maken op het gebied van gender (e.g. voor de  ontwikkeling 
van statistieken). Deze coöperanten krijgen naast de algemene vorming een 
specifieke gender training. De eerste ervaringen zijn positief, voor zover de juniors 
goed worden ondersteund. Sommigen zijn ervan overtuigd dat het een goed idee 
is om vooral juniors in te zetten om de genderdimensie mee aan boord te krijgen, 
inzetten van nationale genderexpertise zou ook een piste kunnen zijn. 

Gendertraining en –opleiding heeft bij de indirecte actoren in vrij verschillende 
contexten plaatsgevonden, gaande van geïsoleerde initiatieven over goed 
uitgewerkte trajecten (actie-onderzoek in Benin) tot onderdelen van een duidelijk 
uitgewerkte strategie (bv. VVOB). De grootste uitdaging op die vlak kwam elders 
reeds aan bod: het context- en sectorspecifiek maken van trainingstrajecten, zodat 
die daadwerkelijk de bestaande praktijk kunnen veranderen. Echte verandering 
blijkt dikwijls een werk van lange adem dat veel meer vereist dan de organisatie 
van enkele trainingsmomenten.

B. Aanwezigheid van gender instrumenten en -mechanismen

De gender strategienota geeft aan dat gender moet worden geïntegreerd in de 
methoden die het personeel moet gebruiken. Omdat die methoden onvoldoende 
geoperationaliseerd zijn in specifieke instrumenten, wordt in het actieplan van de 
strategienota de ontwikkeling van instrumenten voorzien die voldoen aan de behoeften 
van elke Directie en in de uitwerking van een methodologie voor het evalueren van de 
integratie van gender op institutioneel niveau.

De praktijk leert dat deze instrumenten niet zijn ontwikkeld, met uitzondering van de 
integratie van gender in de instructies voor de ISP’s en in het beoordelingsformulier 
van de NGO’s (zie 2.3.1 t/m 2.3.4 hierboven). Bovendien is de G-marker gebruikt voor 
het bewaken van de integratie van gender in de identificatie en formulering van de 
interventies (zie 2.3.5 hierboven).

Uit het onderzoek blijkt dat 50% van de DGD respondenten denken dat er geen of geen 
adequate tools beschikbaar zijn om gender in hun werk te integreren en denken 58,8% 
dat er geen of onvoldoende informatie beschikbaar is over de werking van deze tools. 

Sinds 2011 gebruikt BTC een gender budget scan om de geplande uitgaven in termen 
van hun waarschijnlijke impact op vrouwen en mannen te beoordelen en de voortgang 
bij de uitvoering en monitoring op te volgen. De gender budget scan maakt gebruik 
van vier kleuren: groen voor gendergevoelige activiteiten, rood voor genderspecifieke 
activiteiten, geel voor activiteiten die de gender-machinery ondersteunen en blauw 
voor gender-blinde activiteiten. De gender scan is eenvoudig in het gebruik en wordt 
beschouwd als een nuttig aanvullend instrument t.a.v. de G-marker, ook al omdat de 
scan ook wordt gebruikt na de identificatiefase terwijl die ook meer gedetailleerde 
informatie biedt (interviews). Tot eind 2013 werd de gender scan toegepast op ongeveer 
20 programma’s in diverse sectoren.
Ondanks het bestaan   van deze nieuwe gender budget scan, zijn 81,3% van de BTC 
respondenten van mening dat er geen of geen adequate instrumenten beschikbaar voor 
de integratie van gender in hun werk en dat er weinig of geen informatie beschikbaar 
over de werking van deze instrumenten. Volgens de BTC gender mainstreaming strategie 
is vooral het gebrek aan kennis en aan vaardigheden om het genderperspectief te 
integreren in BTC projecten en programma’s een probleem en niet zozeer het gebrek 
aan methoden, richtlijnen, handleidingen, checklists, strategieën en instrumenten, 
want deze zijn op grote schaal beschikbaar op nationaal en internationaal niveau (CTB, 
2010). Een belangrijke reden voor het niet gebruiken van de beschikbare middelen en 
instrumenten is dat de instrumenten niet als sector specifiek genoeg worden ervaren. 
De evaluatie is van mening dat er ook sprake is van een gebrek aan motivatie en inzicht: 
het feit dat vrouwen en mannen geen gelijke kansen hebben om hun leven uit te bouwen 
zien velen niet als een uitdaging waaraan zij (hun programma) kan (of moet) bijdragen.
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Het bestaan en gebruik van genderinstrumenten en –mechanismen, binnen projecten 
en organisaties, vormt veelal onderdeel van een breder genderbeleid en –praktijk, 
waarbinnen ook capaciteitsversterking zijn plaats vindt. Er zijn enkele uitzonderingen 
(bv. LISA in Benin) waar gender binnen het beleid van de organisatie niet formeel 
is uitgewerkt, maar wel goed is geïntegreerd (inclusief instrumenten) op het terrein. 
Anderzijds impliceert het bestaan van bijvoorbeeld een handleiding (CDT Marokko) niet 
dat die ook effectief door alle afdelingen van het syndicaat wordt gebruikt. De ontwikkeling 
en verfijning van thematisch of sector-aangepaste en bruikbare instrumenten blijkt een 
serieuze uitdaging (LVS in DRC), zelfs voor organisaties met een expliciet genderbeleid 
en sterke traditie zoals OSB.

2.5.3 Aanwezigheid van de noodzakelijke incentives om de uitvoering van het 
actieplan en de G&O strategie te stimuleren

Volgens de evaluaties opgenomen in een evaluatiesynthese van de Afrikaanse 
Ontwikkelingsbank (ADB), vormt het ontbreken van verantwoording en incentives een 
belangrijke factor in het verklaren van de beperkte integratie van de genderdimensie in 
organisatorische processen en interventies (African Development Bank Group, 2012). 
Een gebrek aan incentives is ook een probleem dat de grote meerderheid van onze 
gesprekspartners hebben genoemd. Incentives kunnen worden gecategoriseerd als 
“hard” of “zacht”. Terwijl harde incentives verwijzen naar bindende en afdwingbare 
maatregelen, zijn zachte prikkels minder precies, niet-bindend en afhankelijk van 
vrijwillige naleving (Pollack en Hafner-Burton, 2010)61. 

In hun onderzoek uit 2009 naar de effectiviteit van gender mainstreaming in de EG 
tonen beide auteurs aan dat transversale mandaten zoals gender en milieu met meer 
succes effect ressorteren wanneer harde prikkels worden gebruikt. Anderen (Weaver, 
2008 aangehaald in Pollack en Hafnor-Burton, 2010) zijn echter meer sceptisch en 
wijzen erop dat harde prikkels vooral tot een rituele naleving zullen leiden in plaats van 
tot ingrijpende veranderingen in de sociale instellingen. 

In de evaluatie van gender en ontwikkeling in de Belgische ontwikkelingssamenwerking, 
hebben we ons gericht op twee harde en twee zachte prikkels: 

 ● sensibilisering, met name door de demonstratie van de positieve resultaten van 
genderintegratie (soft) 

 ● mogelijkheden voor coördinatie en het creëren van netwerken (soft) 
 ● bestaan van een mechanisme voor de opvolging van het niveau van kennis en 

permanent leren (hard) 
 ● integratie van gender in de beoordelingscriteria van het personeel en van 

projectvoorstellen (hard)

Wat de harde incentives betreft, kunnen we concluderen dat deze niet bestaan   binnen 
DGD of binnen BTC. Er is geen follow-up van de (toename van) genderdeskundigheid van 
het personeel, laat staan   controle van de (verandering in de) mate waarin medewerkers 
effectief een genderdimensie integreren in hun werk. Onder de indirecte actoren is VVOB 
een interessante case, in de zin dat de ontwikkeling van een genderbeleid, globaal en 
per land, en daarmee verbonden acties duidelijk als een referentie geldt binnen de eigen 
organisatie en de uitvoering van dit beleid ook wordt opgevolgd (bv. in Vietnam via een 
specifieke evaluatie). In het geval van OSB zijn harde incentives niet expliciet aanwezig, 
maar is gender dermate geïntegreerd op alle niveaus dat dit evenmin echt nodig is.

Terwijl BTC de integratie van de genderthematiek in beoordelingscriteria van het personeel 
in de 2010 strategie voor gender mainstreaming had opgenomen, is dit voornemen als 
gevolg van interne weerstand niet geïmplementeerd (interviews). Sinds kort besteedt BTC 

61    Volgens Pollack en Hafner-Burton (2010: 292) is er in werkelijkheid meer sprake van een continuüm, van 
zacht naar hard, met inbegrip van bijvoorbeeld de oprichting van coördinerende comités en netwerken van 
ambtenaren voor gender mainstreaming, het verzamelen van geslacht uitgesplitste statistieken, checklists , 
handleidingen, handboeken, geslacht opleiding, gender-effectevaluatie van het beleid, post-hoc monitoring 
en evaluatie van de handhaving door middel van positieve en negatieve sanctionering van ambtenaren.
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evenwel meer aandacht aan het formuleren van vacatures op een meer gender-neutrale 
wijze en aan het nastreven van een genderevenwicht in de beoordelingscommissies. Kennis 
over de genderproblematiek wordt beschouwd als een voordeel en soms een cruciaal 
element, maar het is geen doorslaggevend criterium bij benoemingen (interviews). De 
Belgische praktijk is in dit verband niet uniek; in de evaluatie synthese van de ADB 
werd reeds benadrukt dat ontwikkelingsorganisaties nauwelijks gender expertise en 
ervaring integreren in rekruteringsprocessen en dat gender in het algemeen niet als 
een transversaal thema in de werving van niet-gender-specialisten wordt meegenomen 
(African Development Bank Group, 2012). 
Reeds hoger (paragraaf 2.3.4) hebben we vermeld dat aan gender niet echt een groot 
belang wordt gehecht bij de beoordeling van project- of programmavoorstellen, noch 
binnen het kader van de bilaterale samenwerking, noch binnen de multilaterale en indirecte 
samenwerking, en dat good practices van gender evenmin positief worden gewaardeerd.

Wat de zachte prikkels betreft, voorzien zowel de DGD strategienota als de 2010 BTC 
gender mainstreaming strategie specifieke acties om de positieve resultaten van gender 
integratie te verspreiden als een manier om het personeel er van te overtuigen dat 
gender mainstreaming inspanningen een verschil maken. In de praktijk is er echter 
niet veel gedaan op dit gebied. Dit wordt ook weerspiegeld in de resultaten van de 
enquête waar 82,3% van de DGD en 87,5% van de BTC respondenten van mening 
zijn dat er geen of onvoldoende verspreiding bestaat van de positieve resultaten van 
genderintegratie (tegenover 71,4% respectievelijk 53,9% van de NGO en academische 
respondenten en andere respondenten).
De bezoeken aan vijf landen hebben evenwel het belang aangetoond (in DRC, Bolivia) 
van thematische donor-werkgroepen rond gender, die zeker hun rol als incentive hebben 
gespeeld, ook al varieert hun effectiviteit van land tot land en periode tot periode. In Benin 
heeft het hoger vermelde actie-onderzoek uitgaande van de Attachés een gelijkaardige 
rol gespeeld. Verder zijn zachte prikkels de facto aanwezig in die organisaties die gender-
integratie ernstig nemen (bijvoorbeeld MM, Solsoc, IFSI, LD); andere (bv. BD, APEFE, 
VVSG) vermelden de intentie tot uitwerking van een gender beleidskader, maar zijn 
hierin tot nu toe niet geslaagd.   

Op het niveau van het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde de onlangs 
opgerichte Gender Task Force enkele sensibilisatie-activiteiten in 2013. Die omvatten 
onder andere een presentatie van het Federaal Instituut voor de gelijkheid van  vrouwen 
en mannen van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot gendergelijkheid en 
een presentatie voor de leden van het Directiecomité. Bovendien, heeft sinds kort een 
dagelijkse nieuwsoverzicht dat aan alle medewerkers wordt gestuurd ook meer aandacht 
aan de genderproblematiek (interviews). 

Een laatste erg belangrijke incentive heeft te maken met de wijze waarop gender binnen 
de eigen organisatie wordt gewaardeerd. Uit de enquête blijkt in de eerste plaats dat het 
leiderschap binnen de betrokken organisaties positief staat ten aanzien van gender. Meer 
dan de helft van de respondenten was niet akkoord met de stelling “gender is niet echt 
belangrijk voor de leiding van mijn organisatie”. Vele respondenten zijn het verder oneens 
met de stelling: “Expliciet bezig zijn met gender wordt niet beloond/gewaardeerd in mijn 
organisatie”. Dit is vooral het geval bij de respondenten uit de categorieën NGOs, academici 
en anderen. Bij DGD en BTC vinden we meer verspreide antwoorden, met een belangrijke 
minderheid (36,4% bij DGD, 28% bij BTC) die het eens is met de stelling. Er zijn evenwel 
geen significante verschillen in mening tussen management en programma staf.

2.5.4 Mate waarin de middelen die ter beschikking werden gesteld doelmatig 
zijn aangewend

De aanwending van middelen kan pas als doelmatig worden beschouwd als zij tot 
effectieve veranderingen hebben geleid. De bespreking in de vorige onderdelen van dit 
hoofdstuk heeft ons reeds geleerd dat inspanningen om gender beter te integreren niet 
steeds de gewenste effecten hebben opgeleverd. Een eerste oorzaak schijnt te liggen in 
het onderschatten van de uitdagingen van (duurzame) genderintegratie of, sterker nog, 
in de illusie dat gender zonder noemenswaardige inspanningen kan worden geïntegreerd 
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en/of dat eenmalige inspanningen (zonder opvolging) volstaan. Dit wordt bevestigd door 
de resultaten van de enquête: 58% van de respondenten is van oordeel dat er niet 
of onvoldoende voorzieningen (capaciteitsopbouw, training, technische ondersteuning, 
documentatie, tijd) aanwezig zijn om gender op adequate wijze te integreren (waarbij 
de verschillen tussen de verschillende categorieën respondenten klein zijn). Evenwel 
vindt 55% van de respondenten de aangeboden instrumenten nuttig of zeer nuttig (hier 
blijven DGD en BTC respondenten onder het gemiddelde – slechts 33,8% van de BTC 
respondenten heeft een positief oordeel – terwijl bij de andere actoren minstens twee 
derden positief antwoordt). Anderzijds gebruikt een belangrijke minderheid (45%) de 
instrumenten zelden of nooit (bij de BTC gaat dit zelf om 59,4%), waarbij vooral het tekort 
aan sectorspecifieke instrumenten of aan toepasbaarheid als reden worden gegeven.

Het stimuleren van synergieën, netwerken en gezamenlijk leren is een andere methode 
om de doelmatigheid van de inspanningen te verhogen. Buiten de al hoger vermelde 
samenwerking tussen donoren, zijn er slechts een beperkt aantal gevallen waar 
expliciet synergieën werden ontwikkeld. De beide multilaterale programma’s in DRC 
(FC en LVS) zijn in dit verband goede voorbeelden. Het FC programma maakt van 
aandacht voor gender een stringente eis voor financiering, maar stimuleert tegelijkertijd 
uitwisseling, vorming en samenwerking in technische clusters voor de ontwikkeling van 
een aangepast instrumentarium. LVS legt de nadruk op coördinatie van de inspanningen 
ter bestrijding van seksueel geweld (maar is hierin niet echt succesvol) en stimuleert 
verder uitwisseling en ontwikkeling en harmonisering van de aanpak. In Peru hebben 
zowel het VFS als het MSLF project samenwerking van alle actoren centraal gesteld. 
Aan de andere kant zijn er projecten (bv. OSB in Vietnam) waar kansen worden gemist 
om ervaringen, expertise en instrumenten op het vlak van gender op een breder vlak te 
delen. Tenslotte vormen ook het gender platform opgericht binnen het LISA II project in 
Benin en het reeds eerder genoemde actieonderzoek in hetzelfde land voorbeelden van 
synergieën en gezamenlijk leren; hetzelfde geldt voor werksessies georganiseerd door 
BD in Bolivia rond omgaan met gender in de cultuur van de Andes.

Het versterken van de aanwezigheid en invloed van vrouwen (zowel in het algemeen als 
op het vlak van de vertegenwoordiging van doelgroepen) in besluitvormingsstructuren 
en de structurele inbedding van gender in die structuren hebben slechts in een 
beperkt aantal projecten aandacht gekregen. In een aantal gevallen (m.n. projecten of 
programma’s met een goede gender integratie) was dit niet echt nodig, maar dit zijn 
veelal uitzonderingen. Hoewel het begrijpelijk is dat leden van besluitvormingsorganen 
vooral vanuit hun positie ten aanzien van het project worden gekozen, blijft het 
mogelijk om plaats te voorzien voor specifieke gender expertise en/of targets voor de 
vertegenwoordiging van vrouwen in deze organen te definiëren en na te streven (zoals 
MM doet). Verder is het uiteraard niet voldoende om in te zetten op een groter aantal 
vrouwen als deze inspanning niet wordt vervolledigd met het ondersteunen van de 
betrokkenen. Slechts in één geval (Global Fund) is er sprake van een expliciet beleid om 
gelijkheid (aanwezigheid van vrouwen en vertegenwoordigers van de gemarginaliseerde 
bevolking) na te streven binnen alle geledingen van de organisatie. 

Samenvattend kan worden gesteld dat het commitment voor een onvoorwaardelijke 
uitvoering van de strategienota met het oog op het bereiken van gendergelijkheid verschilt 
van organisatie tot organisatie, maar globaal beperkt is gebleven. Daar waar er een 
ondubbelzinnig institutioneel engagement en leiderschap bestaat t.a.v. gendergelijkheid 
(dit is bv. bij een aantal NGOs het geval), blijkt het niet te moeilijk om voldoende menselijke 
en andere middelen te vinden om een genderbeleid overeenkomstig de strategienota uit 
te voeren. Daar waar dit ondubbelzinnig engagement en leiderschap ontbreken (zoals 
in de bilaterale samenwerking), blijken deze middelen dikwijls onvoldoende of zijn ze 
slechts aanwezig als het gevolg van inspanningen van geëngageerde individuen. Als 
een gevolg is binnen DGD (en ook, maar in mindere mate, binnen BTC) onvoldoende 
geïnvesteerd in de integratie van gender op organisatievlak (ontwikkeling van 
bevoegdheden, responsabilisering, …), de versterking van de gender-capaciteit van het 
personeel en de ontwikkeling van gender-instrumenten en -mechanismen. Institutionele 
incentives om gender daadwerkelijk te mainstream ontbreken doorgaans. Bij de andere 
actoren verschilt de situatie sterk van organisatie tot organisatie, waarbij kan worden 
opgemerkt worden dat NGOs door de band het sterkst scoren.
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2.6  Evaluatievraag 6: In welke mate zijn de effecten 
van de resultaten van de Belgische samenwerking 
op het vlak van G&O duurzaam?

Deze vraag behelst de duurzaamheid van de resultaten van de Belgische samenwerking 
op het vlak van G&0. Het is evident dat de analyse m.b.t. deze vraag zich slechts heeft 
beperkt tot deze projecten die resultaten op het vlak van G&0 konden voorleggen. Deze 
resultaten situeren zich evenwel op verschillende niveaus: 

 ● de integratie van gender in de beleids- en programma- (c.q. project) cycli
 ● de vooruitgang op het vlak van capaciteitsversterking
 ● de bereikte veranderingen op het vlak van gendergelijkheid en empowerment 

van vrouwen (al dan niet ten gevolge van een genderaanpak)
 ● de bereikte veranderingen m.b.t. de vermindering en preventie van seksueel 

geweld tegen vrouwen.

Zoals geweten vormt het waarborgen van de duurzaamheid van de bereikte resultaten een 
belangrijke uitdaging in ontwikkelingsprogramma’s; dit geldt a fortiori voor resultaten op 
het vlak van gender wanneer deze geen onderdeel uitmaken van de centrale bekommernis 
van programmaverantwoordelijken. De bevindingen m.b.t. de 50 case studies zijn relatief 
bekeken redelijk positief, met relatief goede scores voor wat betreft de duurzaamheid van 
de resultaten van de integratie in de interventiecyclus en ook voor de resultaten van de 
duurzaamheid van de bijdragen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. 

Tabel 11: Duurzaamheid van de resultaten van de Belgische samenwerking op het vlak 
van G&O

Score N

Mate van duurzaamheid van de resultaten van de integratie van 
gender op beleidsvlak en in de programma- en projectcyclus

2,61 36

Mate van duurzaamheid van de resultaten op het vlak van 
capaciteitsversterking  

2,41 32

Mate van duurzaamheid van de bijdragen tot gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen

2,65 40

Mate van duurzaamheid van de bijdragen tot vermindering en 
preventie van geweld tegen vrouwen

2,31 13

Globale score 2,68 41

2.6.1 Mate van duurzaamheid van de resultaten van de integratie van gender 
op beleidsvlak en in de programma- en projectcyclus

Op beleidsvlak heeft deze evaluatie verschillende voorbeelden opgeleverd van 
pogingen tot integratie van gender waarbij zowel thematische donor-werkgroepen als 
ondersteunende missies vanuit België een positieve rol hebben gespeeld. De belangrijke 
vooruitgang die daarbij werd gemaakt, blijkt dikwijls vrij broos omdat die afhankelijk 
is van het persoonlijke engagement van ambassadepersoneel dat dikwijls de politieke 
steun ontbeert om de integratie van gender stevig te verankeren. Het feit dat de 
partnerlanden op dit vlak geen vragende partij zijn, is een bijkomende hinderpaal. 
Een aantal van de donorlanden die tijdens de veldbezoeken werden gecontacteerd, 
worden met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd. Anderzijds zijn er ook positieve 
factoren, zoals in Marokko waar gendergevoelige budgetering onderdeel uitmaakt van 
de overheidspraktijk die op die wijze werk wil maken van de door het land aangegane 
internationale verplichtingen. In Benin was de betrokkenheid van het Ministerie van 
Landbouw bij het actieonderzoek een positieve factor tot de verankering van gender bij 
een strategische partnerorganisatie.
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Globaal bekeken en niet verwonderlijk is het duidelijk dat de duurzaamheid van de vele 
eenmalige acties die werden ondernomen om gender in de cyclus te integreren beperkt 
is gebleven. Slechts daar waar er sprake is van een breder opgezet en gedragen traject 
worden resultaten geboekt die zich gaandeweg verankeren. Zulke trajecten zijn in de 
regel sterk verbonden met de visie en missie van de betrokken organisaties (bv. SolSoc 
in Marokko, VVOB en OSB algemeen en in Vietnam) die ervoor zorgen dat gender in alle 
belangrijke beleids- en operationele beslissingen wordt meegenomen. 

In sommige van de organisaties met een goede genderpraktijk is gender dermate ingebed 
dat de duurzaamheid van de integratie in de cyclus geen uitdaging meer vormt (OSB, 
MSLF, Solsoc, Juzoor). In andere organisaties (zoals VVOB, maar de facto ook BTC en 
MM) wordt de integratie van gender benaderd als een veranderingstraject, en lijkt het 
bestaan van een duidelijke strategie met bijbehorend actieplan geen overbodige luxe om 
gender te verankeren. Het ondubbelzinnige engagement van VVOB om van gender een 
speerpunt te maken, komt de uiteindelijke duurzaamheid ongetwijfeld ten goede, zeker 
als (zoals in Vietnam) het initiatief wordt genomen om de ondernomen inspanningen 
extern te laten evalueren en op basis van de evaluatie het veranderingstraject nader 
te specificeren. Wat BTC betreft, leveren de bestudeerde cases een dubbel beeld: de 
“oudere” programma’s scoren zwak op het vlak van duurzaamheid van de integratie 
van gender in de cyclus, zelfs als er (in de regel geïsoleerde of persoonlijke) pogingen 
zijn ondernomen. In een aantal (recentere) programma’s geeft de meer structurele 
aanpak onder meer door de inzet van thematische deskundigen (gender focal points, 
…) meer kans op duurzame resultaten, al is het nog te vroeg om conclusies te trekken. 
Een belangrijk knelpunt blijkt hier de discontinuïteit van sleutelpersoneel, wat eens te 
meer het belang onderlijnt van daadwerkelijke mainstreaming in alle geledingen van 
de betrokken organisatie en het gevaar om gender integratie van enkele individuen 
afhankelijk te stellen. 

Andere belangrijke factoren die de integratie van gender in de cyclus kunnen verankeren 
zijn de formulering en opvolging van sekse-specifieke indicatoren, de integratie 
van specifieke gender outputs binnen de interventielogica en, met name voor grote 
programma’s (zoals FVS in Peru) de goede aansluiting bij het overheidsbeleid. Zoals het 
voorbeeld van AD leert, kunnen gender-aspecten zelfs bij afwezigheid van een formeel 
genderbeleid goed zijn geïntegreerd in de cyclus via specifieke indicatoren (en zo nodig 
een specifieke benadering voor mannen en vrouwen).

2.6.2 Mate van duurzaamheid van de resultaten op het vlak van 
capaciteitsversterking  

Bijna alle projecten hebben bijgedragen aan capaciteitsversterking op individueel en/of 
collectief vlak. Dit geldt in de eerste plaats voor educatieprojecten die vooral individuele 
capaciteiten van mannen en vrouwen hebben versterkt; er zijn weinig aanduidingen 
gevonden van problemen met de duurzaamheid van deze resultaten. 

De situatie is evenwel verschillend op institutioneel vlak. Duurzaamheid van de 
capaciteitsversterking hangt daar uiteraard nauw samen met de institutionele 
duurzaamheid van de partnerorganisatie als zodanig. In een aantal gevallen (evenwel 
minder dan verwacht) staat deze duurzaamheid onder druk, met name wanneer 
aan het partnership met de Belgische partner een einde dreigt te komen. Specifieke 
capaciteitsversterking op het vlak van gender schijnt zich verder gemakkelijker te 
verankeren binnen niet gouvernementele structuren dan binnen overheidsstructuren. 
De NGOs die bijvoorbeeld via het FC programma op gendervlak zijn versterkt, hebben 
in vele gevallen een belangrijke transformatie doorgemaakt waarvan zij zelf beweren 
dat die goed is geïntegreerd en de organisatie heeft versterkt. Dit geldt evenzeer voor 
de boerenorganisatie waarmee OSB in Vietnam samenwerkt. Andere gelijkaardige 
voorbeelden betreffen de integratie van gender binnen basisorganisaties in de PPILDA 
en PASAB projecten of in het kader van LISA II van LD in Benin. Lokale structuren (bv. 
Juzoor in Palestina, partners van BD in Bolivia) blijken via een projectfinanciering zelf 
een dynamiek van capaciteitsontwikkeling te ontwikkelen. 
De ontwikkeling en het verduurzamen van capaciteit op gender vlak lijkt evenwel moeilijker 
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te liggen binnen overheidsstructuren, zoals de ervaringen van MM (DRC), PARZS (Benin) 
en VVOB (Vietnam) bewijzen. De pogingen van BTC in RDC om gender focal points en 
“division genre” te steunen, zijn nog van te recente datum om de duurzaamheid van hun 
effecten te kunnen inschatten. Het gaat in deze gevallen om dikwijls logge instituten die 
slechts moeizaam en via een langdurige inzet van relatief grote middelen veranderingen 
adopteren die dan nog dikwijls sterk afhankelijk zijn van enkele individuen binnen 
de betrokken structuren. Een positief voorbeeld hier is MAEP (Benin) waar een eigen 
genderbeleid het kader aanreikt voor gender capaciteitsversterking.

2.6.3 Mate van duurzaamheid van de bijdragen tot gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen 

Het was voor de evaluatie niet gemakkelijk om uitspraken op dit vlak te doen, vooreerst 
omdat er weinig informatie beschikbaar is over de effecten van de interventies op 
het vlak van gendergelijkheid en empowerment (zie hoger), vervolgens omdat een 
oordeel over de duurzaamheid steeds impliceert dat men vanuit een actuele analyse een 
uitspraak over de toekomst wordt gedaan. Verder is de relatie tussen empowerment 
en grotere gendergelijkheid niet steeds eenduidig: kan er sprake zijn van (duurzame) 
empowerment als deze (uiteindelijk) niet bijdraagt tot veranderingen in genderrelaties? 
Kunnen we bijvoorbeeld aanvaarden dat vrouwen duurzaam aan macht hebben 
gewonnen als zij er economisch op vooruitgaan zonder dat er een transformatie van 
genderrelaties (binnen het gezin, binnen de samenleving) plaatsvindt? Of mogen we 
aannemen dat economische vooruitgang op een of andere wijze, minstens indirect, 
tot zo een transformatie zal bijdragen? Of is het eerder omgekeerd, dat economische 
vooruitgang van vrouwen niet duurzaam kan zijn als er ook geen transformatie van 
genderrelaties mee gepaard gaat?

Globaal bekeken (i.e. door de sectoren heen) is het duidelijk dat projecten die naast hun 
technische focus ook veel aandacht hebben besteed aan de versterking van organisaties, 
sensibilisering, training, leiderschapsontwikkeling, … waarbij vrouwen effectief werden 
bereikt, grotere kansen hebben om duurzame effecten te genereren op het vlak van 
empowerment en gendergelijkheid. Zulke projecten leggen dikwijls de basis voor een 
spontaan ontwikkelingsproces waarin vrouwen, veelal gezamenlijk, gaandeweg (en met 
of zonder externe steun) sterker worden en hun lot in handen nemen. In deze gevallen 
blijkt het te gaan om een combinatie van interne, externe en sociale of economische 
empowerment (individueel en collectief), waarbij de verschillende processen elkaar 
versterken en een solide basis creëren voor duurzame machtsverwerving en grotere 
gendergelijkheid. Goede voorbeelden van dit type projecten zijn bijna in alle bezochte 
landen te vinden.

Verder kunnen ook een aantal specifieke aanduidingen worden gegeven m.b.t. de 
interventies in enkele sectoren:

 ● Educatieprojecten hebben, zoals eerder reeds aangeduid, in de regel bijgedragen 
tot empowerment van meisjes en vrouwen. Beter onderwijs draagt duidelijk 
bij tot een toename van de interne en externe macht en wapent vrouwen en 
meisjes om, bijvoorbeeld, beter van de kansen op de arbeidsmarkt gebruik te 
maken. De empowerment effecten die deze projecten genereren zijn meestal 
duurzaam; alleen in een erg politiek of economisch instabiele omgeving kan 
het voor vrouwen moeilijk zijn hun toegenomen kennis en vaardigheden te 
valoriseren. In de meeste gevallen zijn er evenwel veeleer positieve effecten 
vanuit de context, zoals een grotere maatschappelijke aanvaarding (in alle 
bezochte landen) m.b.t. de toegang van vrouwen tot het middelbaar en hoger 
onderwijs en tot (economisch en sociaal) interessante jobs. De empowerment 
effecten van deze projecten situeren zich op individueel vlak; of zij zich vertalen 
in grotere gendergelijkheid (op familiaal vlak en ruimer) hangt vooral af van de 
kracht en motivatie van de betrokkenen.

 ● Projecten in de sector van de gezondheidszorg (tenminste deze opgenomen in de 
steekproef) hebben een belangrijke rol gespeeld in het vervullen van praktische 
noden van vrouwen en meisjes; zij zijn van grote betekenis geweest, zonder daarbij 
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evenwel tot grotere gendergelijkheid te hebben bijgedragen. De duurzaamheid 
van de effecten van deze projecten hangt voor een groot gedeelte af van hun 
vermogen om de kwaliteitsvolle dienstverlening in de toekomst verder te zetten. 
Daarvoor zijn zij meestal (bv. MM en AD in DRC, MAR in Niger) afhankelijk van 
externe fondsen; de toegang tot deze fondsen lijkt in sommige gevallen goed 
verzekerd (zo is AD onderdeel van een wereldwijd programma), terwijl die voor 
andere organisaties sterk afhangt van project- of programmafinanciering. Verder 
speelt ook de lokale situatie een belangrijke rol en houdt met name armoede de 
bevolking in een situatie van chronische afhankelijkheid en kwetsbaarheid, die 
de toegang tot zelfs de meest basale gezondheidszorg kan compromitteren, met 
name voor gemarginaliseerde vrouwen  (bv. MM). Daar waar gezondheidszorg op 
sectoraal vlak wordt ondersteund en kadert binnen een (effectief) overheidsbeleid 
(JHSS in Rwanda), zijn de kansen op duurzaamheid groter.

 ● Projecten van economische ontwikkeling (in de landbouwsector, via micro-
kredieten, …) leveren de duidelijkste voorbeelden van (economische) 
empowerment van vrouwen, hetzij individueel (bv. Diaconia in Bolivia, via 
microkrediet), hetzij individueel/collectief. Vooral in de projecten die daarbij 
ook inzetten op sensibilisering, leadership ontwikkeling, … (gericht op vrouwen 
maar niet noodzakelijk vanuit een gender perspectief), schijnt economische 
vooruitgang zich te vertalen in veranderende genderverhoudingen (bv. OSB en 
ACC in Vietnam, LISA in Benin). De gerealiseerde vooruitgang lijkt ook duurzaam. 
Daarbij kan worden opgemerkt dat transformatie van genderverhoudingen niet 
noodzakelijk expliciet werd nagestreefd, maar zich wel de facto heeft gerealiseerd. 
Er zijn geen projecten gevonden waar economische empowerment van vrouwen 
zich ook niet de facto heeft vertaald in veranderende genderverhouding. Echter 
situeren deze veranderingen zich dikwijls slechts op microvlak en betreffen zij 
niet wijzigen in de mentaliteit en gedrag; als er op termijn geen wijzigingen 
komen op dat vlak, blijft de duurzaamheid van de gerealiseerde baten fragiel.

2.6.4 Mate van duurzaamheid van de bijdragen tot vermindering en preventie 
van geweld tegen vrouwen

Zoals hoger (zie 2.4.5) reeds aangegeven, zijn er slechts enkele projecten die hebben 
bijgedragen tot de vermindering en preventie van geweld tegen vrouwen. Enkele 
projecten hebben de strijd tegen seksueel (of familiaal) geweld als voornaamste object. 
In het geval van LVS (DRC) heeft het programma bijgedragen tot enkele institutionele 
resultaten (wetgeving, …) die duurzaam zijn, maar op zichzelf slechts een klein onderdeel 
van de oplossing vormen. In het veld vormt de politieke en institutionele instabiliteit 
in Oost-Congo een belangrijke bedreiging voor de duurzaamheid van de resultaten, 
ondanks het feit dat het programma evenwichtig is uitgebouwd en ook sterk inzet op 
preventie en focust op de daders van seksueel geweld. De duurzaamheid van de effecten 
van het VFS programma (Peru) schijnt in grote mate gewaarborgd dankzij de sterke 
institutionele inbedding van het programma op nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Andere projecten hebben slechts indirect bijgedragen tot de vermindering en preventie 
van geweld tegen vrouwen, bijvoorbeeld door de versterking van gemeentelijke diensten 
(CIC en ASF in Marokko), de versterking van de macht (onderhandelingspositie) van 
seks-werkers (IST Marokko) of de aandacht voor familiaal geweld (VVOB en OSB in 
Vietnam) of voor een wijziging in de mentaliteit van mannen (LISA, Benin). In hoeverre 
er hier sprake is geweest van duidelijke effecten en of die duurzaam zijn, kon niet 
worden nagegaan.

Tenslotte heeft het kwalitatief impactonderzoek in Vietnam aanduidingen gegeven van 
een positieve correlatie tussen economische empowerment van vrouwen en vermindering 
van huishoudelijk geweld. Hierbij is het belangrijk aan te duiden dat in de betrokken 
projecten (OSB, ACC) vrouwen niet alleen op economisch vlak maar ook breder werden 
ondersteund.
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Samenvattend kan worden gesteld dat er een sterke variatie is in de duurzaamheid 
van de resultaten van de integratie van gender op beleidsvlak en in de project- en 
programmacyclus, en van gender capaciteitsversterking. De vooruitgang gemaakt 
op beleidsvlak is dikwijls vrij broos in de bilaterale samenwerking omdat resultaten 
veelal het gevolg zijn van individueel engagement (aan Belgische kant) en lokale 
instituties doorgaans geen vragende partij zijn om gender te integreren. Slechts 
daar waar integratie-inspanningen verbonden zijn met de organisatiecultuur, zijn er 
goede kansen op duurzaamheid van vernieuwd beleid, maar ook van de versterking 
van de gendercapaciteit. Op project- en programma-vlak vormt de formulering van 
gender gerelateerde outputs, -effecten en sekse specifieke indicatoren een belangrijk 
mechanisme om de integratie van gender in de interventiecyclus verankeren; deze 
praktijk komt evenwel nog maar zelden voor maar is wel aan een opmars bezig.
De duurzaamheid van de bijdragen tot gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen is relatief hoog, met name in projecten die gender daadwerkelijk hebben 
geïntegreerd en/of naast hun technische focus veel aandacht hebben besteed aan 
organisatieversterking, training, leiderschapsontwikkeling, e.d.m. waarbij vrouwen 
effectief werden betrokken als (mede-) richtinggevende actoren. Een dergelijke 
benadering ligt veelal aan de basis van een dynamiek van ontwikkeling van socio-
economische, interne en externe empowerment die elkaar versterken en een solide 
basis creëren voor duurzame machtsverwerving en grotere gendergelijkheid.

2.7  Evaluatievraag 7: In welke mate is het Nationaal 
actieplan voor de uitvoering van resolutie 1325 van 
de VN-Veiligheidsraad effectief gebleken?

Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad werd unaniem aangenomen op 31 oktober 2000. 
De resolutie roept op tot de erkenning van de rol van vrouwen in conflictpreventie, 
conflictbeheer en consolidatie van de vrede. De VN lidstaten worden daarbij uitgenodigd 
om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de toename van de participatie van 
vrouwen aan hogergenoemde processen te verhogen en ook in te staan voor de 
bescherming van vrouwen voor, tijdens en na conflicten. De Veiligheidsraad heeft verder 
in 2004 de leden opgeroepen om hun eigen Nationaal Actieplan uit te werken om op die 
wijze daadwerkelijk aan de uitvoering van de resolutie bij te dragen.

Het eerste Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van resolutie 1325 werd 
in 2008 opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Commissie Vrouwen 
en Ontwikkeling, het Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken, het Ministerie van 
Defensie en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Er bestaat een 
taskforce 1325 die is samengekomen voor de opstelling en opvolging van dit eerste 
Nationale Actieplan en momenteel (midden 2014) hetzelfde doet voor het tweede plan.  
In het actieplan wordt verwezen naar de oprichting van een werkgroep ´vrouwen, 
oorlog en vrede´ binnen de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling die zich toespitst 
op Resolutie 1325. Deze werkgroep organiseert activiteiten om de Belgische publieke 
opinie bewust te maken van het belang van de genderdimensie in het proces van vrede, 
veiligheid en ontwikkeling. Het actieplan omvat een brede waaier aan beleidslijnen en 
acties op verschillende (elkaar deels overlappende) domeinen: geweld tegen vrouwen in 
gewapende conflicten, vredesopbouw en conflictpreventie, ontwikkelingssamenwerking 
(in de engere zin), vredesmissies en monitoring en evaluatie. Met uitzondering 
van de vredesmissies is het de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking die verantwoordelijk is voor de implementatie. Het tweede 
actieplan (2013-2016) werd in 2013 gefinaliseerd en voorgelegd op de Ministerraad van 
19 juli 2013. Het plan bevat een nieuwe structuur en methodologie en zes prioritaire 
doelstellingen: het internationale normatieve kader, de integratie van de genderdimensie 
in het kader van resolutie 1325, de bescherming van vrouwen en meisjes tegen alle 
vormen van geweld, de deelname van vrouwen aan vredesprocessen en processen van 
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vredesopbouw, de steun voor de uitvoering van 1325 en het Nationaal Actieplan, en de 
opvolging, rapportage en monitoring.

Een analyse van de uitvoering van het gehele actieplan was onmogelijk te verwezenlijken 
in het kader van deze evaluatie; in overleg met de opdrachtgever is daarom besloten de 
analyse te beperken tot het domein “Ontwikkelingssamenwerking”, wel beseffend dat 
de resolutie een problematiek betreft waar bij uitstek een geïntegreerde benadering van 
verschillende domeinen is aangewezen. 

Binnen het domein ontwikkelingssamenwerking verwijst het Actieplan in eerste instantie 
naar het bredere kader van de Belgische samenwerking die de gelijkheid van rechten en 
kansen van vrouwen en mannen en de empowerment van vrouwen als transversaal thema 
integreert en die verder op operationeel vlak een prioriteit maakt van de bescherming, 
verzorging en re-integratie van slachtoffers van seksueel geweld in gewapende conflicten 
en van de strijd tegen de straffeloosheid. Het Grote Meren gebied vormt daarbij een 
geografische prioriteit. Binnen dit globale kader voorziet het Actieplan onder het luik 
Ontwikkelingssamenwerking 13 specifieke acties die vrij algemeen zijn geformuleerd en 
de nadruk leggen (onder meer) op steun aan internationale organisaties en landen (en 
daar actieve netwerken van vrouwen) die door conflicten worden geteisterd.  

2.7.1 Mate van opvolging van de beleidslijnen van het Nationaal Actieplan 
(onder de sectie Ontwikkelingssamenwerking)

De implementatie van resolutie 1325 is één van de vier prioriteiten waarop de Belgische  
ontwikkelingssamenwerking inzet voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, en 
voor de huidige minister is geweld tegen vrouwen duidelijk een prioriteit. In totaal 6 van 
de 18 partnerlanden van de Belgische bilaterale coöperatie bevinden zich in een onstabiele 
situatie: Burundi, DRC, Niger, Oeganda, Palestijnse Gebieden en Rwanda. Met betrekking 
tot resolutie 1325 werd in het eerste nationaal actieplan bijzondere aandacht gegeven aan 
Burundi, DRC, de Palestijnse Gebieden en Rwanda. In het tweede nationaal actieplan (2013-
2016) is er specifieke aandacht voor Afghanistan (geen partnerland!), DRC en Mali. Een 
scan van de ISPs van de landen die niet in de steekproef voor veldstudie zijn opgenomen 
(Burundi, Palestijnse Gebieden, Rwanda en Mali) laat zien dat alleen de ISPs van Burundi en 
Rwanda naar het Belgische en het Burundese respectievelijk het Rwandese plan van acties 
voor de implementatie van resolutie 1325 verwijzen als zijnde documenten waarmee in de 
uitwerking van de ISP rekening is gehouden. Dit is echter in de ISPs niet concreet terug te 
vinden. Wat DRC (opgenomen in de steekproef) betreft, is dit niet het geval en concretiseert 
de vrij belangrijke aandacht voor de bestrijding van seksueel geweld zich in parallel proces 
dat zijn ontstaan heeft gevonden in een belangrijke interventie (LVS, opgenomen in deze 
evaluatie) die reeds in 2004 werd opgestart en uitgevoerd wordt samen met enkele andere 
internationale partners. De situatie in DRC schijnt aldus een internationaal gesignaleerde 
tendens te bevestigen die stelt resolutie 1325 vaak parallelle processen op gang brengt in 
plaats van geïntegreerd te worden binnen bestaande processen.

Van de vijf focuslanden in het eerste en tweede actieplan hebben alleen de Palestijnse 
Gebieden en Mali relatief (in vergelijking met het interventies en de totale uitgaven voor 
alle 18 partnerlanden) meer G-2 interventies en hogere uitgaven voor deze interventies. 
Met betrekking tot het aantal G-1 interventies en de totale uitgaven hiervoor scoort 
alleen de DRC gemiddeld lager dan de 18 partnerlanden. Er zijn evenwel geen concrete 
indicaties die zouden wijzen op een invloed van het Actieplan op de beleidskeuzes die 
worden gemaakt in de samenwerking met de partnerlanden en elders.

Nochtans heeft het eerste nationaal actieplan geen eigen budget (slechts het Ministerie 
van Defensie heeft, voor zijn verantwoordelijkheden, een specifiek budget gereserveerd). 
Activiteiten op het vlak van ontwikkelingssamenwerking die in het kader van resolutie 
1325 worden uitgevoerd, moeten dus gefinancierd worden middels het bilaterale, 
multilaterale of niet gouvernementele samenwerkingskanaal en opgenomen in de ISPs 
en de programma’s van de indirecte actoren.  Dit lijkt evenwel niet gebeurd en evenmin 
schijnt een concreet kader te zijn uitgewerkt om de implementatie van de resolutie 
binnen de ontwikkelingssamenwerking te operationaliseren.
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In de SRGR beleidsnota wordt verder vermeld dat één van de aanbevelingen van 
Resolutie 1325 ́ Vrouwen, vrede en veiligheid´, de implicatie van vrouwen in het zoeken 
naar oplossingen van conflicten, verdedigd zal worden wanneer nodig. Daarnaast wordt 
genoemd dat België er over zal waken dat de regels van seksuele en reproductieve 
rechten door militairen die door België gestuurd worden in het kader van vredesoperaties 
of opleiding van vreemde troepen gerespecteerd worden. 

Tenslotte staat in de beleidsnota multilaterale samenwerking dat de Belgische bijdrage 
ter ondersteuning van de seksuele en reproductieve rechten zal worden opgevoerd 
en dat België de internationale aandacht zal blijven vestigen op de problematiek van 
seksueel geweld.

2.7.2 Mate van uitvoering van het Nationaal Actieplan (onder de sectie 
Ontwikkelingssamenwerking)

Hoewel er diverse activiteiten zijn uitgevoerd, die passen in het Nationale Actieplan, heeft 
dit laatste niet direct een rol gespeeld in de selectie en uitvoering van de interventies 
ook al omdat het niet over een eigen budget beschikt. Het Actieplan wil vooral 
strategische oriëntaties vastleggen en zich niet echt bezighouden met het operationele 
niveau Activiteiten op het vlak van bestrijding en preventie van geweld tegen vrouwen 
worden zo veeleer vanuit de eigen “interne” logica van de betrokken Belgische en lokale 
actoren geïnitieerd en uitgevoerd. Globaal is er veel belangstelling voor de thematiek 
van seksueel geweld, echter zonder dat die aan Resolutie 1325 is gekoppeld of van 
daaruit ontstaan.

Er is een stand van zaken opgemaakt in december 2011, die als basis is gebruikt 
voor de uitwerking van het tweede nationale actieplan. Hierin worden een aantal 
voorbeelden gegeven van programma´s die in het kader van resolutie 1325 zijn 
gefinancierd, met name in de vier focuslanden. Zo draagt België bij tot de algemene 
fondsen van de internationale partnerorganisaties die een katalyserende rol vervullen 
m.b.t. de opvolging van resolutie 1325 en 1820, zoals UN Women, UNFPA, UNICEF en 
OHCHR.  Verder maakt het deelprogramma “Kennisbeheer en Gender” deel uit van 
het multilaterale programma van de Belgische ontwikkelingssamenwerking samen met 
de FAO voor de periode 2008-2011 ; hier maakt het project DIMITRA deel van uit 
(DIMITRA overkoepelt de regio van de Grote Meren (RDC, Rwanda, Burundi) en andere 
landen van sub-Sahara Afrika zoals Niger).  Verder worden een aantal initiatieven in de 
Palestijnse Gebieden genoemd (o.a. het Juzoor en het PGFTU project opgenomen als 
case studies in deze evaluatie) en in DRC. Verder wordt gesteld dat België belang hecht 
aan de genderdimensie in de vluchtelingenproblematiek en aandringt op bescherming 
van vrouwen in vluchtelingenkampen en erop toeziet dat de seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg en de eerbiediging van de desbetreffende rechten deel uitmaken 
van de humanitaire hulpprogramma’s en van de programma’s voor de wederopbouw 
in landen die zich in een postconflictsituatie bevinden. Verder wordt steun vermeld 
aan programma’s die gericht zijn op een alomvattende en geïntegreerde respons op 
de medische, psychosociale noden en op de sociaaleconomische re-integratie van 
de slachtoffers van seksueel geweld (overwegend in het Grote Meren gebied), bv. 
programma’s uitgevoerd door VN organisaties en het in de evaluatie opgenomen LVS.

Het tweede nationaal actieplan (2013-2016) geeft voor elke actielijn het verantwoordelijke 
departement aan, wat als een verbetering ten opzichte van het eerste nationaal actieplan 
wordt gezien. De coördinatie tussen Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking 
is evenwel niet goed (interviews). De geformuleerde opvolgingsinstrumenten zijn niet 
erg concreet, wat een goede monitoring van de implementatie kan bemoeilijken. Verder 
is er, vanuit het perspectief van de FOD Buitenlandse Zaken, een duidelijke overlapping 
met de activiteiten van de Gender Task Force (met name wat doelstelling 2 van het 
Nationaal Actieplan betreft). Ten behoeve van de operationalisering van het tweede 
nationaal actieplan werkt de directie Maatschappijopbouw (D2.5) van DGD momenteel 
een nota “Vrouwen en Conflict” uit, inclusief een tijdschema, die onder meer als doel heeft 
versnippering te vermijden (het actieplan wordt als erg breed en ambitieus ervaren). 
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Het evaluatieteam is geen en-
kel voorbeeld tegengekomen van 
institutionele actie mbt. het op-
volgen van het Nationaal Actie-
plannen, niet in de bilaterale sa-
menwerking maar evenmin in de 
indirecte samenwerking. Dit wijst 
op een slechte articulatie tussen 
dit actieplan (en degenen die het 
moeten uitwerken, opvolgen) en 
de “machinery” van de reguliere 
samenwerking die zich anders (via 
ISPs, actieprogramma’s, …) con-
cretiseert. De reeds hoger vastge-
stelde onvoldoende aandacht voor 
de problematiek van seksueel ge-
weld bevestigt deze vaststelling, wat niet uitsluit dat er ad-hoc aandacht is voor de pro-
blematiek (bv. op het niveau van de politieke verantwoordelijken). 

2.8  Evaluatievraag 8: Wat zijn de niet verwachte 
langetermijnresultaten van de interventies in het 
kader van de Belgische ODA die gericht zijn op 
gendergelijkheid (gender policy marker 1 en 2)

De notie “niet verwachte lange termijnresultaten van de interventies” is moeilijk 
eenduidig te definiëren. Dit geldt met name voor niet verwachte positieve resultaten (we 
kunnen immers aannemen dat negatieve lange termijn resultaten steeds onverwacht 
zijn, zo niet had de interventie die wel proberen te vermijden). Een formeel standpunt 
in dit verband is dat elk resultaat dat niet expliciet is opgenomen in de interventielogica 
of het project- of programmavoorstel “niet verwacht” is (maar dat impliceert dat 
eenzelfde effect in het ene project als “niet verwacht” zal worden gezien en in een ander 
gelijkaardig project als “verwacht”, alleen omdat het in dit laatste project is opgenomen 
in de projectbeschrijving). Anderzijds kan men stellen dat vele (niet geëxpliciteerde) 
resultaten wel degelijk impliciet “verwacht” zijn. Dit geldt bij voorbeeld voor de effecten die 
men verwacht van educatieprojecten. De vaststelling dat deze leiden tot empowerment 
van meisjes en vrouwen kan men bezwaarlijk als “niet verwacht” categoriseren, zelfs als 
in de projectvoorstellen niet naar empowerment wordt verwezen; hetzelfde kan worden 
gesteld m.b.t. niet-formele vorming en capaciteitsversterking.
Er is dus geen eenduidige afbakening mogelijk. Ons lijkt het vooral belangrijk dat 
de evaluatie een goed beeld geeft van de (mogelijk) niet verwachte positieve en 
negatieve effecten. Onvermijdelijk leidt dit, voor wat de positieve niet verwachte 
langetermijnresultaten betreft, tot een beperkte overlapping met de bevindingen die 
reeds onder punt 2.4.4 werden beschreven.

2.8.1. Welke zijn de onverwachte positieve langetermijnresultaten van de 
interventies?

Onverwachte positieve langetermijnresultaten hebben doorgaans te maken met 
situaties waarin lokale doelgroepen (i.c. vrouwen) een eigen dynamiek ontwikkelen die 
leidt tot verbeterde genderrelaties, zonder dat het samenwerkingsproject als zodanig 
hier een rol wilde spelen. Het meest sprekende voorbeeld is het Tarija project in Bolivia 
(gemeentelijke samenwerking met het oog op de versterking van de brandweer) waar 
de samenwerking geleid heeft tot empowerment van de betrokken vrouwen en tot de 
ontwikkeling van gelijkwaardiger genderrelaties, zonder dat het project daar op een of 
andere wijze op heeft aangestuurd. 

Box 10: Onverwachte effecten van een opleidingspro-
gramma

Het APEFE programma in Bolivia financiert onder meer een 
licentiaatsprogramma voor leraars en leraressen die reeds 
professioneel actief zijn. 
In het programma-document wordt geen enkele aandacht aan 
gender besteed. Het veldbezoek heeft echter uitgewezen dat 
het programma vooral vrouwen bereikt, omdat op het niveau 
van het basisonderwijs vooral vrouwen werkzaam zijn. De 
geïnterviewde vrouwen stelden dat de vorming hun zelfbeeld 
en zelfvertrouwen hadden versterkt. De verkregen competen-
ties konden ze zowel in de context van hun familie al hun 
gemeenschap gebruiken. Ook werden in de ouder comités 
problemen zoals huishoudelijk geweld aangekaart. 
Het is echter jammer dat APEFE deze resultaten niet opvolgt.
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Er zijn in de steekproef nog verschillende projecten te vinden met gelijkaardige effecten; 
zo kunnen universitaire projecten een springplank zijn voor vrouwelijke academici om 
ook in de universitaire beslissingsstructuren een grotere rol te spelen; een gelijkaardig 
effect werd vastgesteld in Bolivia (zie box). Succes voor vrouwen op economisch vlak 
zorgt in Vietnam voor grotere sociale en politieke erkenning en een toename van het 
politiek gewicht van vrouwen (als individu en als groep). Ook in Vietnam straalt het 
performante micro-krediet programma positief af op de Vrouwenunie en laat dit haar 
toe haar programma-aanbod te verbreden en te verdiepen; een gelijkaardig effect heeft 
het IFSI programma in Palestina waar vrouwelijke vakbondskaders zijn opgenomen 
in een nationaal comité. Het Diaconia project (Bolivia, eveneens microkrediet) heeft 
gelijkaardige effecten gegenereerd op individueel vlak. 

Meer algemeen en door alle landen en sectoren heen, blijkt van vormingsinspanningen 
en participatieve methoden een sterk emanciperend/transformerend effect uit te gaan 
(al dan niet expliciet beoogd). Vrouwen die aan vorming en sensibilisering deelnemen, 
krijgen meer vertrouwen, versterken hun zelfbeeld en autonomie en verlangen naar 
meer, zowel in de privé- als publieke sfeer.  

2.8.2. Welke zijn de onverwachte negatieve langetermijnresultaten van de 
interventies?

In de 50 geanalyseerde interventies is slechts één voorbeeld gevonden van negatieve 
neveneffecten voor vrouwen die het gevolg zijn van een genderblinde aanpak (het ASI 
project waar een genderblinde benadering van kindermisbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen tot negatieve effecten voor zowel jongens als meisjes kan leiden). Ons 
onderzoek is echter te oppervlakkig gebleven om te poneren dat van zulke effecten 
helemaal geen sprake is in de andere projecten. Niettemin kan worden gesteld dat 
“aandacht voor vrouwen” vrij goed is geïntegreerd en geoperationaliseerd in de 
interventies, wat zich onder meer heeft geconcretiseerd in de goede vertegenwoordiging 
van vrouwen als doelgroep. Hoewel deze “aandacht voor vrouwen” geen gender-aanpak 
en zeker niet vrouwen-empowerment impliceert, lijkt de relatief goede betrokkenheid 
voor vrouwen minstens belangrijk te zijn geweest als een factor om negatieve effecten 
te vermijden.

De onverwachte langetermijnresultaten die in de projecten werden vastgesteld, hebben 
veelal te maken met maatschappelijke ontwikkelingen die moeilijk te voorzien waren en 
het gevolg zijn van contextuele veranderingen maar ook, op micro- of mezo-vlak, van 
effecten die uit de interventies als zodanig voortkomen. 

Zo zorgt op macro-vlak de weerstand tegen het gender-concept in Bolivia voor een 
extra hindernis in het streven naar gendergelijkheid en ontwricht de toenemende 
integratie van Vietnam in de wereldeconomie lokale economische en sociale systemen, 
met negatieve gevolgen voor de empowerment van vrouwen (toename van migratie uit 
rurale gebieden, laagwaardige tewerkstelling van vrouwen in de industrie). 

Op micro-vlak zijn er slechts enkele meldingen van negatieve effecten, die door de 
band werden gecorrigeerd. Zo heeft de werking van LVS ten voordele van slachtoffers 
van seksueel geweld initieel sociale na-ijver veroorzaakt in lokale gemeenschappen 
(werd gecorrigeerd door de gehele gemeenschap bij de acties te betrekken), of 
zorgde economisch succes van vrouwen in een aantal gevallen voor een toename van 
huishoudelijk geweld (Vietnam). 
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3. Conclusies en geleerde lessen

De in dit hoofdstuk voorgestelde conclusies zijn analytisch van aard en vertrekken 
van de voornaamste vaststellingen van deze evaluatie met betrekking tot de acht 
evaluatievragen. De analyse beoogt de verbanden te leggen tussen de voornaamste 
bevindingen en op die manier een coherente verklaring te geven voor de bereikte 
resultaten en daarbij de voornaamste verklarende factoren van succes en mislukking 
aan te duiden. Als referentiekader hebben we daarbij terug gegrepen naar de 
veranderingstheorie zoals die bij het begin van hoofdstuk 2 werd voorgesteld. 

Startpunt voor onze analyse hierna is de belangrijkste vaststelling van deze evaluatie: 
globaal bekeken is de Belgische ontwikkelingssamenwerking er tot nu toe niet 
in geslaagd om een significante bijdrage te leveren aan gendergelijkheid. 
Daarmee is niet gezegd dat er geen enkele bijdrage is geweest of er geen inspanningen 
zijn geleverd. Integendeel, op vele plaatsen en op verschillende wijzen is geprobeerd 
om gender te integreren en in te zetten op grotere gendergelijkheid, alleen lijken deze 
resultaten veelal het gevolg van tijdelijke en toevallige configuraties die vooral ontstaan 
uit het initiatief van gemotiveerde individuen. Slechts een beperkt aantal organisaties 
slaagt er in om op structurele en continue wijze in die mate gender te integreren dat 
betekenisvol wordt bijgedragen tot grotere gendergelijkheid. Globaal bekeken kunnen 
we echter niet anders dan vaststellen dat de mate en intensiteit van de geleverde 
inspanningen en de daaruit voortkomende resultaten niet in verhouding staan tot de 
omvang van de concrete problemen die vrouwen met name in het Zuiden ervaren en 
die voortkomen uit ongelijke en onrechtvaardige genderverhoudingen. Het feit dat 
thematische genderevaluaties in andere landen tot gelijkaardige conclusies hebben 
geleid, doet ons veronderstellen dat de ontwikkelingssamenwerking in het algemeen 
het erg lastig heeft om daadwerkelijk en op duurzame wijze bij te dragen tot verbeterde 
genderrelaties. Hierna willen we de ervaringen en bevindingen van deze evaluatie 
gebruiken niet zozeer om de besluiten te herhalen die zoveel evaluaties voor ons reeds 
hebben gemaakt, maar vooral om naar verklaringen te zoeken die richting kunnen geven 
voor onze aanbevelingen in het volgende hoofdstuk. 

1.  Het maatschappelijk en institutioneel draagvlak voor volwaardige 
genderintegratie is beperkt en heeft ervoor gezorgd dat adequate 
wettelijke en beleidskaders niet in een goede praktijk worden omgezet

Ontwikkelingssamenwerking vindt niet plaats in een vacuüm, maar komt tot stand en wordt 
uitgevoerd via maatschappelijke instituties hier en in het Zuiden. Met de “benefit of hindsight” 
kan worden vastgesteld dat de veranderingstheorie van waaruit de Gender Strategienota 
(impliciet) is vertrokken onvoldoende rekening heeft gehouden met het ontbreken van een 
sterke maatschappelijke inbedding van de waarde en het belang van gendergelijkheid, 
in de eerste en voornaamste plaats in België zelf. Dit tekort vinden we ook terug binnen 
de organisatiecultuur van de meeste Belgische actoren in de ontwikkelingssamenwerking 
zowel bij DGD en BTC als bij de indirecte actoren, en vormde (en vormt nog steeds) een 
belangrijke hinderpaal voor inspanningen  ten voordele van gendergelijkheid.

Nochtans zijn in België op legaal vlak de noodzakelijke initiële voorwaarden voor een 
effectief streven naar grotere gendergelijkheid wel degelijk aanwezig: er is een wettelijk 
kader dat toelaat om gender, gender mainstreaming en de preventie en reductie van 
seksueel geweld adequaat ter harte te nemen. De genderdimensie is verder als transversaal 
thema62 geïntegreerd in de voornaamste wetgeving m.b.t. Ontwikkelingssamenwerking 
62 We komen hier later op terug.
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(wetten van 1999 en 2013, Federale Wet op Gender Mainstreaming). Op die wijze kan 
België zijn internationale verbintenissen m.b.t. gendergelijkheid nakomen. Verder werd 
vastgesteld dat in de bezochte landen de G&O beleidsdocumenten en gerelateerde 
wettelijke kaders doorgaans relatief goed zijn ontwikkeld en dat ook de coherentie met 
ander ontwikkelings- en genderintegratie-beleid in het algemeen geen probleem vormt 
(Bolivia vormt hier een uitzondering).

Echter geldt zowel voor België als voor vele landen in Noord en Zuid dat het erg moeilijk 
blijkt om het wettelijk kader en de daarmee verbonden beleidsintenties te vertalen in 
een effectieve praktijk zowel op beleidsvlak als in concrete programma’s en projecten. 
Hoewel beleid omzetten in goede uitvoering ook in andere domeinen moeilijk ligt, heeft 
deze evaluatie moeten vaststellen dat deze uitdaging in het geval van gender bijzonder 
groot is. Er blijken extra hinderpalen te bestaan die te maken hebben met de kern 
zelf van gender en gender mainstreaming die in essentie streven naar rechtvaardiger 
(machts)verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Dit roept onvermijdelijk grote 
weerstand op, met name als men concrete veranderingen wil doorvoeren; weinigen zijn 
immers bereid om goedschiks macht of prerogatieven af te staan. De evaluatie heeft 
vele voorbeelden gevonden van zulke weerstanden bij individuen en in  organisaties 
en instituties in België en in het Zuiden, in formele instituties maar ook in doelgroep-
organisaties in het Zuiden en binnen de gezinnen.

Daarbij is het belangrijk op te merken dat veranderingen in genderverhoudingen aan het 
wezen en de levenservaring van elk individu raken. Gender wordt verder van kindsbeen 
af geïnternaliseerd en daarom is het voor individuen psychologisch moeilijk voor 
individuen om de bestaande genderidentiteiten en de daaraan verbonden gedragingen 
en houdingen in vraag te stellen. De weerstand die (beoogde) veranderingen oproepen, 
kan daarom hardnekkiger zijn dan bij andere veranderingsprocessen. 

Tenslotte zijn gender en gender mainstreaming tegelijk uitdagende en moeilijk te hanteren 
concepten; hun vertaling op institutioneel en sectorvlak is dan ook lastig (zie ook hierna). 

Les 1. Het omzetten van het beleid m.b.t. gender-gelijkheid in een goede uitvoe-
ringspraktijk is een veeleisende opdracht die in het verleden te licht werd ingeschat. 
Zeker wanneer een sterk maatschappelijk draagvlak ontbreekt, is het vertalen van 
formele/legale verworvenheden in reële veranderingen in het leven van vrouwen en 
mannen een erg veeleisend en complex proces met vele dimensies en schakels, dat 
weerstanden oproept die niet alleen via een instrumentele benadering kunnen worden 
weggewerkt.

2.  Aan de initiële voorwaarden die een uitvoering van de Gender 
Strategienota moesten waarborgen, is weinig of geen aandacht besteed

Een tweede verklaring heeft met de Gender Strategienota als zodanig te maken. 
Van deze Nota werd verwacht dat ze de Belgische samenwerking zou toelaten om 
gender volwaardig te integreren en op die wijze een bijdrage te leveren aan grotere 
gendergelijkheid. Ondanks de intrinsieke kwaliteit van de strategienota, die op een 
aantal punten zijn tijd zelfs vooruit was, is haar invloed erg beperkt gebleven. Dit heeft 
in eerste instantie te maken met de verkeerde inschatting van de complexiteit van het 
veranderingsproces (zie hierboven). Daarnaast is het evenwel belangrijk om te wijzen 
op een aantal veeleer “klassieke” lacunes, niet zozeer van de nota als zodanig dan wel 
van haar institutionele inbedding. Verwijzend naar de veranderingstheorie, kunnen we 
vaststellen dat aan aantal cruciale assumpties van die theorie onvoldoende is voldaan; 
die assumpties betreffen (1) voldoende bekendheid, aanvaarding en gebruik van de nota; 
(2) voldoende financiële en menselijke middelen; (3) steun vanuit de leiding (politiek, 
management DGD en BTC) en institutionele openheid; (4) duidelijke bevoegdheden, 
procedures en goede instrumenten en (5) voldoende harde en zachte incentives. Deze 
tekorten hebben ertoe geleid dat de strategienota een veeleer slapend bestaan heeft 
geleid en nooit als zodanig is gebruikt. 
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Het is echter belangrijk te onderlijnen dat er sinds de uitwerking van de Nota vele 
en dikwijls waardevolle initiatieven werden genomen om gender en genderintegratie 
ter harte te nemen. In hoeverre de Nota een rol heeft gespeeld in het ontstaan en de 
ontwikkeling van die initiatieven is niet duidelijk; er zijn evenwel weinig indicaties in die 
richting gevonden. Hoe dan ook is er nooit sprake geweest van een coherente, continue 
en voldoende breed gedragen actie om substantiële en duurzame effecten te genereren, 
terwijl die juist nodig was gezien de complexiteit van het veranderingsproces.
 
Les 2. Een intrinsiek goede strategie- (of beleids)nota is een noodzakelijke maar 
onvoldoende voorwaarde voor de realisatie van de in de Nota vooropgestelde doelen. 
Bovenal moet de Nota zijn ingebed in een beleidsomgeving en –structuur die de 
vervulling van de noodzakelijke randvoorwaarden waarborgt en voldoende aandacht 
opbrengt voor de implementatie en de opvolging.

Verwijzend naar de veranderingstheorie moeten we dus vaststellen dat aan een aantal 
cruciale assumpties niet is voldaan. Als een gevolg zijn de beoogde outputs (ondersteuning 
partnerorganisaties en partnerlanden inzake genderintegratie; versterken van de eigen 
capaciteiten) slechts zeer ten dele bereikt. 

Tenslotte heeft deze evaluatie nog een andere belangrijke, initiële en complicerende 
factor geïdentificeerd die negatief heeft ingewerkt op pogingen tot volwaardige 
genderintegratie…

3.  Gender(gelijkheid) en gender mainstreaming zijn boeiende maar moeilijk 
te hanteren concepten die tot een erg diverse praktijk hebben aanleiding 
gegeven maar dikwijls slecht werden begrepen en toegepast

De evaluatie heeft vastgesteld dat veel inspanningen zijn geleverd om het begrippenkader 
met betrekking tot gender en gender mainstreaming te introduceren, te verduidelijken 
en te operationaliseren (via trainingen, workshops, …). Niettemin is het vrij schokkend 
om vast te stellen hoe slecht “gender” nog steeds wordt begrepen, hoeveel organisaties 
en projecten bijvoorbeeld gender reduceren tot aandacht voor de inclusie van vrouwen 
en meisjes in projectacties. Het is onduidelijk waarom dit gebeurt. Zeer zeker zijn de 
hierboven reeds aangegeven redenen een verklaring, maar deze lijkt ons niet de enige.

Omdat, enerzijds, gender en gender mainstreaming formeel deel uitmaken van het beleid 
en, anderzijds, om verschillende redenen hun volwaardige toepassing problematisch is 
(of minstens als zodanig wordt ervaren), is er een erg diverse praktijk ontstaan waarbij 
de vlag van gender mainstreaming vele ladingen dekt en gender mainstreaming op 
erg verschillende wijzen wordt ingevuld, waarbij dikwijls wordt voorbijgegaan aan de 
essentie van de sleutelbegrippen.

Belangrijkste vaststelling is dat over het laatste decennium een “gender light” praktijk 
opgang gemaakt heeft die bij vele betrokken actoren de dienst heeft uitgemaakt. 
Deze aanpak impliceert dat men enerzijds aan gender en gender mainstreaming 
de noodzakelijke (we kunnen stellen: politiek correcte) aandacht besteedt, maar 
anderzijds dat die aandacht de facto een uitholling betekent van wat gender en 
gender mainstreaming eigenlijk impliceren. De “gender light” benadering is daarom 
niet zozeer een vorm van begripsverwarring maar veeleer van (bewuste of onbewuste) 
begripsverwatering, die het begrip van zijn essentie ontdoet en er vooral voor zorgt 
dat het doel van gender mainstreaming – gender gelijkheid die sociale transformatie 
impliceert – uit het oog wordt verloren of minstens genegeerd. In plaats van een middel 
of een strategie is gender mainstreaming verworden tot een op zichzelf staand doel, dat 
bovendien overeenkomstig op beperkende wijze wordt geoperationaliseerd. Ontdaan 
van zijn focus op het uiteindelijk doel, is “gender mainstreaming” in de praktijk herleid 
tot een containerbegrip met weinig concrete inhoud en zonder duidelijke gerichtheid op 
het dagelijkse leven van mannen en vrouwen. 
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Een veel voorkomend voorbeeld van verwatering van gender mainstreaming is de 
hantering van een gender perspectief (in beleid, in programma’s), die zich onder meer 
vertaalt in aandacht voor gender als “transversaal” thema. Door “gender” te behandelen 
als een transversaal thema, gaat men de facto in tegen de kern van de notie van 
“mainstreaming”, wat we kunnen vertalen als “deel laten uitmaken van de hoofdstroom”, 
behoren tot de kern van de ontwikkelingssamenwerking. Juist dit deel uitmaken van de 
kern is cruciaal voor het bereiken van (of bijdragen tot) gendergelijkheid63. Door gender 
als een transversaal thema te behandelen, wordt het van zijn transformerende (en in 
essentie politieke) lading ontdaan en vernauwd tot een in wezen instrumenteel proces. 
Instrumenten, procedures , … om genderintegratie  te ondersteunen gaan pas effect 
ressorteren als gender geïntegreerd is in de hoofdstroom via specifieke acties, outputs 
en effecten die expliciet de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid beogen.

Een andere illustratie van een “gender light” aanpak zijn analyses en een praktijk die 
de nadruk leggen op vrouwen als “kwetsbare groep” en als oorzaak van “het probleem” 
en op die wijze niet alleen voorbij gegaan aan het potentieel dat vrouwen bezitten 
om in hun situatie verandering te brengen, maar vooral ook aan problematische 
attitudes en gedrag  bij mannen die de oorzaak zijn van ongelijkheid (en geweld tegen 
vrouwen) en een obstakel vormen voor veranderingen in de richting van gelijkwaardiger 
genderverhoudingen.

Zoals eerder al aangegeven, is niet alles “gender light” en zijn we integendeel interessante 
voorbeelden van good practices tegen gekomen waarbij opvalt dat binnen eenzelfde 
organisatie voorbeelden van goede en slechte praktijk blijkbaar probleemloos kunnen 
co-existeren. Dit wijst erop dat er binnen organisaties met een zwak beleid of praktijk 
blijkbaar wél ruimte bestaat om initiatieven voor gendergelijkheid te ontwikkelen.

Les 3. Gender en gender mainstreaming impliceren in essentie sociale transformatie 
(verandering van machtsstructuren) en hun volwaardige toepassing zal zich maar 
realiseren als aan een brede waaier van voorwaarden is voldaan op individueel en 
organisatievlak. Indien aan die voorwaarden niet is voldaan, zal hun toepassing 
onvermijdelijk verwateren, zonder dat dit echter de ontwikkeling van good practices 
op kleinere schaal uitsluit.

Les 4. De ervaring met deze evaluatie laat anderzijds wel toe om te stellen dat 
consistente gender mainstreaming zonder gender-vriendelijke organisatiecultuur 
onmogelijk is. Adequate gender mainstreaming impliceert immers niet alleen dat 
binnen de betrokken organisaties voldoende middelen worden vrijgemaakt, dat gender 
deskundigheid aanwezig is, dat aangepaste instrumenten worden ontwikkeld, … Het 
houdt vooral in dat de organisatiecultuur (inclusief de leiding) minstens een openheid 
ten aanzien van gender toont en de wil te kennen geeft om binnen de organisatie 
openheid te creëren voor de transformerende dimensie van gender mainstreaming 
en overeenkomstig aan de slag te gaan. Is dat niet het geval, dan blijft gender 
mainstreaming dikwijls de zaak van (geëngageerde) individuen en is het gevaar reëel 
dat veranderingstrajecten zich tot het instrumentele niveau beperken.

Teruggrijpend naar de veranderingstheorie kunnen we stellen dat de drie belangrijke 
vaststellingen die hierboven zijn gemaakt en die elkaar tot op grote hoogte 
versterken, ervoor hebben gezorgd dat de beoogde effecten van de strategienota en 
de veranderingstheorie (toename van integratie van gender in interventies; toename 
van aandacht voor ongelijkheid van mannen en vrouwen) slechts zeer partieel werden 
bereikt, waarbij ook moet vermeld worden dat de Belgische initiatieven niet steeds 
konden rekenen op voldoende politieke wil bij instanties in de partnerlanden. En het 
besef dat er bij partnerlanden weinig animo, en in vele gevallen zelfs ressentiment 
tegen een donor inmenging op het gebied van genderrelaties, vormt de facto een sterke 
63 We stelden reeds eerder dat de nieuwe wet op de Ontwikkelingssamenwerking gender eveneens als een 

transversaal thema behandelt. De wet (artikel 11, § 2) verwijst anderzijds wel expliciet naar het doel 
van de integratie van de genderdimensie en stelt met name dat die de empowerment van vrouwen en de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de samenleving beoogt.
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rem is bij Belgische actoren om gender op de agenda te plaatsen, zeker als die vanuit 
de eigen organisatie daartoe niet echt worden aangespoord.

4. De Belgische samenwerking is er slechts zeer ten dele in geslaagd om 
gender goed te integreren in beleidsdialoog en interventies

De pogingen om de integratie van gender in de beleidsdialoog en de ontwikkelingsinterventies 
te bewerkstelligen, worden uiteraard in belangrijke mate gekleurd door de factoren die 
in de drie vorige punten werden beschreven; zij vormen de belangrijkste oorzaak van 
het proces van beleidsverdamping dat ook andere evaluaties hebben vastgesteld. Bij 
bijna alle organisaties en in de meerderheid van de onderzochte interventies is gender 
aanwezig als aandachtspunt, maar zelden is er sprake van een integrale en coherente 
praktijk. Veeleer zien we gender “hier en daar” opduiken en naderhand weer verdwijnen 
in de interventiecyclus. Een aantal veeleer technische tekortkomingen hebben verder 
een integratie bemoeilijkt, zoals het tekort aan duidelijke richtlijnen rond de integratie 
van gender in de beleidsdialoog met partnerlanden maar ook met indirecte actoren. 
Bijvoorbeeld in de indirecte samenwerking gaan van DGD weinig stimulansen uit om 
gender goed te integreren. Als deze actoren gender dan ter harte nemen, is dit het 
gevolg van hun eigen initiatief en/of dat van hun lokale partners. 

Omdat de onderliggende waarden en doelstellingen van gender en genderintegratie 
goed aansluiten bij de visie en waarden die bij een aantal NGOs (in Noord en Zuid) 
prominent aanwezig zijn, vinden we ook bij hen de beste voorbeelden van een goede 
genderpraktijk. Dit is veel minder het geval bij een aantal andere bij de samenwerking 
betrokken actoren zoals de universiteiten en BIO, terwijl in de multilaterale samenwerking 
België er, overigens terecht, voor heeft gekozen om slechts op beleidsvlak te dialogeren 
en geen positie in te nemen m.b.t. individuele projecten; bij gebrek aan duidelijke 
richtlijnen en aandacht, komt gender in haar dialoog met deze organisaties doorgaans 
niet aan bod.

Verder is vastgesteld dat de relatief recente aandacht voor “results based management” 
het moeilijk heeft om gender adequaat te integreren. Hoewel de RBM aanpak vanuit 
genderperspectief duidelijke kansen biedt, blijken vooral de knelpunten de overhand te 
halen. Zo schept resultaatgericht beheer in theorie mooie kansen voor de formulering 
van genderdoelstellingen en de opvolging van hun realisatie. Echter bestaat er geen 
eenduidige aanpak die toelaat om, binnen de verschillende sectoren, een sterk verband 
te leggen tussen enerzijds “technische” project-doelen (veelal gericht op de vervulling 
van praktische noden van vrouwen en meisjes), en grotere gendergelijkheid anderzijds 
(waarbij ook strategisch noden en bijgevolg genderrelaties aandacht moeten krijgen). 

Verder spoort een (lange-termijn) focus op gendergelijkheid niet altijd goed 
met de ambitie (en de druk, ook van de kant van de donor) tot het bereiken van 
kortetermijnsresultaten. Dit leidt dikwijls tot het volgen van “de weg van de minste 
weerstand” in de richting van relatief gemakkelijk te bereiken resultaten, ten koste van 
werk in de diepte (in de richting van grotere gender gelijkheid) dat riskanter, veeleisender 
en complexer is, onvermijdelijk meer weerstand oproept, en pas via volgehouden 
inspanningen resultaten kan opleveren. Met name in moeilijke contexten is veel tijd 
nodig om veranderingen te realiseren. Tenslotte geldt ook op het vlak van gender de 
vaststelling dat ontwikkelingsinterventies weinig bezig zijn met het meten en opvolgen 
van de effecten die ze beogen; dit geldt a fortiori voor genderresultaten omdat deze 
geen deel uitmaken van de beoogde projectdoelen en dus ook niet worden opgevolgd.

Een onmiddellijk gevolg van de slechts erg partiële integratie van gender is dat de 
Belgische bijdrage aan capaciteitsversterking op het vlak van gender beperkt is 
gebleven. Men kan van organisaties die zwak staan op gendervlak moeilijk verwachten 
dat ze er goed in slagen hun partnerorganisaties op dat vlak te versterken. Waar er 
van een succesvolle praktijk sprake is, situeert die zich in de regel binnen de context 
van specifieke projecten en programma’s, zonder dat aan de versterking van gender-
capaciteiten binnen de betrokken organisaties voldoende aandacht wordt besteed, 
waardoor de duurzaamheid van de bereikte resultaten niet is gewaarborgd.
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Een belangrijke implicatie van de zwakke integratie van gender in beleid en praktijk 
is dat aan de problematiek van seksueel (of breder: gender gerelateerd) geweld geen 
of onvoldoende aandacht wordt besteed. Nochtans is gender gerelateerd geweld een 
ernstig probleem in alle landen die werden bezocht. Aansluitend is men er niet in 
geslaagd om via het actieplan ter uitvoering van resolutie 1325 een specifieke dynamiek 
voor de bestrijding en preventie van seksueel geweld op gang te brengen. Verder 
kunnen specifieke projecten slechts een onvoldoende antwoord bieden. Enkele positieve 
ervaringen (om evidente redenen te vinden bij organisaties met een sterk genderbeleid) 
hebben geleerd dat ook in “reguliere” projecten de bestrijding en preventie van gender 
gerelateerd geweld aan bod kunnen komen, zowel als onderdeel van een mainstreaming 
benadering als via specifieke acties. Momenteel blijft echter onduidelijk wanneer een 
interventie zich met dit probleem kan (of moet?) bezig houden, zelfs niet in interventies 
in “voor de hand liggende” sectoren zoals de reproductieve gezondheidszorg.

Tenslotte is het belangrijk te vermelden dat een combinatie van factoren, die zowel 
met de institutionele context als de toepassing van de Gender Policy Maker zelf te 
maken hebben, hebben geleid tot een onoordeelkundig gebruik van de GPM in de ODA 
database. Als een gevolg kan worden geconcludeerd dat België niet echt betrouwbare 
informatie rond de mate van genderintegratie in haar samenwerking op internationaal 
vlak aanlevert.

Les 5. Volwaardige gender-integratie in de beleids- en interventiecyclus vraagt een 
volgehouden engagement en inspanning van de betrokken sleutelactoren wil zij tot 
meer gender-gelijkheid bijdragen. De huidige context van gender-beleidsverdamping 
en weinig institutionele en organisationele incentives maakt het weinig waarschijnlijk 
dat aan die voorwaarden is voldaan. Anderzijds leren de ervaringen van enkele 
organisaties (NGOs met name) dat een duidelijke keuze voor gender tot positieve 
resultaten kan leiden zonder dat daar externe incentives voor nodig zijn.  

Als we teruggaan naar de veranderingstheorie, zouden we mogen verwachten dat de  
gebrekkige integratie van gender in beleid en interventies en het tekort aan aandacht 
voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen geleid heeft tot geen of slechts erg 
beperkte effecten op het vlak van empowerment voor vrouwen en grotere gender 
gelijkheid. Onze bevindingen zijn evenwel minder eenduidig.

5.  Ook zonder dat er sprake is van genderintegratie kunnen interventies 
belangrijke gender-effecten genereren, al zou hun impact op de 
empowerment van vrouwen significant groter zijn bij een betere 
genderintegratie

Deze evaluatie heeft een belangrijk aantal voorbeelden opgeleverd van projecten die 
resultaten behalen op het vlak van educatie, gezondheid en economisch vlak en die 
tegelijkertijd bredere effecten op het vlak van gender gelijkheid genereren, zelfs als er 
geen sprake is van genderintegratie in de betrokken interventies. Een eerste verklaring ligt 
in het feit dat interventies er beter dan in het verleden in slagen om vrouwen en meisjes 
effectief te bereiken. Verder slagen projecten de educatie- en gezondheidssector er in 
om met name de praktische noden van vrouwen en meisjes te behartigen, wat vooral in 
de minst ontwikkelde landen met falende onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen voor 
significante resultaten zorgt. Deze projecten beperken zich doorgaans tot het niveau van 
verbeterde dienstverlening en houden zich niet met de strategische noden van vrouwen 
en meisjes bezig. Zeker omdat vele van deze projecten erg betekenisvol zijn voor lokale 
samenlevingen (mannen en vrouwen, jongens en meisjes) missen zij mooie kansen om 
beantwoording aan praktische noden te koppelen aan een bredere strategische agenda 
van gendergelijkheid. Ook blijkt dat deze effecten zich voordoen in interventies die een 
vrij brede benadering hebben gehanteerd, met aandacht voor capaciteitsversterking en 
sensibilisatie.
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Ook hebben de case studies een aantal voorbeelden opgeleverd waar vrouwen, 
ondanks het ontbreken van een genderaanpak (en een tekort aan aandacht voor 
bestaande ongelijkheden), er vanuit eigen kracht en initiatief in slagen om bestaande 
genderverhoudingen te beïnvloeden. Dit is met name in economische projecten 
(bijvoorbeeld micro-krediet) vastgesteld, waarbij dient te worden opgemerkt dat in vele 
gevallen “empowerment” zich tot het individuele niveau beperkt en dat de onvoldoende 
aandacht voor gender in deze projecten ook extra uitdagingen met zich meebrengt, 
zoals een toename van de werklast van vrouwen. Anderzijds bereiken interventies met 
een duidelijke genderintegratie aanpak gemakkelijker en vooral harmonischer gender-
effecten omdat ze bestaande gender machtsrelaties niet negeren en op die wijze 
mannen en vrouwen beter voorbereiden op de gevolgen van veranderingen in relaties 
die empowerment van vrouwen met zich mee kunnen brengen.

Ondanks de grote uitdagingen die de integratie van gender met zich meebrengt, is 
tenslotte gebleken dat de integratie van gender in fragiele contexten ook een opportuniteit 
kan betekenen. Genderintegratie (via mainstreaming en specifieke acties) bezit er 
enorme mogelijkheden, niet alleen om grotere gendergelijkheid te bereiken, maar ook 
om via de kracht van vrouwen en hun organisaties bredere ontwikkeling te brengen en 
bij te dragen tot institutionele ontwikkeling, vrede en stabiliteit.

Les 6. Vrouwen(groepen) in het Zuiden hebben dikwijls slechts beperkte onders-
teuning nodig om belangrijke verbeteringen te realiseren in hun situatie. Dank zij hun 
kracht en dynamisme kunnen ook zonder integratie van gender positieve resultaten 
op het vlak van empowerment van vrouwen en gendergelijkheid bereikt worden.
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4. Aanbevelingen

Onze analyse in de vorige hoofdstukken  heeft aan het licht gebracht dat de mate 
van genderintegratie binnen de samenwerking sterk verschilt van actor tot actor en 
dat binnen grote organisaties er zelfs interne verschillen bestaan, bijvoorbeeld tussen 
het hoofdkantoor en vertegenwoordigingen in bepaalde landen. Verder zijn we vele 
voorbeelden tegengekomen van een goede genderpraktijk die eerder het gevolg is van 
het initiatief en engagement van individuen dan van het beleid van de organisatie. 
Hoe dan ook is het duidelijk dat het niveau van genderintegratie onvoldoende is en de 
bijdrage van de Belgische samenwerking aan gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen beperkt. Slechts in enkele gevallen (m.n. bij NGOs) is er sprake van een goede 
integratie. De verschillende graad van gender-integratie maakt het tot op grote hoogte 
onmogelijk om “tailor made” aanbevelingen te formuleren. Het zal daarom de taak zijn 
van elke betrokken actor om op het niveau van elke aanbeveling een vertaalslag te 
maken naar de eigen organisatie.

Onze aanbevelingen hierna zijn op twee niveaus gesitueerd: 

 ● algemene aanbevelingen die te maken hebben het globale kader waarbinnen 
gender en gender mainstreaming tot stand moeten komen; zij gelden tot 
op grote hoogte voor alle betrokken actoren en gaan tot op grote hoogte de 
relevantie, effectiviteit en duurzaamheid van de aanbevelingen op de andere 
niveaus bepalen. Deze aanbevelingen zijn het sterkst uitgewerkt omdat zich op 
dit niveau de voornaamste knelpunten bevinden;

 ● enkele aanbevelingen met betrekking tot de integratie van gender in de 
beleidsontwikkeling en dialoog;

 ● enkele operationele aanbevelingen die voortbouwen op een aantal specifieke 
vaststellingen uit deze evaluatie.

De uitvoering van deze aanbevelingen vereist een actualisering en bijsturing van 
de gender strategienota die een belangrijk signaal kan vormen van een vernieuwd 
engagement ten aanzien van gender en gendergelijkheid (zie met name de eerste 
aanbeveling in dit verband). Zij kan de bevindingen en aanbevelingen van deze evaluatie 
als uitgangspunt nemen. Daarbij is het belangrijk te leren uit de fouten die bij het 
opstellen en de toepassing van de vorige nota zijn gemaakt, maar ook uit de positieve 
ervaringen. 

Zo zal het nodig zijn een brede betrokkenheid van de actoren bij de formulering van de 
nota te waarborgen, zal de nota duidelijke middelen, targets, opvolgingsmechanismen 
en verantwoordelijkheden moeten voorzien en zal die een combinatie moeten bevatten 
van zachte en harde incentives, met voldoende aandacht (waar nodig) voor de 
noodzakelijke omslag in de organisatiecultuur (zie ook aanbeveling 4) en de houding van 
de leiding ten aanzien van gender. Ook zal er aandacht moeten zijn voor de verkeerde 
interpretaties en invulling van basisconcepten zoals gender en gender mainstreaming 
(zie ook aanbeveling 2).

De nota moet ook aandacht hebben voor de wijze waarop de Belgische samenwerking 
haar visie en doelstellingen m.b.t. gender en gendergelijkheid naar de buitenwereld 
toe zal communiceren. De nota moet verder aandacht hebben voor mechanismen van 
toerekenbaarheid ten aanzien van de uitvoering van het beleid en dit op alle niveaus. 
Tenslotte is het belangrijk de nota af te stemmen met de dynamiek gelieerd aan het gender 
actieplan binnen de FOD Buitenlandse Zaken (Wet Gender Mainstreaming van 2007). 
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De actualisering en bijsturing van de gender strategienota wordt best gecoördineerd 
vanuit de recent opgerichte Adviesraad Gender en Ontwikkeling, en aangestuurd vanuit 
het DGD Strategisch Comité.

4.1 Algemene aanbevelingen

1. Geen genderintegratie zonder duidelijk institutioneel engagement. Voor de 
Belgische samenwerking in haar geheel lijkt het in eerste instantie van belang te 
kunnen vertrekken van een duidelijk politiek en institutioneel engagement 
voor gendergelijkheid van de samenwerking op alle niveaus. Gebrek aan politieke 
wil is de voornaamste verklaring voor het feit dat vele organisaties op het vlak 
van gender en genderintegratie tekort schieten, en die politieke wil is nodig omdat 
werken aan gendergelijkheid werken aan andere machtsverhoudingen impliceert. 

Deze vaststelling staat in contrast met het feit dat uit onze bevraging is gebleken 
dat er in alle geledingen van de Belgische samenwerking (DGD, BTC, indirecte 
actoren) een grote bereidheid voor en vraag naar een betere genderpraktijk bestaat. 
Het politiek en institutioneel engagement moet worden gecombineerd met een 
pragmatische maar ambitieuze aanpak waarvoor een lange-termijn strategie 
wordt gedefinieerd. België moet daarbij bij voorkeur kiezen voor beperkte maar 
institutioneel haalbare stappen, waarbij het kan leren van andere relatief kleine 
donoren die gekend zijn voor hun commitment op het vlak van genderintegratie 
(zoals de Zweedse samenwerking waar het gender commitment een afspiegeling is 
van hoe het belang van gender gelijkheid in de eigen samenleving is geïntegreerd). 
Zulke aanpak impliceert echter wel dat gender en genderintegratie niet meer 
(d.w.z. op geen enkel niveau) worden gezien als optionele richtlijnen, maar wel 
als onderdeel uitmakend van de opdracht van eenieder, waarvoor eenieder op zijn/
haar niveau kan worden aangesproken
In dit kader kan worden opgemerkt dat de wet op de Ontwikkelingssamenwerking 
van maart 2013 (aangepast in januari 2014) dit politiek en institutioneel engagement 
in onze ogen onvoldoende uitstraalt door gender en gender mainsteaming, 
overeenkomstig de praktijk van het verleden, als een transversaal thema te 
behandelen. Een aanpassing van de wet overeenkomstig onze aanbevelingen 
(dit betekent vooral: gender niet definiëren als een transversaal thema, zie de 
volgende aanbeveling) kan een belangrijk en krachtig politiek signaal zijn van een 
veranderd engagement ten aanzien van gender en gendergelijkheid.

2. Corrigeer bestaande misvattingen rond “gender mainstreaming”. De noties 
van “gender” en “gender mainstreaming” hebben sinds enkele decennia opgang 
gemaakt in ontwikkelingsdenken, -beleid en –praktijk, maar blijken in vele gevallen 
via een aantal mechanismen een deel van hun oorspronkelijke betekenis te hebben 
verloren. De ontgoocheling m.b.t. het mislukken van gender mainstreaming 
heeft sommigen zelfs doen besluiten om deze strategie overboord te gooien. 
Deze evaluatie wil niet zo ver gaan en beveelt aan om gender mainstreaming als 
strategie te handhaven, met dien verstande dat daarbij, anders dan in de huidige 
praktijk,   de consequenties van “mainstreaming” - letterlijk: het opnemen in 
de hoofdstroom - ten volle worden verstaan en dat gender mainstreaming meer 
is dan op transversale wijze het genderperspectief integreren in de beleids- en 
programmacyclus wat momenteel in vele gevallen de dominante praktijk is. Het 
vormgeven van de gender mainstreaming benadering betekent dat deze expliciet 
gezien wordt als een middel om het uiteindelijke doel van gendergelijkheid te 
bereiken..
Naast werken aan een andere organisatie- en managementcultuur (waarin 
aandacht voor gender en gendergelijkheid onderdeel uitmaakt van de waarden, 
visie en missie en dagelijkse praktijk- zie ook aanbeveling 4 hierna), impliceert 
mainstreaming (in de betekenis van integreren in de hoofstroom) dan ook de 
integratie van gender-objectieven (en onderliggende activiteiten en outputs) 
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in ontwikkelingsbeleid en –interventies (zie ook de operationele aanbevelingen 
hierna). 
Terzijde kan worden opgemerkt dat zulk van de hoofdstroom deel uitmakend 
veranderingsproces de natuur van deze hoofdstroom ook zal veranderen... 
Elk programma moet in die zin opgevat worden als een opportuniteit om aan 
rechtvaardige gender verhoudingen te werken.

3. Werk expliciet een twee-sporen benadering  uit (combinatie van 
specifieke acties en gender mainstreaming). De zogenaamde twee-sporen 
benadering, waarbij “volwaardige” (zie aanbeveling 3) gender mainstreaming met 
specifieke acties (die zowel op mannen als op vrouwen gericht moeten zijn) wordt 
gecombineerd die reeds is opgenomen in de Strategienota moet worden behouden 
(en waar nodig terug opgenomen). 
Er zijn verschillende overwegingen voor deze aanbeveling. Vooreerst is het met 
name in landen met een laag ontwikkelingsniveau en grote genderongelijkheid 
bijna onmogelijk om zonder specifieke acties duurzaam bij te dragen aan 
empowerment van vrouwen. Vervolgens zal de combinatie van beide sporen in één 
benadering en strategie kansen bieden voor de ontwikkeling van synergieën en 
complementariteit, die er mede voor kan zorgen dat de mainstreaming strategie 
daadwerkelijk bijdraagt tot grotere gendergelijkheid...
Deze aanbeveling impliceert dat binnen de prioriteitssectoren (of programma’s voor 
wat de indirecte actoren betreft), er daadwerkelijk van een tweesporenbeleid werk 
moet worden gemaakt waarbij beide sporen onderdeel vormen van één coherent 
beleid. Dat kan via het opzetten van specifieke projecten en programma’s, maar 
ook via het integreren van beide sporen binnen eenzelfde interventie/programma. 

4. De uitdagingen maar ook mogelijkheden op het vlak van gender en genderintegratie 
zijn enorm, waardoor er vele domeinen zijn die uitnodigen tot actie. We bevelen 
daarom aan om, naar Zweeds, Brits of Spaans voorbeeld  duidelijk afgebakende 
beleidsprioriteiten en –doelen met betrekking tot gendergelijkheid 
(globaal als Belgische coöperatie en/of per land) te formuleren. Die prioriteiten 
moeten ervoor zorgen dat binnen de brede gender-agenda en het politieke 
commitment duidelijke en realistische doelen worden bepaald waarop de Belgische 
samenwerking en haar actoren zichzelf kunnen aanspreken en die ze ook in de 
dialoog met hun partners kunnen verduidelijken. 
Een duidelijker afbakening van objectieven m.b.t. gender moet ook toelaten om 
gender consistenter en op de juiste wijze te integreren in sector en thematische 
strategienota’s en (voor zover die worden uitgewerkt) landenstrategie-documenten. 

5. Het ernstig nemen van gender impliceert voor de meeste Belgische actoren dat 
genderintegratie wordt gedefinieerd als een veranderingstraject, met alle 
vereisten en uitdagingen die “verandering” met zich meebrengt. De beoogde 
institutionele verandering zal niet vanzelf tot stand komen en kan (zeker in het 
geval gender) op weerstand (van met name mannen, maar ook van vrouwen) 
stuiten. 
Het beoogde veranderingstraject moet daarom een dubbel spoor ontwikkelen 
van, enerzijds, interne gender mainstreaming op organisatievlak en, anderzijds, 
genderintegratie in ontwikkelingsbeleid, programma’s en projecten. Gender 
mainstreaming binnen de eigen organisatie betekent, onder meer, dat het 
leiderschap zich ondubbelzinnig achter het veranderingstraject zet en hierop 
(zoals alle geledingen van de organisatie) kan worden aangesproken, dat alle 
stafleden gender trainingen krijgen, dat commitment voor gender positief wordt 
gewaardeerd en dat stafleden waar nodig op kwalitatief goede ondersteuning 
kunnen rekenen. 
Een en ander impliceert in de meeste organisaties (inclusief DGD en BTC) impliceert 
dit een belangrijke additionele investering in voldoende menselijke en financiële 
middelen (meer dan nu worden ingezet) die over lange tijd zijn gevrijwaard. Hoe 
deze extra middelen specifiek moeten worden aangewend, verschilt van organisatie 
tot organisatie. Verder in dit hoofdstuk worden in dit verband een aantal richtlijnen 
en suggesties aangereikt.
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6. Verhoogde aandacht voor en engagement t.a.v. de preventie en bestrijding 
van gender gerelateerd geweld dat in vele landen in het Zuiden (inclusief de 
partnerlanden van de Belgische bilaterale samenwerking) een ernstig probleem 
vormt. Deze aanbeveling kan een onderdeel vormen van aanbeveling 2 hierboven 
en  zich concretiseren via specifieke acties, maar moet ook haar plaats krijgen in 
interventies die in “reguliere” sectoren plaatsvinden. Hoe, waar en onder welke 
voorwaarden dit moet (of kan) gebeuren, maakt best onderwerp uit van een 
specifieke studie waarvan de resultaten bij voorkeur in de herziene gendernota 
(zie volgende aanbeveling) worden opgenomen.

7. Integreer (de aandacht voor) mannen in elke inspanning ten voordele van 
meer gendergelijkheid. Systematische aandacht voor mannen blijkt een lastig 
punt, zelfs in organisaties, beleid en interventies die gender goed integreren. Dit 
tekort aan aandacht heeft zeker met de bestaande opvattingen te maken (zie 
aanbeveling 2), maar ook het ontbreken van good practices en ervaring op dit vlak. 
Zo blijkt het in de gegeven omstandigheden een extra inspanning te vragen om 
mannen te integreren in genderanalyses, en specifieke genderactiviteiten en doelen 
te formuleren die gericht zijn op mannen en hun specifieke noden en problemen. 
Het is belangrijk om, onder meer, te analyseren hoe gender ongelijkheid de attitude 
en het gedrag van mannen beïnvloedt, hoe mannen gender ongelijkheid in stand 
houden en om overeenkomstig acties en doelen te stellen die hierin verandering 
kunnen brengen.

8. Steun op en ondersteun lokale genderexpertise. In de meeste landen in het 
Zuiden is er een veelheid en diversiteit (vrouwelijke  - en mannelijke -  leiders, 
militanten, experten, organisaties …) aan expertise beschikbaar die onderdeel is van 
de lokale samenleving, de culturele en andere gevoeligheden van genderintegratie 
en mogelijkheden tot verandering adequaat kan inschatten, maar onvoldoende 
is gekend bij de ontwikkelingsactoren. Deze individuen en groepen identificeren, 
veronderstelt een gerichte inspanning. Hen ondersteunen is een prioriteit in het 
bredere kader van een genderstrategie. 

4.2 Gender in de beleidsontwikkeling en -dialoog

De Belgische actoren zijn bij verschillende vormen van beleidsontwikkeling en –
dialoog betrokken. Voor DGD gaat het hier, onder meer, om de beleidsdialoog in de 
partnerlanden, maar ook om de dialoog met de indirecte actoren. Deze laatsten kennen 
eigen mechanismen van beleidsontwikkeling (waarbij bijvoorbeeld hun achterban maar 
ook partners uit het Zuiden een rol kunnen spelen) maar dialogeren ook in het kader 
van de opzet en uitvoering van ontwikkelingsprogramma’s. 

9. Geef gendergelijkheid gaandeweg een meer centrale plaats in de politieke 
dialoog, de ISPs. Ook al omdat gendergelijkheid in vele partnerlanden de 
facto niet hoog op de politieke agenda staat, gaat het hier om een ambitieuze 
aanbeveling die slechts gaandeweg kan worden gerealiseerd, naarmate (onder 
meer) betrokken stafleden de noodzakelijke capaciteiten hebben verworven, 
beleidskeuzes met betrekking tot gender zijn gemaakt en geoperationaliseerd 
(zie onder meer aanbevelingen 1, 3, 4, 6, 7 en 8 hierboven). De uitwerking, 
ten behoeve van de ambassades en bureaus voor ontwikkelingssamenwerking, 
van een praktische handleiding m.b.t. de integratie van gender moet dit cruciale 
proces ondersteunen. 
De betere integratie van gender in de ISPs impliceert onder meer dat (1) gender goed 
is geïntegreerd in de basisnota en de landenanalyse m.b.t. prioritaire sectoren, dat 
(2) die analyse toelaat om (a) globale gender doelen te formuleren en (b) duidelijke 
keuzes te maken, per prioritaire sector, m.b.t. interventies waarin gender wordt 
geïntegreerd en specifieke acties; (3) nagegaan wordt of en zo ja, hoe, België 
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institutionele processen die grotere gendergelijkheid nastreven kan versterken 
(via policy agenda setting, steun aan de lokale civiele maatschappij, steun aan de 
gender machinery, inclusief aan ministeries belast met gendergelijkheid, …); deze 
processen kunnen zich zowel op globaal vlak als binnen de prioritaire sectoren 
situeren.

10. Integreer gender in de beleidsdialoog met de indirecte actoren. Op dit 
ogenblik is gender reeds formeel geïntegreerd in deze dialoog, maar in de praktijk 
komt hier weinig van terecht. De aanbeveling om de indirecte actoren zelf de gender 
marker voor hun programma te laten bepalen en die te motiveren (zie aanbeveling 
11 hierna) kan gebruikt worden als ingangspunt voor de dialoog. Ook voor deze 
aanbeveling geldt de geleidelijkheid: waar nodig, moeten indirecte actoren de 
kans (en de middelen) krijgen om het genderbeleid en –praktijk gaandeweg te 
verbeteren. Tenslotte is het ook van belang om indirecte actoren met een goede 
genderpraktijk positief te waarderen.

11. Verbeter het gebruik van de gender marker. Het gebruik van de gender 
marker (GPM) blijft belangrijk vanuit internationaal oogpunt en moet daarom 
worden verder gezet. 
Zowel voor intern als voor extern gebruik is het echter belangrijk dat minimaal 
kan worden gewaarborgd dat de projecten de correcte gender marker wordt 
toegewezen en dat een oplossing wordt gevonden voor de problemen die werden 
vastgesteld (zie 2.3.5), onder meer via een minimale training en begeleiding van 
alle stafleden die gender markers moeten geven of beoordelen.  Verder beveelt 
de evaluatie aan om aan de organisaties verantwoordelijk voor de te markeren 
interventies te vragen om zelf een gender marker te geven en die te motiveren; 
dit impliceert dus dat de gender marker onderdeel wordt van de formats voor 
project- en programmavoorstellen; we stellen voor om de marker ook op te 
nemen in de rapportage (omdat de situatie tijdens de uitvoering kan afwijken van 
de initiële situatie). De DGD verantwoordelijke gaat dan slechts de voorgestelde 
marker controleren en eventueel aanpassen; daarbij wordt globaal gestreefd  naar 
een correcte markering, zelfs als dat (via rapportering aan de OESO) ongunstiger 
zou zijn voor het Belgisch imago.
Onze analyse wijst verder uit dat met name rond G-1 score/projecten onduidelijkheid 
bestaat; daarom wordt voorgesteld dat de richtlijnen m.b.t. het gebruik van de 
GPM hierrond duidelijkheid creëren. Voor G-1 projecten zou dit kunnen betekenen 
dat een G-1 marker slechts kan worden gegeven als gender-gerelateerde doelen, 
activiteiten en indicatoren in het logisch kader zijn opgenomen.
Tenslotte, en indien hiervoor animo bestaat bij andere landen, kan België op 
niveau van de OESO/DAC een reflectie organiseren m.b.t. het gebruik van de 
GPM en eventueel aansturen op het gebruik van een andere onderverdeling 
(bv. de onderverdeling van N. Kabeer: gender blind, gender sensitive en gender 
transformative).

4.3 De integratie van gender in de interventiecyclus

Hoewel de integratie van gender in de interventiecyclus zijn eigen uitdagingen kent, 
is deze evaluatie van oordeel dat een daadwerkelijke opvolging van de hierboven 
voorgestelde aanbevelingen de voornaamste factor vormt voor een integratie van gender 
in de interventiecyclus. De uitdagingen op dit niveau zijn immers veeleer technisch 
van aard en kunnen terugvallen op een belangrijk aantal instrumenten en ervaringen. 
Gezamenlijke initiatieven van reflectie, uitwisseling en leren waarin verschillende 
organisaties participeren kunnen daarbij een belangrijke stimulans vormen voor 
genderintegratie en de kwaliteit van het proces bevorderen; hier kan, op nationaal vlak, 
een rol zijn vastgelegd voor het BE-gender platform. Binnen de partnerlanden wordt 
best aansluiting gezocht bij bestaande gender-actieplatformen.
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12. Volwaardige integratie van gender in de interventiecyclus. Een volwaardige 
gender-integratie in de interventiecyclus is een belangrijke opgave die door 
elke actor verschillend zal moeten ingevuld worden. Voor DGD impliceert deze 
aanbeveling dat het bij de beoordeling van projecten en programma’s (bilateraal, 
multilateraal, indirect) van de integratie van gender een veel explicieter criterium 
maakt dan tot nu toe het geval is. Algemeen gesteld, vraagt deze aanbeveling een 
volgehouden engagement en inspanning van de betrokken sleutelactoren wil zij 
tot meer gender-gelijkheid bijdragen.

13. Integreer gender in het results based management (RBM). Over de 
laatste jaren is op verschillende niveaus gewerkt aan de uitwerking van een RBM 
benadering en –instrumenten. Hoewel dit proces verre van voltooid is en RBM een 
aantal gevaren in zich draagt ((zoals het verkeerd interpreteren van management 
for results als management by results met als gevolg een focus op sectoren, 
landen, interventies die makkelijk en snel tot resultaat leiden)), blijft het een 
belangrijk instrument om de effectiviteit van de samenwerking te verhogen. 
De formulering van genderdoelen op globaal en interventieniveau moet worden 
geïntegreerd in een management for results benadering middels de definiëring 
van specifieke gender-objectieven, -outputs, activiteiten en –indicatoren. Zulke 
specifieke genderobjectieven gaan verder dan de integratie van vrouwen in 
activiteiten en het waarborgen van hun toegang tot de baten van de interventies, 
en beogen uiteindelijk kwalitatieve veranderingen (onder meer in attitude en 
gedrag van mannen en vrouwen, maar ook op het vlak van machtsverwerving op 
persoonlijk en maatschappelijk vlak). 
De effectieve integratie van gender in RBM is overigens ook een belangrijke factor 
in het verhogen van de effectiviteit van de hulp. Daarbij is het ook belangrijk 
om aandacht te hebben voor het effecten (outcome) niveau (daadwerkelijke 
verandering m.b.t. gendergelijkheid en empowerment van vrouwen) en daarbij 
te beseffen dat de gedefinieerde aangepaste doelen en indicatoren regelmatig 
opnieuw zullen moeten bekeken worden.
De integratie van gender in het RBM moet uiteraard de basis leggen voor de 
uitwerking van adequate monitoring van vooruitgang op gendervlak (waarin de 
betrokken vrouwen en mannen een belangrijk rol moeten spelen) en voor de 
integratie van gender in evaluaties. Met name op het vlak van de targets op 
outcome niveau is het daarbij belangrijk realistisch te blijven en te beseffen dat 
veranderingen dikwijls erg veel tijd vragen.

14. Nood aan aangepaste instrumenten. De laatste decennia is er een veelheid 
aan instrumenten ontwikkeld die de integratie van gender kunnen ondersteunen. 
Deze instrumenten hebben ongetwijfeld hun nut, maar ze zijn dikwijls erg 
generiek van aard en moeten daarom meer sector specifiek worden gemaakt 
en “gecontextualiseerd” in functie van de lokale gegevenheden en noden. Deze 
aanpassing aan zowel de institutionele als maatschappelijke context is dikwijls 
veeleisend en wordt best met expert ondersteuning uitgevoerd.

· 
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· 
Bijlage 1 : Referentietermen

B. Referentietermen van de Evaluatie Gender en 
Ontwikkeling in de Belgische samenwerking

B1. Inleiding

B1.1. Internationale context

B1.1.1. Internationale resoluties

Vanaf 1975 stellen de Verenigde Naties (VN) alles in het werk om de positieverbetering(MT) 
van de vrouw en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de internationale agenda 
te zetten. De VN organiseren het Decennium van de Vrouw (1975-1985) en houden 
om de vijf jaar een wereldconferentie waarop actieplannen worden goedgekeurd ter 
verbetering van de positie van de vrouw op alle terreinen van het maatschappelijke, 
economische en politieke leven. De “Verklaring van de rechten van de Vrouw” is de 
hoeksteen van alle VN-programma’s ten gunste van vrouwen. Op de Conferentie van 
Peking werden precieze verbintenissen ter bevordering van de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen aangegaan.

Tijdens de VN-Millenniumtop (september 2000) keurden de staatshoofden en 
regeringsleiders een reeks ontwikkelingsdoelstellingen goed die in de eerste plaats tot 
doel hebben de absolute armoede tegen 2015 te halveren. De Millenniumverklaring 
beklemtoont in dit verband het belang van een aantal grote vraagstukken zoals 
gendergelijkheid en een versterking van de positie van vrouwen. De Verklaring bevat 
precieze doelstellingen inzake de vermindering van de moedersterfte en gelijke toegang 
van meisjes tot alle onderwijsniveaus. Verder werd de verbintenis aangegaan om de 
verspreiding van hiv/aids tegen 2015 een halt toe te roepen.

In oktober 2000 hechtte de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedkeuring 
aan resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid. Deze resolutie moet ervoor 
zorgen dat vrouwen en kinderen beschermd worden in conflictsituaties, dat plegers 
van gewelddaden tegen vrouwen in conflictsituaties vervolgd worden en dat vrouwen 
op voet van gelijkheid kunnen meebeslissen over vredes- en veiligheidskwesties. De 
lidstaten van de Verenigde Naties ontwikkelden 26 alomvattende indicatoren om de 
uitvoering van resolutie 132564 op te volgen.

64 De indicatoren steunen op vier pijlers : Preventie, Participatie, Bescherming en Hulpverlening en Herstel. 
Deze indicatoren werden vervolgens ondergebracht in een aantal categorieën die weergeven hoe snel de 
indicatoren op het terrein kunnen worden gehanteerd alsmede de verzamelde gegevens. Deze indicatoren 
wordt geacht als gemeenschappelijke toetssteen te worden gebruikt voor de rapporten over de uitvoering 
van resolutie 1325 in 2010 en daarna door de VN-lichamen, de regionale en internationale organisaties en 
de lidstaten.
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De gelijkheid tussen mannen en vrouwen is verankerd in het Verdrag betreffende 
de Europese Unie en in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 
Op de routekaart is de gelijkheid van mannen en vrouwen in het buitenlands en 
ontwikkelingsbeleid aangemerkt als een van de zes prioriteiten voor de periode 2006-
2010. De Europese ontwikkelingsconcensus legt de klemtoon op het belang van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen ter zake van ontwikkeling.

B1.1.2. En de uitvoering ervan in de praktijk

Hoewel deze standpunten op internationaal niveau worden ingenomen, moet worden 
vastgesteld dat er almaar meer terughoudendheid is ten aanzien van de goedkeuring 
van VN-resoluties die gendergelijkheid nastreven en ten aanzien van de praktische 
uitvoering van die resoluties door sommige lidstaten.

Voorbeeld : op de laatste zitting in 2012 van de VN-Commissie inzake de Positie van 
de Vrouw (CSW) bleef een definitief standpunt uit. De VN-Commissie inzake de Positie 
van de Vrouw (CSW) is een politiek besluitvormingsorgaan op wereldniveau. Ze is een 
functionele commissie van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties 
(ECOSOC) die zich uitsluitend toelegt op de bevordering van de gendergelijkheid en de 
gelijkheid van (mannen en) vrouwen. Er komen jaarlijks vertegenwoordig(st)ers van 
de Lidstaten in de zetel van de Verenigde Naties in New York bijeen om de vooruitgang 
inzake gendergelijkheid te beoordelen, te bepalen welke de knelpunten zijn, wereldwijde 
normen vast te leggen en concrete beleidsmaatregelen te ontwikkelen met het oog op de 
bevordering van de gendergelijkheid en de positieverbetering van de vrouw wereldwijd.

De slottekst van de zitting 2012 had betrekking op de acties die moeten worden 
ondernomen met het oog op de verbetering van de positievan meisjes en vrouwen op 
het platteland, zijnde een vierde van de wereldbevolking.

Degenen die zich tegen de goedkeuring van de resolutie verzetten, hadden het vooral 
moeilijk met de gehele terminologie rond seksuele en reproductieve gezondheid, en 
met het begrip gender – een begrip dat volgens critici homoseksualiteit in de hand 
zou werken. Een aantal vertegenwoordigers van de lidstaten die de zitting bijwoonden, 
haalden religieuze, culturele en morele argumenten aan om de onderhandelingen over 
de slottekst te blokkeren. 

Ook het gebrek aan inzet vanwege regeringen en verenigingen die wel voor de resolutie 
te vinden waren, zou hebben bijgedragen tot het mislukken van de 56e zitting van de CSW.

Sommigen zijn van mening dat het net deze gang van zaken is die de vinger legt op 
datgene dat door vrouwenorganisaties almaar vaker wordt aangeklaagd: het gebrek aan 
financiële middelen waardoor vrouwen zich niet behoorlijk kunnen organiseren en de 
krachten bundelen om op de internationale instanties te wegen, terwijl de tegenstanders 
wel op ruime financiële steun kunnen rekenen.

B1.2. De inspanningen van België

B1.2.1.  Op internationaal en Europees niveau

België schaart zich achter de beginselen die zijn vastgelegd in de internationale 
verdragen zoals de VN-verdragen en steunt de Europese verbintenissen. België is partij 
bij een aantal internationale verdragen en verbintenissen inzake gendergelijkheid. In 
198565 bekrachtigde het met name het Verdrag tot uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW).

65  Zie het CEDAW-verslag 2012 over  België: “Synthesevoorstel van de maatregelen tot uitvoering van 
de verschillende artikels van het Verdrag en van de aanbevelingen die door het CEDAW-Comité werden 
geformuleerd”
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België is verkozen als lid van de Uitvoerende Raad van UN Women vanaf januari 2013 
tot eind 2015. 
Daarnaast maakt België sinds 1984 onafgebroken deel uit van de Commission on the 
Status of Women van de Verenigde Naties, die de gendernormen vastlegt. 

Door binnen de VN zowel op normatief als op operationeel niveau mede te ijveren voor 
de rechten van vrouwen en gelijkheid van kansen, toont België duidelijk dat het zijn 
engagement ernstig neemt. Wat de genderdimensie betreft, profileert België zich ook 
nog in andere opzichten: het was één van de eerste landen dat een actieplan had over 
“Vrouwen, Vrede en Veiligheid” op basis van resolutie 1325  (en van de daaropvolgende 
resoluties) van de Veiligheidsraad van de VN, het vervulde een voortrekkersrol in de DRC 
door de financiering van de strijd tegen seksueel geweld en geeft zo goed en zo snel 
mogelijk uitvoering aan de aanbevelingen die worden geformuleerd in het kader van de 
rapportageplicht waarin het Verdrag tot uitbanning van alle vormen van discriminatie 
van vrouwen (het CEDAW-verdrag) voorziet. Deze initiatieven hebben ook rechtstreeks 
effect op het verloop van ontwikkelingssamenwerking. 

Tot slot worden er inzake de rechten van vrouwen systematisch een aantal aanbevelingen 
geformuleerd ten behoeve van andere landen. Dit gebeurt in het kader van de Universal 
Periodic Review (UPR) binnen de Raad voor de rechten van de mens (waarvan België 
tot eind 2012 lid is): in de eerste ronde van de UPR nam België met betrekking tot 94 
landen het woord. Dit betekent dat 94 landen van België een aanbeveling inzake de 
rechten van vrouwen kregen, waaraan binnen 4 jaar gevolg moet worden gegeven.

Binnen de EU levert België ook een bijdrage aan de uitvoering van het “Gender Action 
Plan” van de EU66.

Eenentwintig lidstaten van de Organisatie van de Verenigde Naties (VN), waaronder 
België en tien andere lidstaten van de EU, werken met een nationaal actieplan voor de 
uitvoering van resolutie 132567. Het actieplan van België dat in 2009 voor de periode 
2009-2012 werd goedgekeurd, voorziet in een tussentijdse evaluatie in 2010.

B1.2.2.  De nieuwe hulpmodellen

De jongste jaren zijn zowel de mondiale context als de internationale modellen van 
ontwikkelingshulp veranderd. In 2005 hechtten de donoren – waaronder België – 
en de ontwikkelingslanden hun goedkeuring aan de Verklaring van Parijs inzake de 
doeltreffendheid van hulp. De Verklaring van Parijs wil “de doeltreffendheid van de 
ontwikkelingshulp vergroten teneinde armoede en ongelijkheden te verminderen en 
sneller vooruit te komen op weg naar de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen”. 
Ze erkent dat “er met het oog op de harmonisatie ook op andere transversale gebieden 
zoals gendergelijkheid inspanningen moeten worden gedaan.”. 

Het Actieprogramma Accra (APA) van 2008 gaat nog verder omdat het erkent dat 
gendergelijkheid een van de factoren is die het mogelijk maakt een duurzame impact 
te bewerkstelligen op de leefomstandigheden en de vooruitzichten van arme vrouwen, 
mannen en kinderen en de aanzet geeft tot specifieke maatregelen. 

Paragraaf 20 van het slotdocument van de internationale conferentie over de 
doeltreffendheid van hulp die in december 2011 in Busan plaatshad, stelt: “We moeten 
onze inspanningen opvoeren om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen te 
verwezenlijken middels ontwikkelingsprogramma’s op basis van de landenprioriteiten, 
met dien verstande dat gendergelijkheid en empowerment van vrouwen van wezenlijk 
belang zijn om de ontwikkelingsresultaten te halen”.

66  In 2000 werd een Europese richtlijn goedgekeurd die discriminatatie op grond van religieuze of filosofische 
overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid verbiedt. Deze richtlijn heeft ten doel een gelijke 
behandeling te garanderen inzake tewerkstelling, arbeidsvoorwaarden en beroepsopleiding. In België werd 
deze richtlijn in nationale wetgeving omgezet bij de wet van 10 mei 2007  ter bestrijding van bepaalde 
vormen van discriminatie.

67  http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/plan_action_belge_1325_tcm313-66266.pdf
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B.1.3. Belgische context

De Belgische grondwet van 17 februari 1994 erkent impliciet de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen. Toch duurde het nog tot februari 2002 vooraleer het gelijkheidsbeginsel 
expliciet in de grondwet vermeld werd om te voorzien in een vorm van herstel voor 
slachtoffers van discriminatie en om de eerbiediging van de rechten en vrijheden van 
mannen en vrouwen te garanderen, meer bepaald het recht om op voet van gelijkheid 
door verkiezing verkregen en openbare posities te bekleden. 

Op 12 januari 2007 hechtte België zijn goedkeuring aan een zeer ambitieuze wet, de 
zogenoemde “wet betreffende gender mainstreaming”, die de structurele integratie van 
de genderdimensie beoogt in het geheel van beleidsmaatregelen die op het Belgische 
federale niveau worden vastgelegd en uitgevoerd. De “gender mainstreaming strategy”  
stoelt op de erkenning van de transversaliteit van de genderdimensie en de integratie 
ervan door alle betrokken actoren in de verschillende fasen van uitstippeling en 
uitvoering van de beleidsmaatregelen. De wet van 12 januari 2007 legt aan de politieke 
verantwoordelijken alsmede aan de federale bestuursverantwoordelijken een aantal 
nieuwe verplichtingen op. Het is wel zo dat alle uitvoeringsbesluiten van deze wet nog 
niet werden goedgekeurd.

De bevordering en de bescherming van de rechten van vrouwen, gelijke kansen en 
gendergelijkheid zijn een prioriteit voor het Belgische buitenlands beleid en vormen 
een transversaal thema binnen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Wet 
OS van 25/5/1999). In het nieuwe wetsvoorstel wordt gender, naast duurzame 
ontwikkeling, beschouwd als één van de twee prioritaire thema’s waarop de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking verder zal inzetten.

B1.4.  Gender en Ontwikkeling binnen de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking

B1.4.1. Ontwikkelingsbeleidsmaatregelen.

De wet van 25 mei 1999 betreffende de Internationale Samenwerking bepaalt voor België 
de prioriteiten van de samenwerking en onderstreept het belang van gendergelijkheid als 
een van de vier transversale dimensies die moeten worden geïntegreerd in de programma’s 
voor ontwikkelingssamenwerking, ongeacht de sector. De wet bepaalt dat de Belgische 
internationale samenwerking de menselijke ontwikkeling als hoofddoel’ heeft, met inbegrip van 
vijf concentratiesectoren en drie transversale thema’s: het herijken van de rechten en kansen 
van vrouwen en mannen; de zorg voor het leefmilieu en de sociale economie. De nieuwe 
wet betreffende ontwikkelingssamenwerking van Minister Paul Magnette werd begin 2013 
goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met deze wet werd de wet van 1999 
betreffende de internationale samenwerking gemoderniseerd en is de Belgische samenwerking 
beter toegerust om de nieuwe uitdagingen op een meer doeltreffende wijze en makkelijker aan 
te gaan. Overeenkomstig de nieuwe modellen van ontwikkelingssamenwerking, werd de wet 
uitgebreid met een aantal aanvullende gegevens. Ze biedt de internationale samenwerking 
de mogelijkheid om te opteren voor een aanpak die gebaseerd is op rechten (rechten van het 
kind, rechten van vrouwen en mannen), waarin de economisch-sociale rechten, de culturele 
rechten en de burger- en politieke rechten alsmede het recht op ontwikkeling centraal staan. 
De nieuwe wet stelt dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking de genderdimensie op 
transversale wijze in al haar interventies moet verwerken. 

De strategienota “Gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen” 
(2002) stippelt de veelomvattende strategie uit die België ter bevordering van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen zal volgen. De nota stelt dat duidelijk in de volgende 
bewoordingen. “De strategie van de Belgische internationale samenwerking heeft als doel 
de inspanningen van haar partners te ondersteunen om te ijveren voor gelijke rechten 
en kansen voor vrouwen en mannen, door de genderdimensie te integreren in al haar 
beleidsmaatregelen, programma’s en projecten. Daartoe moet de eigen capaciteit van 
DGOS worden versterkt”
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De “wet gender mainstreaming” van januari 2007 is ook van toepassing op de FOD 
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ter zake moet worden aangestipt 
dat de wet van 12 januari 2007  bepaalt dat de genderdimensie ook moet worden 
meegewogen in de budgettaire voorbereidingen en dat ze meer bepaald voorziet in 
de verplichting voor elk algemeen begrotingsontwerp van de uitgaven een gendernota 
op te maken die opgave doet van de middelen die worden uitgetrokken voor acties ter 
bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen. Deze verplichting geldt voor 
alle departementen, overheidsdiensten met afzonderlijk beheer, overheidsbedrijven en 
instanties van openbaar nut. De FOD Buitenlandse Zaken past de bepalingen van deze 
gender budgeting toe. 

In 2001 stelt België zijn eerste actieplan betreffende geweld tegen vrouwen op. Het 
is de eerste maal dat acties in het kader van de strijd tegen geweld tegen vrouwen 
in overleg en op gecoördineerde wijze worden opgezet. Op basis van de evaluatie 
van het eerste actieplan 2001-2003 wordt een nieuw actieplan voor de periode 2004-
2007 opgesteld. In tegenstelling tot het eerste actieplan dat aandacht besteedt aan 
huishoudelijk geweld en seksueel geweld, geweld op het werk en aan de strijd tegen 
mensenhandel, is het actieplan 2004-2007 uitsluitend toegespitst op partnergeweld. 
In 2006 wordt beslist op federaal niveau en op het niveau van de Gemeenschappen en 
Gewesten een gemeenschappelijk nationaal actieplan op te zetten. 

In september 2007 publiceert de DGD een strategienota over “Gezondheid en seksuele 
en reproductieve rechten”. De nota wijst erop dat de seksuele en reproductieve 
gezondheid deel uitmaakt van de mensenrechten, dat ze essentieel is voor het welzijn 
van de mens, niet alleen voor zijn voortplanting maar ook voor zijn seksuele relaties en 
zijn persoonlijke ontplooiing. Toch is het zo dat reproductieve gezondheidsproblemen 
in de ontwikkelingslanden vaak leiden tot ziekte en sterfte en de sociaal-economische 
ontwikkeling van de gemeenschappen en de landen aanzienlijk in de weg staan, 
aangezien ze in de eerste plaats vrouwen en jongeren treffen.

De integratie van de genderdimensie en de bevordering van de rechten van vrouwen 
komen ook ruimschoots aan bod in de beleidsnota’s van de opeenvolgende ministers 
van ontwikkelingssamenwerking.

In de beleidsnota van december 2011, stelt Paul Magnette, destijds Minister van 
Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met de 
Grote Steden:  

“In de wet van 1999 betreffende de internationale samenwerking zijn gelijke kansen 
en rechten voor vrouwen en mannen een sectoroverschrijdend thema. De Belgische 
samenwerkingsstrategie beoogt de inspanningen van de partners op het gebied 
van gendergelijkheid te steunen en de genderdimensie in alle beleidsmaatregelen, 
programma’s en projecten te integreren. 

De aandacht van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is in eerste instantie gericht 
op vier actiegebieden:
• de gezondheid en de seksuele en reproductieve rechten;
•  de uitvoering van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (2000) 

met als titel: “Vrouwen, vrede en veiligheid”: het onderdeel “ontwikkelingssamenwerking” 
van het Belgisch nationaal actieplan voor de uitvoering van deze resolutie legt de 
nadruk op empowerment van vrouwen in post-conflictsituaties en in het kader van het 
herstel van de vrede en de strijd tegen seksueel geweld;

•  onderwijs voor meisjes en opleidingen voor vrouwen (alfabetisering, technische en 
beroepsopleiding);

•  deelname van vrouwen aan de economische ontwikkeling, inzonderheid in de 
landbouwsector.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is vastbesloten haar inspanningen voort te 
zetten en een groter deel van haar budget uit te trekken ter ondersteuning van de 
inspanningen die bijdragen tot gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de 
ontwikkelingslanden”.
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B1.4.2. Uitvoering van het beleid

Conform de strategienota “Gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen” 
(2002) heeft de strategie van de Belgische internationale samenwerking ten doel de 
inspanningen van de partners op het gebied van gelijke kansen voor vrouwen en mannen 
te steunen middels de integratie van de genderdimensie in alle beleidsmaatregelen, 
programma’s en projecten van de internationale samenwerking. Het is dan ook zaak de 
eigen capaciteit van de DGOS uit te breiden68. 

“De integratie van de genderdimensie beoogt de gelijkheid van mannen en vrouwen op 
transversale wijze (ongeacht de sector) en longitudinale wijze (van bij de programmering 
en tijdens alle interventiefasen) mee te wegen in de beleidslijnen, analyses en 
programma’s.). 

Toch is het zo dat, afhankelijk van de context, soms “positieve” acties moeten worden 
gevoerd die zich uitdrukkelijk richten tot een deel van de achtergestelde bevolking 
(vrouwen of tenminste sommige vrouwen), ten aanzien van wie een positieve discriminatie 
moet worden gehanteerd, die gelijke kansen op ontwikkeling en rechten moeten krijgen. 
Deze acties zijn tijdelijke maatregelen die achtergestelde bevolkingsgroepen in staat 
stellen hun achterstand op het stuk van gelijkheid in te halen, bijvoorbeeld via quota’s 
inzake hun deelname aan de activiteiten waarvan ze uitgesloten waren. De positieve 
acties ten gunste van vrouwen moeten worden getoetst aan de doelstelling inzake 
gendergelijkheid. 

Beide benaderingen – geïntegreerde benadering en positive acties – zijn complementair 
en versterken elkaar onderling. 

Voornoemde strategie rust op drie pijlers:
•  ondersteuning van de inspanningen van de partnerlanden op het stuk van integratie 

van de genderdimensie
•  ondersteuning van de inspanningen van de internationale organisaties en de actoren 

van de niet-gouvernementele samenwerking op het stuk van integratie van de 
genderdimensie 

• versterking van de institutionele capaciteit van de DGOS.” 

De uitvoering van deze strategie wordt nader omschreven in een actieplan dat integraal 
deel uitmaakt van de strategienota. 

De grote lijnen van deze strategie zijn nog steeds van toepassing (met uitzondering 
van de specifieke “positieve acties” ten gunste van vrouwen), zoals moge blijken uit de 
analyse van de memorie van toelichting bij het voorstel van de begrotings 2012. 

De Belgische internationale samenwerking geeft uitvoering aan G&O-acties op drie 
niveaus69: 

-  Het beleidsniveau : vraagstukken betreffende gendergelijkheid komen aan bod tijdens de 
beleidsdialoog met de partnerlanden van België, de internationale partnerorganisaties 
en met de indirecte Belgische en lokale actoren (ngo’s, wetenschappelijke instellingen, 
universiteiten, enz). 

-  Het niveau van de samenwerking : de sleutelrol die vrouwen vervullen op het gebied 
van groei en van de strijd tegen de armoede alsmede de moeilijkheden waaraan ze het 
hoofd moeten bieden, worden samen met de nationale beleidsmaatregelen ter zake 
in beschouwing genomen bij het opstellen, uitvoeren en opvolgen van de Indicatieve 
Samenwerkingsprogramma’s met de partnerlanden. 

68 http://diplomatie.belgium.be/nl/beleid/ontwikkelingssamenwerking/
69 Bronnen: Gendernota. Begrotingsvoorstel. DGD 2012
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-  De versterking van de institutionele capaciteit van de DGD70: de methodologieën en 
instrumenten voor de integratie van de genderdimensie worden in kaart gebracht en ter 
beschikking gesteld van het personeel in het hoofdkantoor en op het terrein. Daarnaast 
worden op de dagen voor de attachés samenwerking gerichte opleidingen verstrekt en 
worden ook de personeelsleden van de verschillende directies ter zake wegwijs gemaakt. 
Conform deze actielijnen werd de laatste jaren een grotere inspanning geleverd om 
de genderdimensie in de sectorale beleidsmaatregelen en strategieën alsmede in de 
verschillende samenwerkingskanalen te integreren. 

Zo vormen gendergelijkheid en “empowerment” van plattelandsvrouwen de 4e pijler van 
de nieuwe Belgische ontwikkelingssamenwerkingsstrategie in de landbouwsector en in de 
sector voedselzekerheid (2011).  Deze strategie zet de bakens uit voor de  doeltreffende 
uitvoering van de Belgische toezegging om het aandeel van de landbouw in de officiële 
ontwikkelingshulp tegen 2015 te verhogen tot 15% en rekent plattelandsvrouwen 
daadwerkelijk tot de ontwikkelingsactoren. De interventies van België zijn specifiek 
toegespitst op de versterking van de economische positie en van de capaciteit van 
plattelandsvrouwen. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de toegang van 
deze vrouwen tot hulpbronnen en productiemiddelen en aan hun deelname aan de 
besluitvorming op alle niveaus. 

1) In februari 2011 werden in het kader van de gouvernementele samenwerking 
nieuwe ministeriële instructies naar de diplomatieke posten gestuurd met het oog op de 
voorbereiding van de Indicatieve Samenwerkingsprogramma’s (ISPs) en van de gemengde 
commissies met de partnerlanden. Deze instructies leggen, meer dan voorheen, de nadruk 
op een daadwerkelijke integratie van gendergelijkheid in het voorbereidingsproces van 
de ISPs, meer bepaald in de sectoranalyse. Ze bevestigen eveneens het streefdoel 50% 
van de bilaterale studie- en stagebeurzen voor te behouden aan vrouwelijke kandidaten 
en 50% van de microkredietprogramma’s voor lokale gemeenschappen aan te wenden 
voor activiteiten ter bevordering van het empowerment van vrouwen. Het budget dat 
wordt uitgetrokken voor de “gedelegeerde samenwerking” is specifiek bestemd voor de 
financiering van programma’s die buiten de sectoren van de samenwerking vallen en die 
gericht zijn op transversale vraagstukken zoals gendergelijkheid, geweld tegen vrouwen 
enz. Met het oog op een goede uitvoering van deze instructies worden regelmatig 
genderspecifieke opleidingen georganiseerd voor de attachés samenwerking en voor de 
landenverantwoordelijken. Bij de DGD en de BTC houden een aantal personen zich bezig 
met de thematische opvolging van de genderproblematiek. 

Daarnaast ontwikkelde het Institute of Development Policy and Management van de 
Universiteit Antwerpen in 2009 en 2010, in het kader van een beleidsondersteunend 
onderzoek onder de naam “Improved aid architecteure and aid effectiveness”, 
methodologieën voor een betere integratie van de genderdimensie in de voorbereiding 
van de ISPs en de gemengde commissies, met name in de sector landbouw/
plattelandsontwikkeling. Er werd een werkgroep opgericht om richtlijnen op te stellen 
op basis van dit onderzoek en van de daaruit getrokken lessen.

De Belgische Technische Coöperatie (BTC) verwerkt het genderaspect in alle projecten 
en programma’s die ze voor rekening van de Belgische staat uitvoert (gender 
mainstreaming). Tegelijkertijd worden specifieke projecten voor het empowerment 
en een grotere onafhankelijkheid van vrouwen opgezet. In de regio Dosso in Niger, 
bijvoorbeeld, wordt uitvoering gegeven aan een programma dat ten doel heeft vrouwen 
individueel en collectief te steunen door hen kredieten te verstrekken waarmee ze 
inkomstengenererende activiteiten kunnen opstarten. In het verlengde hiervan zijn 
alfabetiseringscursussen voor vrouwen en mannen een must. De BTC geeft ook uitvoering 
aan projecten ter ondersteuning van de deelname van vrouwen aan de processen die 
verband houden met conflictpreventie, vredesopbouw en de wederopbouw van het 
sociaal-economische en politieke leven.

70 De vroegere cel “vrouwen en ontwikkeling” van het ABOS werd omgedoopt tot Gendercel en geïntegreerd 
in de directie strategieën van DGOS. Naar aanleiding van de interne reorganisatie van de DGD wordt de 
integratie van de genderdimensie opgevolgd binnen de thematische dienst “maatschappijopbouw” (D2.5). 
Binnen de directie operaties van BTC werd een vrouwelijke genderadviseur aangesteld.
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In de loop van de volgende jaren wil de BTC bijzondere aandacht besteden aan de 
opleiding van haar personeel in België en in het buitenland, zodat de genderdimensie in 
het geheel van de activiteiten wordt meegewogen. Op die manier voldoet de BTC aan 
de bepalingen van de wet van januari 2009, die de integratie van de genderdimensie 
in de Belgische federale politieke structuren nastreeft. De gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen is niet langer een vrijblijvende verbintenis.

2) In het kader van de multilaterale samenwerking, gaan de bijdragen van 
het budget van de Belgische multilaterale samenwerking sinds januari 2009 naar 
de financiering van de algemene middelen van de partnerorganisaties. De Belgische 
samenwerking financiert dus geen genderspecifieke programma’s meer. Vanaf die datum 
gaat een maximumbijdrage naar de algemene middelen van de multilaterale organisaties, 
ziet de Belgische samenwerking erop toe dat de bevordering van gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen wordt meegenomen in de doelstellingen van de multilaterale 
VN-agentschappen die ze medefinanciert en dat zij de genderdimensie op transversale 
wijze integreren in hun beleidsmaatregelen, ontwikkelingsacties en –strategieën 
alsmede bij de resultaatmeting. Het genderthema staat op de agenda van de jaarlijkse 
overlegbijeenkomsten met deze organisaties en komt ook aan bod in de raden van 
bestuur.71

3) In het kader van de indirecte samenwerking wordt naar aanleiding van de 
Overeenkomst die de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de Belgische 
ontwikkelingsngo’s op 8 mei 2009 ondertekenden, een nieuw beoordelingsrooster 
uitgewerkt  voor de programma’s en de projecten van de ngo’s. De genderdimensie 
werd in het beoordelingsrooster als transversaal criterium geïntegreerd om de nieuwe 
meerjarenprogramma’s en projecten te beoordelen. Ze komt ook regelmatig aan bod in 
de “politieke dialoog” met voornoemde organisaties.

4) Het nieuwe Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, dat werd opgericht bij 
de wet van 19 januari 2010, plaatst de gelijkheid van vrouwen en mannen en het 
“empowerment” van vrouwen centraal in zijn multidimensionale strategie voor de 
voedselzekerheid in sub-Sahara Afrika.   

5) Ook humanitaire hulp houdt rekening met de genderdimensie en beschouwt de 
seksuele en reproductieve gezondheid als een prioritair aandachtspunt.

In België organiseert of steunt de DGD via derden tal van sensibiliseringsacties 
om de Belgische publieke opinie bewust te maken van de genderthematiek 
(informatiecampagnes, publicaties, conferenties, film, enz.)

De DGD financiert ten slotte de werkingskosten van de Commissie Vrouwen en 
Ontwikkeling (CVO) en neemt het secretariaat waar. Deze adviescommissie werd in 1993 
opgericht om gendergelijkheid te ondersteunen en sterker te integreren in de formulering 
en de uitvoering van het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.  Op vraag 
van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking werd in 2011 een onafhankelijke 
evaluatie van de CVO uitgevoerd72. 

België is (via de DGD) lid van het netwerk GENDERNET (dat wordt beheerd door de DAC/
OESO). Het onderschrijft ook de algemene DAC-beginselen inzake gendergelijkheid.

71 In juli 2010 richt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties UN Women op, een VN-agentschap 
voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. UN Women ontstond uit de samenvoeging van vier 
aparte componenten van het systeem van de Verenigde Naties die zich allemaal uitsluitend bezighielden 
met gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. De DGD vertrouwde aan UN Women de uitvoering toe 
van een aantal projecten (met name in Mali) in het kader van de gedelegeerde samenwerking.

72 Het eindverslag is terug te vinden op de site : http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/rapport_evaluation_
cfd_tcm313-156206.pdf
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B2. Waarom een evaluatie ?

De eerste aanbeveling van de evaluatie van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling 
was aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking gericht en behelsde een sterkere 
uitvoering van de Belgische bijdrage aan gendergelijkheid. De evaluatie formuleerde 
ook de aanbeveling het beleid van de Belgische internationale samenwerking in zijn 
geheel op gendergelijkheid te toetsen om beter te achterhalen hoe de gefinancierde 
acties en verwezenlijkingen scoren en om lessen te trekken op het niveau van alle 
betrokken actoren.

Het is immers zo dat gendermainstreaming in alle samenwerkingsacties een politiek 
en operationeel streven is dat moet bijdragen tot gendergelijkheid en empowerment 
van vrouwen. Ondanks alle internationale verbintenissen is en blijft de daadwerkelijke 
en volledige uitvoering van deze strategie, zowel in België als in de meeste andere 
donorlanden, een hele uitdaging.

“De actie die op het terrein ten behoeve van gendergelijkheid en het milieu wordt 
ondernomen, zou in sommige partnerlanden kunnen worden opgevoerd. Dat in de 
indicatieve samenwerkingsprogramma’s van België naar de transversale vraagstukken 
wordt verwezen, neemt niet weg dat het onderzoeksteam bij een bezoek aan Burundi 
heeft vastgesteld dat er in dat opzicht weinig lijkt te worden gedaan in de praktijk. 
De integratie van transversale vraagstukken wordt veeleer gezien als een louter 
theoretisch streefdoel van de centrale diensten en niet zozeer als een bron van nieuwe 
mogelijkheden. België zou best praktische instrumenten ter beschikking  stellen en de 
DGOS met de nodige capaciteit toerusten om de integratie van de transversale thema’s 
te steunen. Een voorbeeld dat in dit opzicht navolging verdient is de voorbereidende 
missie die de adviseur gendergelijkheid in de Democratische Republiek Congo uitvoerde 
toen in 2009 het nieuwe programma werd opgezet. België zou er moeten op toezien dat 
er financiële middelen beschikbaar zijn om dit initiatief over te doen73”.

De wet betreffende de Belgische internationale samenwerking van mei 1999 bepaalt dat 
de sectorale en thematische strategienota’s om de vier jaar moeten worden geëvalueerd 
en aangepast aan de gewijzigde context van de internationale samenwerking.

Artikel 11 § 2 van het ontwerp van de nieuwe wet betreffende 
ontwikkelingssamenwerking74 bepaalt:

“In al haar interventies integreert de Belgische ontwikkelingssamenwerking op 
transversale wijze:

1° de genderdimensie;
2° de bescherming van het milieu en van de natuurlijke rijkdommen, met inbegrip van 
de strijd tegen klimaatverandering, droogte en wereldwijde ontbossing.”

Het wetsontwerp voorziet niet langer in de evaluatie en de wederaanpassing van de 
sectorale en/of thematische strategienota’s. 

Artikel 32 stelt evenwel : “Met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de 
Belgische Ontwikkelingssamenwerking zoals omschreven in hoofdstuk 2, worden 
de resultaten geëvalueerd in het licht van de principes bepaald in hoofdstuk 3 en op 
basis van de criteria vastgesteld door de DAC van de OESO, te weten de relevantie, de 
doelmatigheid, de doeltreffendheid, de levensvatbaarheid en de impact, alsook op basis 
van de duurzaamheid.

73 Verslag van het onderzoek van de DAC naar de beleidsmaatregelen en programma’s van België inzake 
ontwikkeling (2010)

74 Het wetsontwerp betreffende de ontwikkelingssamenwerking werd op 20 december 2012 door de Kamer 
goedgekeurd en geëvoceerd door de Senaat die 60 dagen de tijd heeft om wijzigingen in te dienen.
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Hiertoe zal een coherente aanpak worden uitgewerkt die resultatenrapportage en 
resultaatgericht beheer mogelijk maakt. Een geüniformeerd systeem van rapportage 
moet bovendien een systematische opvolging mogelijk maken van de behaalde en niet-
behaalde resultaten.

Met deze geëvalueerde resultaten zal bovendien rekening worden gehouden bij de 
beslissing omtrent het verdere verloop van de genomen acties.” 

In 2013 zal de strategienota “Gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen” 11 jaar 
bestaan. Gezien het toenemend belang van de genderthematiek tegen de achtergrond 
van de internationale betrekkingen en ontwikkeling, is het dan ook de hoogste tijd om 
deze thematiek te evalueren teneinde de Belgische strategie inzake genderevaluatie en 
de tenuitvoerlegging ervan bij te sturen. 

Het koninklijk besluit houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van 
de Internationale Samenwerking van 25 februari 2010 stelt in artikel 2 “De dienst 
Bijzondere Evaluatie is bevoegd voor de evaluatie van alle activiteiten van de federale 
staat die door het Comité voor Ontwikkelingshulp van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling aanvaard worden als officiële ontwikkelingshulp”. Verder 
in dat artikel wordt vermeld “Evaluaties kunnen sectoraal of thematisch zijn,……”.

Dat de veranderende internationale en Europese context op het gebied van G&O, 
enerzijds, nieuwe kansen creërt maar anderzijds ook hinderpalen opwerpt rechtvaardigt 
de evaluatie van de G&O-strategieën in het licht van deze veranderingen. 

B3. Voorwerp van de evaluatie

Het gaat om een thematische en strategische evaluatie. Het voorwerp van de evaluatie 
is de integratie van de genderdimensie door de Belgische internationale samenwerking 
om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te versterken en de positie van vrouwen 
te verbeteren (empowerment). 

De evaluatie heeft betrekking op de uitvoering door de Belgische samenwerking van het 
Gender- en Ontwikkelingsbeleid (G&O) en van de “gender mainstreamingstrategie” zoals 
vastgelegd in de strategienota “Gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen” 
(2002), in de strategienota “Gezondheid en seksuele en reproductieve rechten” en in de 
wet “gender mainstreaming” van 2007. 

Alle kanalen van de Belgische federale samenwerking (zoals omschreven onder 
punt B1.4.2.) worden in de analyse meegewogen (met inbegrip van de Indicatieve 
Samenwerkingsprogramma’s). 

Een selectie van representatieve interventies van het transversale thema G&O, van 
de verschillende samenwerkingsvormen (met inbegrip van de niet-gouvernementele 
programma’s en BIO75) en van de verschillende actoren in verschillende landen 
zal als casestudy dienen. De gehele projectcyclus van deze interventies76 moet in 
beschouwing worden genomen (met inbegrip van de beleidsdialoog en de Indicatieve 
Samenwerkingsprogramma’s).  

75 Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden – Société belge d’investissement pour les 
pays en Développement

76 Identificatie, formulering, uitvoering, opvolging & evaluatie
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B4. Doelstellingen van de evaluatie

De voornaamste doelstellingen van deze evaluatie zijn zowel summatief (verslag 
uitbrengen over de resultaten) als formatief (lessen trekken uit het verleden om het in 
de toekomst beter te doen).

De evaluatie beoordeelt op welke wijze en met welke resultaten de Belgische internationale 
samenwerking de genderdimensie concreet integreert in de sectorale beleidsmaatregelen 
en strategieën alsmede in de verschillende samenwerkingskanalen77. 

Ze beoordeelt ook hoe en met welke resultaten België zijn partnerlanden en 
uitvoeringspartners de genderdimensie in hun ontwikkelingsstrategieën en –programma’s 
helpt te integreren. 

De evaluatie gaat na in hoeverre de integratie van de genderdimensie relevant is, 
m.a.w. coherent is met de beleidsmaatregelen en strategieën inzake armoedebestrijding 
en ontwikkeling van de partnerlanden, met de noden en rechten van vrouwen in de 
partnerlanden en met de G&O-beleidsmaatregelen van de andere donoren. 

De evaluatie beoordeelt de relevantie van de instrumenten en praktijken die werden 
ontwikkeld door de verschillende actoren van de Belgische samenwerking (die in België 
en in de partnerlanden actief zijn) met het oog op een betere geïntegreerde benadering 
van de genderdimensie. Ze gaat na in hoeverre deze instrumenten en praktijken coherent 
zijn met de doelstelling inzake een versterking van gendergelijkheid en empowerment 
van vrouwen zoals omschreven in de verschillende politieke en strategische documenten 
waarvan sprake onder punt B.1.4.1. 

De evaluatie beoordeelt op welke wijze en met welke resultaten de DGD uitvoering 
heeft gegeven aan het actieplan van de strategienota “Gelijke rechten en kansen 
voor vrouwen en mannen”. Daarnaast gaat ze na of de geïntegreerde benadering 
van de genderdimensie (gender mainstreaming) voldoende doeltreffend was om de 
doelstelling inzake een versterking van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen 
te verwezenlijken. Deze benadering behelst immers dat gendergelijkheid een integraal 
onderdeel is van het gewone beleid, en niet alleen een thematiek die  beperkt blijft tot 
een aantal specifieke vraagstukken. De evaluatie vergelijkt deze benadering dan ook 
met de benadering die de financiering beoogt van specifieke projecten en programma’s 
ter bevordering van gendergelijkheid en empowerment. 

De evaluatie beoordeelt of de financiële en menselijke middelen doelmatig werden 
ingezet en besteed. 

Ze gaat na of en op welke wijze de onder punt B1.4.2 vermelde verbintenissen van 
de Belgische samenwerking inzake G&O zijn omgezet in resultaten: rechtstreekse of 
onrechtstreekse resultaten, positieve of negatieve resultaten, al dan niet verhoopte 
resultaten, al dan niet duurzame resultaten, onmiddellijke resultaten, resultaten op 
korte, middellange en lange termijn (impact). 

B5. Welke resultaten moet de evaluatie opleveren ?

De evaluatie zal meer inzicht verschaffen in de begrippen die door de Belgische 
samenwerking worden gehanteerd (zoals Gender en Ontwikkeling, “Gender 
mainstreaming”, gendergelijkheid, “empowerment” van vrouwen) en ze zal ook wijzen 
op de veranderingen die op strategisch en praktisch niveau moeten worden doorgevoerd 
opdat deze begrippen niet alleen in de beleidslijnen en strategieën maar ook in de 

77 Zoals omschreven onder punt B1.4.2.
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ontwikkelingsacties echt worden geïntegreerd. De evaluatie zal stilstaan bij de recente 
ontwikkelingen op internationaal niveau en bij de nieuwe uitdagingen die hierdoor 
ontstaan op het gebied van gendergelijkheid, meer bepaald met betrekking tot de 
behoudsgezinde opvattingen.

Op basis van haar conclusies verstrekt de evaluatie aan de beleidsmakers (parlement, 
minister,..) met redenen omklede aanbevelingen om hen in staat te stellen de 
genderdimensie beter in de ontwikkelingsbeleidsmaatregelen en –strategieën te 
integreren met het oog op de voortzetting en versterking van “de (re)organisatie, de 
verbetering, de ontwikkeling en de evaluatie van het besluitvormingsproces, zodat 
de actoren die doorgaans bij het beleidsproces zijn betrokken de doelstelling inzake 
gendergelijkheid in alle domeinen en op alle niveaus kunnen integreren”. De evaluatie 
verstrekt aanbevelingen met het oog op een geïntegreerde en transversale benadering 
van gendergelijkheid, zodat deze een integraal onderdeel wordt van het gewone 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, en niet alleen een thematiek is die beperkt blijft tot 
een aantal specifieke vraagstukken. 

Ze geeft de DGD nauwkeurige aanbevelingen om haar in staat te stellen een moderne 
G&O-strategie uit te stippelen die onder meer rekening houdt met de nieuwe modellen 
van internationale samenwerking en met de nieuwe Europese verbintenissen (EU 
Gender Action Plan) en (BUSAN) en Gender Action Plan, dat veel aandacht besteedt aan 
genderbudgettering. 

De evaluatie formuleert aanbevelingen met het oog op het bijstellen en/of het beter 
gebruiken van de instrumenten en mechanismen die nodig en/of een absolute vereiste 
zijn om de genderdimensie dimensie op doeltreffende en coherente wijze mee te wegen 
in de samenwerkingsprogramma’s met de partnerlanden en in de ontwikkelingsacties. 

B6. Aandachtsgebied van de evaluatie

De evaluatie besteedt aandacht aan interventies die tot de officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) worden gerekend en die de Belgische federale staat tussen 2002 en 2011 in 
de partnerlanden78 gefinancierd heeft (met uitzondering van de leningen van staat tot 
staat). Deze interventies hebben de meest uiteenlopende DAC/CRS-codes.

Uit de 60 interventies die het voorwerp zullen uitmaken van een grondige documentaire 
studie worden 35 interventies in 5 partnerlanden als casestudy geselecteerd. Deze 
interventies zullen ter plaatse worden bezocht. 

B.6.1. Inventaris

B.6.1.1. “Gender equality policy marker”

Om na te gaan hoeveel vooruitgang werd geboekt op het gebied van de integratie 
van de genderdimensie in haar activiteiten, besliste de DGOS gebruik te maken van 
het rapporteringssysteem van de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de OESO, 
Gender Policy Marker genaamd. Dit systeem werkt met 3 waarden (markers):
 
• Waarde 2 : voor interventies die voornamelijk zijn afgestemd op gendergelijkheid. 
• Waarde 1 : voor interventies die weliswaar bijdragen tot gendergelijkheid (significante 

doelstelling), maar dat niet als hoofddoel hebben. 
•  Waarde 0 : voor interventies die niets te maken hebben met gendergelijkheid. 

78 De Belgische samenwerking is momenteel toegespitst op 18 partnerlanden : Zuid-Afrika, Algerije, Benin, 
Bolivia, Burundi, Democratische Republiek Congo, Ecuador, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, 
Peru, Rwanda, Senegal, Tanzania, de Palestijnse Gebieden, Vietnam
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Wanneer er geen waarde 2, 1 of 0 wordt toegekend, kan zulks verschillende dingen 
betekenen: 
1.  de informatie in het dossier laat niet toe te achterhalen in welke mate de interventie 

de genderdimensie integreert, 
2.  de interventie werd nog niet aan de integratie van de genderdimensie getoetst, 

waardoor er geen waarde kon worden bepaald,. 
3.  de interventie is niet van die aard dat er een waardecijfer aan gekoppeld kan worden. 

Dat geldt met name voor acties die te maken hebben met de schuldenlast en de 
administratieve kosten van de donoren. Ze zijn zogezegd “unmarked” en worden in 
de ODA-database geklasseerd als NYF (Not Yet Field).

Dit waarderingsysteem is niet van toepassing op een aantal hulpmodaliteiten zoals de 
leningen van staat tot staat, maatregelen in verband met de schuldenlast. 

Gender wordt niet als een sector maar uitsluitend als een transversaal thema beschouwd. 
Hoewel sommige samenwerkingsinterventies zijn toegespitst op de versterking van 
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen (waarde 2) net zoals dat in de andere 
lidstaten van de DAC van de OESO, en met name in Noordse landen het geval is, geeft 
de Belgische samenwerking veeleer de voorkeur aan de geïntegreerde benadering van 
de genderdimensie (gender mainstreaming) en minder aan specifieke interventies, wat 
op budgettair niveau duidelijk blijkt uit het zeer grote aandeel interventies die waarde 1 
hebben meegekregen (significante doelstelling).

De statistische gegevens over gendergelijkheid en empowerment van vrouwen houden 
geen rekening met “steun in de vorm van producten” (DAC-code 530), “maatregelen 
in verband met de schuldenlast” (DAC-code 600) of de “administratieve kosten van de 
donoren” (DAC-code 910). Ze houden daarentegen wel rekening met budgettaire steun 
(DAC-code 510), humanitaire hulp (DAC-code 700) en noodinterventies (DAC-code 
720). Deze vormen van steunverlening komen doorgaans niet voor in de statistische 
gegevens van de DAC omdat sommige leden van de DAC ze niet aan een bepaalde 
waarde koppelen. De CRS purpose code 15164 van de DAC wordt ook gehanteerd voor 
de steun aan instellingen en (gouvernementele en niet-gouvernementele) organisaties 
die zich inzetten voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. 

B.6.1.2. Inventaris

De consultant verricht een steekproef van de interventies die de genderdimensie 
rechtstreeks of onrechtstreeks integreren om de gendergelijkheid te versterken en de 
positie van vrouwen te verbeteren. Met het oog hierop selecteert de consultant vooraf 40079 

 interventies (met waarde 2,1,0 of NYF) uit de ODA-database van de DGD,80 waarop hij 
een eenvoudige willekeurige steekproef verricht.  

De 400 geselecteerde interventies worden “gescreend”. Deze steekproef heeft ten doel 
een aantal gegevens te verschaffen om: 

 -  voorstellen te formuleren in verband met de interventies die het voorwerp kunnen 
zijn van een grondige documentaire studie en van een bezoek ter plaatse (cfr. B6.2) ;

 - de evaluatievragen te vervolledigen en bij te werken:
 - gesprekken voor te bereiden.

79 Meer informatie over de keuze van omvang van de steekproef is terug te vinden op de site:  
http://www.raosoft.com/samplesize.html

80 Waartoe de consultants rechtstreeks toegang hebben met een computer die hen in een lokaal van de FOD 
BuZa ter beschikking wordt gesteld.
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B6.2. Steekproeftrekking 

B.6.2.1. Selectie van de interventies die het voorwerp kunnen zijn 
van een grondige documentaire studie

Bij de selectie van 50 interventies die het voorwerp kunnen zijn van een grondige 
documentaire studie, moet rekening worden gehouden met de volgende criteria: 

 -  representatieve vertegenwoordiging van alle prioritaire sectoren van de 
Belgische samenwerking;

 -  representatieve vertegenwoordiging van de samenwerkingskanalen (cfr. B6.5) ; 
 -  tijdspanne (2002>2011) ;
 - geografische dekking (in de 18 partnerlanden) ;

 -  aandeel projecten die de genderdimensie integreren met het oog op de 
versterking van gendergelijkheid en empowerment. 

Deze criteria worden besproken en verder verfijnd op de tweede vergadering van het 
begeleidingscomité. De consultants zullen ook toelichting verstrekken bij het gebruik 
van Gender Policy markers in de ODA-database. 

B.6.2.2. Selectie van de study cases

De selectie van 5 landen en 35 programma’s/projecten die ter plaatse zullen worden 
bezocht moet zo representatief mogelijk zijn en steekproeffouten moeten zoveel mogelijk 
worden vermeden. Bij de selectie dient dan ook rekening te worden gehouden met de 
volgende gegevens: 

- representatieve vertegenwoordiging van alle samenwerkingskanalen (BTC, 
BIO, niet-gouvernementele actoren, met uitzonderling van leningen van staat 
tot staat) 

- geografische vertegenwoordiging, rekening houdend met de verschillende 
situaties van vrouwen (zie B6.2). 

- proportionele vertegenwoordiging van de soorten interventies : vooral 
projectsteun, een aantal cases van programmasteun maar ook steun in de 
vorm van vrijwillige bijdragen aan internationale organisaties, studiefondsen, 
expertisefondsen, BIO,  andere beheerders van Belgische federale budgetten 
(FODs), (eventueel) gedelegeerde samenwerking 

- vertegenwoordiging van een maximum aantal verschillende activiteiten op basis 
van de CRS-objectcode van de DAC. 

Interventies waarvoor de consultants al waren betrokken bij de identificatie, 
de formulering en/of de uitvoering komen niet in aanmerking.

De interventies die in de geselecteerde landen worden bezocht worden gekozen aan de 
hand van de resultaten van de documentaire studie en in overleg met de attachés van de 
Belgische samenwerking, de uitvoeringspartners en de lokale partners. Het belangrijkste 
selectiecriterium is de potentiële bijdrage van de case study aan de verwezenlijking van 
de evaluatiedoelstellingen. Interventies die al lang geleden beëindigd zijn, komen alleen 
in aanmerking als de consultants op de een of andere manier een beroep kunnen doen 
op het institutioneel geheugen van die interventies. 

De definitieve selectie van de 35 interventies (en van de 5 landen) die ter plaatse zullen 
worden bezocht, wordt aan het begeleidingscomité ter goedkeuring voorgelegd. 
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B6.3. Geografische dekking

De evaluatie heeft betrekking op de activiteiten van een aantal actoren in België die vooral 
de integratie van de genderdimensie ten doel hebben met het oog op de versterking 
van gendergelijkheid en het empowerment van vrouwen in de partnerlanden van de 
Belgische samenwerking. 

De interventies die het voorwerp zullen zijn van een case study worden geselecteerd in 
5 partnerlanden van de Belgische samenwerking. 

Dit zijn de selectiecriteria:

 > Verscheidenheid in ontwikkelingsniveau van de landen (minder ontwikkelde 
landen en midden-inkomenslanden, fragiele staten) ;

 > Verscheidenheid in de situatie van vrouwen, en meer bepaald op het stuk van 
gendergelijkheid;

 > Voldoende geografische diversiteit : ten minste een Maghreb-land, een Latijns-
Amerikaans land, een Aziatisch land en 2 landen uit sub-Sahara Afrika. 

De definitieve landenselectie gebeurt op basis van de kritische inventaris en wordt 
bekrachtigd door het begeleidingscomité. 

B6.4. Tijdspanne

Wat de beperking in de tijd betreft, houden de evaluatoren rekening met alle interventies 
waarvoor tussen 2002 en 2011 uitgaven werden gedaan en die (in positieve of negatieve 
zin) verband kunnen houden met de integratie van G&O. Dat 2002 als begindatum 
werd genomen is geen toeval, aangezien het vooral zaak is na te gaan of er sinds de 
publicatie van de strategienota iets veranderd is. 

De consultant zal een contextanalyse verrichten naar de veranderingen die zich op het 
stuk van G&O in de gegeven periode hebben voorgedaan (door deze veranderingen te 
koppelen aan de internationale context ter zake). 

B6.5. Dekking op basis van steunmodaliteit, partnerland en 
samenwerkingskanalen

Wat de selectie van de ter plaatse te bezoeken interventies betreft, zal de consultant de 
grootst mogelijke verscheidenheid betrachten met betrekking tot :

 > de steunmodaliteit (projectsteun, sectoraal programma, technische bijstand, enz.) ; 
 > de uitvoeringspartner (BTC, niet-gouvernementele actoren, BIO…) ;
 > het samenwerkingskanaal (gouvernementele samenwerking, indirecte samen-

werking, Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, enz.).    

Aangezien in januari 2009 werd besloten dat de bijdragen van de multilaterale begroting 
van de Belgische samenwerking naar de financiering van de algemene middelen van de 
multilaterale partnerorganisaties (MO) gaan, voorziet de evaluatie niet in bezoeken ter 
plaatse voor interventies die door multilaterale organisaties worden uitgevoerd. Toch is 
het ook de taak van de consultants na te gaan op welke wijze en in welke mate België 
er voor zorgt dat de bevordering van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen 
ook wordt meegewogen in de doelstellingen van de multilaterale organisaties die het 
financiert en dat de genderdimensie op transversale wijze wordt geïntegreerd in hun 
beleidsmaatregelen, ontwikkelingsstrategieën en –acties alsmede bij de resultaatmeting. 

Daarnaast ziet de consultant er zoveel mogelijk op toe dat de 50 interventies een aantal 
lopende of beëindigde “earmarked projects” omvatten, die door België gefinancierd zijn 
en in de periode 2002-2011  uitgevoerd worden door een multilaterale organisatie. 
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B6.6. “Benchmarking”

Aangezien het voorwerp van de evaluatie in de eerste plaats verband houdt met de 
strategienota inzake gendergelijkheid van de Belgische samenwerking, werd besloten niet 
voor een gezamenlijke evaluatie te opteren. De evaluatie zal wel de beleidsmaatregelen 
en praktijken van de Belgische samenwerking vergelijken met die van 3 andere bilaterale 
en/of multilaterale donoren in de landen die worden bezocht. 

B7. Evaluatievragen 

De evaluatie moet een antwoord bieden op een aantal evaluatievragen waarvan de 
vijf DAC-criteria de insteek vormen81. Om te antwoorden op die vragen, moeten de 
consultants de voorgestelde subvragen gebruiken, zonder zich er noodzakelijk toe te 
beperken. De consultants maken gebruik van de volgende vragen en subvragen, met 
dien verstande dat ze dienen ter indicatie en ter illustratie. 

De inschrijvers mogen dus hoofd- en subvragen toevoegen of wijzigen tot aan alle 
opgelegde doelstellingen van de evaluatie is voldaan.. Indien mogelijk gebruikt de 
consultant “smart”-indicatoren om zijn antwoorden op de verschillende vragen te 
staven. Als zulke indicatoren, niet vraag per vraagkunnen worden gehanteerd, is het 
aan de consultant om dit naar behoren aan te tonen.

B7.1 Relevantie

B7.1.1. In hoeverre is de strategienota nog relevant in het licht van de 
ontwikkelingen in de internationale context?

In hoeverre is de strategienota coherent(term die DGD altijd gebruikt; coherentie: 1 
van de relevante criteria) met de door België aangegane internationale verbintenissen 
inzake genderintegratie en G&O 82? 

In hoeverre is de Belgische strategienota “Gender mainstreaming” nog wel relevant in 
de huidige context van de Verklaring van Parijs (VP), de Accra Agenda voor Actie (AAA) 
en begrotingssteun? 

In hoeverre is de strategienota een passend kader dat kan dienen als referentie en/of 
relevante dialoog voor alle actoren van de Belgische samenwerking? 

In hoeverre heeft de strategienota bijgedragen tot meer interne coherentie van het 
Belgisch beleid en de G&O-ontwikkelingsacties? 

B7.1.2. In hoeverre is de genderintegratie doorde Belgische samenwerking 
coherent met de internationale verbintenissen die België inzake genderintegratie 
en G&O is aangegaan en met de internationale beginselen en criteria ter zake? 

B7.1.2.1. Hoe vaak verwijst de Belgische samenwerking in de samenwerkings-
programma’s (ISPs) naar de verschillende VN-resoluties (met name resolutie 
1325)? 

81 Relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid, duurzaamheid en impact.
82 Onder andere: de verklaring en het actieplatform van Beijing van 1995, de DAC-verklaring van de OESO 

“Egalité homme-femme : vers un développement durable centré sur la personne (1995)”, de resolutie van de 
Raad van de Europese Unie over de Integratie van de genderproblematiek in de ontwikkelingssamenwerking” 
(1995) en de Millenniumverklaring van de VN (september 2000).
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B7.1.3. In hoeverre is de genderintegratie door de Belgische samenwerking 
coherent met de beleidslijnen en strategieën voor armoedebestrijding en 
ontwikkeling van de partnerlanden? In hoeverre en onder welke vorm neemt 
België genderintegratie mee in de politieke dialoog met de partnerlanden ? 

B7.1.4. In hoeverre is de genderintegratie door de Belgische samenwerking 
coherent met de noden van vrouwen in de partnerlanden ?

B7.1.5. In hoeverre is de gendermainstreaming door de Belgische samenwerking 
coherent met het G&O-beleid van de andere donorlanden en met de verschillende 
actieplannen die van deze beleidslijnen uitgaan? Vertonen deze plannen enige 
coherentie? 

B7.1.6. In hoeverre maakt de genderintegratie door de Belgische samenwerking 
integrerend deel uit van de andere prioritaire sectoren. In hoeverre is de 
genderintegratie echt transversaal?

B7.1.7. In hoeverre is de genderintegratie van de Belgische samenwerking 
coherent met de prioritaire thema’s van de Belgische samenwerking (milieu, 
kinderrechten, sociale economie /maatschappijopbouw) ?

B7.1.8. Voor welke synergieën zorgen de interventies en de verschillende Belgi-
sche en lokale ontwikkelingsactoren onderling met het oog op genderintegratie?

B7.2. Doeltreffendheid (efficience : doelmatigheid)

B7.2.1. In hoeverre en met welke resultaten heeft de Belgische samenwerking 
(en meer bepaald de DGD) uitvoering gegeven aan het actieplan van de 
strategienota “Gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen”? 

Welk resultaat heeft de steun van de Belgische samenwerking aan de de inspanningen 
van de partnerlanden op het gebied van genderintegratie opgeleverd? 

In hoeverre kan de Belgische gouvernementele samenwerking wegen op de politieke 
dialoog (met name voor de indicatieve samenwerkingsprogramma’s) met de partner-
landen opdat genderintegratie meer plaats krijgt in hun nationale en sectorale ontwik-
kelingsstrategieën? 

Wat is het resultaat van de steun aan internationale en niet-gouvernementele organisaties 
inzake genderintegratie?

Wat is het resultaat van de opbouw van de institutionele capaciteit van de DGD en voor 
de G&O-interventies? 

B7.2.2. In hoeverre en met welk resultaat werd gender geïntegreerd in de DGD 
en op alle niveaus en in alle kanalen van de Belgische samenwerking ? 

Welke resultaten (korte, middelange en lange termijn) worden verwacht van de 
interventies die met de steun van de Belgische samenwerking worden uitgevoerd ter 
ondersteuning van gendergelijkheid en “empowerment” van vrouwen.

B7.2.3. In hoeverre heeft de Belgische samenwerking de partnerlanden de 
vereiste voorwaarden helpen creëren voor een versterking van gendergelijkheid 
en “emporwement” van vrouwen? 

In hoeverre heeft de Belgische samenwerking de partnerlanden gesteund bij het tot 
stand brengen van de genderintegratie in hun beleid, hun strategische planning en hun 
wetgeving?
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In hoeverre heeft de Belgische samenwerking de partnerlanden gesteund bij de 
naleving en de uitvoering van de multilaterale overeenkomsten inzake G&O en van de 
internationale aanbevelingen inzake G&O?

In hoeverre en met welke resultaten heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking de 
partnerlanden de vereiste voorwaarden helpen creëren om geweld tegen vrouwen te 
verminderen en te voorkomen? 

B7.2.4. In hoeverre heeft de Belgische steun aan gecentraliseerde en gedecentraliseerde 
overheidsinstellingen, aan de basisorganisaties van het maatschappelijk middenveld, 
aan de beroepsorganisaties en aan de privésector bijgedragen tot gendergelijkheid? 

B7.2.5. In hoeverre heeft de Belgische steun aan gecentraliseerde en gedecentraliseerde 
overheidsinstellingen, aan de basisorganisaties van het maatschappelijk middenveld, 
aan de beroepsorganisaties en aan de privésector bijgedragen tot het “empowerment” 
van vrouwen? 

B7.2.6. In hoeverre heeft de Belgische steun aan gecentraliseerde en gedecentraliseerde 
overheidsinstellingen, aan de basisorganisaties van het maatschappelijk middenveld, 
aan de beroepsorganisaties en aan de privésector bijgedragen tot het verminderen en 
voorkomen van geweld tegen vrouwen? 

B7.3. Doelmatigheid

B7.3.1. Hoe groot zijn de budgetten voor interventies in het kader van de Belgische ODA 
die specifiek gericht zijn op gendergelijkheid (gender policy marker : waarde 2) ? In 
hoeverre zijn deze budgetten doelmatig besteed? Zijn deze budgetten toereikend om 
de vooropgestelde resultaten te bereiken? 

B7.3.2. Welke financiële, menselijke en andere middelen heeft de Belgische 
samenwerking ingezet voor de uitvoering van de G&O-strategie? 

B7.4. Duurzaamheid

B7.4.1. Hoe groot is het duurzame effect van de onmiddellijke resultaten en van de 
resultaten op korte, middelange en lange termijn (impact)? 

B7.5. Impact

B7.5.1. In hoeverre en met welk resultaat heeft de Belgische samenwerking bijgedragen 
tot het bereiken van MDG 3 : Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen 
bevorderen ?

Doel : Gelijke kansen voor jongens en meisjes liefst in 2005 in basis- en middelbaar 
onderwijs en op alle niveaus tegen ten laatste 2015. 

Monitoringindicatoren

9. Ratio van meisjes en jongens in het lager, middelbaar en hoger onderwijs 

10. Alfabetiseringsgraad van vrouwen tussen 15 en 24 jaar in vergelijking met mannen

11. Percentage vrouwelijke betaalde arbeidskrachten in de niet-landbouwsector

12. Aantal vrouwelijke parlementsleden

B7.5.2. Wat is het effect van het Belgisch nationaal actieplan voor de uitvoering 
van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad? 
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B7.5.3. Wat zijn de resultaten op lange termijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
positief of negatief, verwacht of niet van de interventies in het kader van de 
Belgische ODA die specifiek gericht zijn op gendergelijkheid (gender policy 
marker : waarde 2 en 1) ?

B8. Aanpak en methode: Evaluatiefases en rapportage 

B8.1 Aanpak en methode 

Het betreft een summatieve en normatieve evaluatie. De bedoeling is verslag uit te 
brengen over de resultaten en er lessen uit te trekken. De voorgestelde methode is op 
twee doelstellingen gericht. Van de evaluatoren wordt gevraagd dat zij toelichten welk 
resultaat de genderintegratie heeft opgeleverd in de strategieën en interventies van de 
Belgische samenwerking maar ook dat zij in de mate van het mogelijke een analyse 
maken van de factoren die bepalend waren voor de goede of minder goede uitkomst 
(analyse van de bijdrage en in mindere mate van de toewijzing). 

De methodologie draagt bij tot een beter begrip van de veranderingstheorie die de 
inspiratiebron vormt voor de samenwerkingsstrategieën inzake “gender mainstreaming” 
en is ook het vertrekpunt voor een analyse van de oorzakelijkheidsverbanden. De 
evaluatoren hanteren de door de dienst BE goedgekeurde resultatenketen: 

Onmiddellijke resultaten (producten of outputs): kwalitatieve, kwantitatieve en 
functionele veranderingen (rechtstreeks of onrechtstreeks, positief of negatief, verwacht 
of niet) in het milieu, die de samenwerkingsinterventie onmiddellijk of op zeer korte 
termijn met zich meebrengt.

Resultaten op korte en middellange termijn (verwezenlijkingen of outcomes): 
kwalitatieve, kwantitatieve en functionele veranderingen (rechtstreeks of onrechtstreeks, 
positief of negatief, verwacht of niet) in het milieu, die de samenwerkingsinterventie op 
korte of middellange termijn met zich meebrengt.

Resultaten op lange termijn of impact: kwalitatieve, kwantitatieve en functionele 
veranderingen (rechtstreeks of onrechtstreeks, positief of negatief, verwacht of niet) in 
het milieu, die de samenwerkingsinterventie op lange termijn met zich meebrengt.       

De evaluatie stoelt op de vijf criteria zoals omschreven door de Commissie voor 
Ontwikkelingsbijstand van de OESO : relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid, 
duurzaamheid en impact. 
Aan de hand van deze criteria en de voorgestelde evaluatievragen (B7) werken de 
evaluatoren een meer gedetailleerd evaluatiekader uit met subvragen en indicatoren. 
De in de technische offerte beschreven methode moet de evaluatoren toelaten deze 
vragen te beantwoorden en het geheel te beoordelen. 

De evaluatie is gebaseerd op casestudies, gekozen uit de verschillende financieringsopties 
en de gemobiliseerde partners in het kader van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 
De landen en casestudies worden gekozen rekening houdend met het aandachtsgebied 
van de evaluatie (B6). 

Inputs Activiteiten
Directe 
Resultaten
= outputs

Resultaten op             
korte en middel-
lange termijn
= outcomes

Resultaten op 
lange termijn
= Impact
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B7. Evaluatievragen 

Onmiddellijke resultaten (producten of outputs): kwalitatieve, kwantitatieve en 
functionele veranderingen (rechtstreeks of onrechtstreeks, positief of negatief, verwacht 
of niet) in het milieu, die de samenwerkingsinterventie onmiddellijk of op zeer korte 
termijn met zich meebrengt.

Resultaten op korte en middellange termijn (verwezenlijkingen of outcomes): kwalitatieve, 
kwantitatieve en functionele veranderingen (rechtstreeks of onrechtstreeks, positief of 
negatief, verwacht of niet) in het milieu, die de samenwerkingsinterventie op korte of 
middellange termijn met zich meebrengt.

Resultaten op lange termijn of impact: kwalitatieve, kwantitatieve en functionele 
veranderingen (rechtstreeks of onrechtstreeks, positief of negatief, verwacht of niet) 
in het milieu, die de samenwerkingsinterventie op lange termijn met zich meebrengt.       

De evaluatie stoelt op de vijf criteria zoals omschreven door de Commissie voor 
Ontwikkelingsbijstand van de OESO : relevantie, doeltreffendheid, doelmatigheid, 
duurzaamheid en impact. 
Aan de hand van deze criteria en de voorgestelde evaluatievragen (B7) werken de 
evaluatoren een meer gedetailleerd evaluatiekader uit met subvragen en indicatoren. 
De in de technische offerte beschreven methode moet de evaluatoren toelaten deze 
vragen te beantwoorden en het geheel te beoordelen. 

De evaluatie is gebaseerd op casestudies, gekozen uit de verschillende financieringsopties 
en de gemobiliseerde partners in het kader van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 
De landen en casestudies worden gekozen rekening houdend met het aandachtsgebied 
van de evaluatie (B6). 

B8.2 Evaluatiefasen 

B8.2.1. Eerste stap: de voorbereidende fase

- Formulering en goedkeuring van de TOR (S4 en partners). 

- Uitschrijven van een openbare aanbesteding met algemene offerteaanvraag op 
Europees niveau.

- Beoordeling van de offertes (beoordelingscomité voorgezeten door S4).

- Kennisgeving van de overeenkomst aan de consultant.

- oprichting van een begeleidingscomité83

De voorbereidende fase eindigt met een kickoff-meeting of een eerste samenkomst 
van het Begeleidingscomité. Tijdens die vergadering geeft de consultant voornamelijk 
toelichting bij zijn technische offerte. 

B8.2.2. Tweede stap : start en beschrijvende inventaris

In de tweede fase wordt een beschrijvende inventaris opgemaakt van de Belgische 
interventies die gezien kunnen worden als Officële Ontwikkelingshulp (ODA), gefinancierd 
door de Belgische federale staat (afgezien van leningen van staat tot staat) in de 18 
partnerlanden tussen 2002 en 2011 (zie punt B6.). 

83  De definitie, de samenstelling en de taak van het Begeleidingscomité worden toegelicht onder punt B9
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Aan de hand van deze inventaris stelt de consultant 50 interventies voor die het voorwerp 
zullen zijn van een diepgaande documentaire studie, waaronder 35 casestudies – in 5 
partnerlanden met een terreinbezoek. 

In die periode werkt de consultant de structuur en de details van zijn evaluatieaanpak 
en –methode uit.

Tijdens de tweede bijeenkomst van het Begeleidingscomité wordt het volgende 
besproken:

-  de methodologische aanpak van de consultant (aangevulde methodologische nota);

- de resultaten van de inventaris en van de selectie van 50 interventies;

- de methdologie en de criteria voor de selectie van de 35 casestudies. 

B8.2.3. Derde stap: de studiefase

Op Belgisch niveau worden tijdens de studiefase de nodige gegevens verzameld 
en geanalyseerd. Die stap wordt gekoppeld aan het verzamelen en analyseren van 
opinies. De studiefase begint bij de opstart van de evaluatie en wordt tijdens het hele 
evaluatieproces voortgezet. De consultant doet alle nodige stappen om de relevante 
documenten en gegevens te verzamelen. De Dienst Bijzondere Evaluatie vervult een 
bemiddelende rol en helpt hem toegang te krijgen tot de data- en documentenbanken 
die door DGD en de BTC worden beheerd. Om het opvragen en verzamelen van 
documentatie te vergemakkelijken, stelt de consultant een tabel op. 

De onderstaande lijst van documenten is niet limitatief en niet chronologisch opgemaakt. 

Te bestuderen documenten: 

- De wet “gender mainstreaming” en de handleiding voor de tenuitvoerlegging 
ervan binnen de Belgische federale administratie;

- De documenten inzake de strategieën G&O van de DGD, onder andere: de 
strategienota “Gelijke rechten en kansen voor vouwen en mannen” (2002) ;

- Het evaluatieverslag van de DBE over de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling84, 

- De onderzoeksverslagen 2010 over het gebruik van de gender policy marker 
binnen de DGD ;

- De documenten over de strategieën en interventies van de Belgische 
uitvoeringspartners, met bijzondere aandacht voor de integratie van het 
genderperspectief in de onderhandelingen met de BTC en de partnerlanden 
(opstellen van de ISP’s), en de politieke dialoog met niet-gouvernementele 
actoren (NGA’s) met het oog op de uitwerking van hun meerjarenprogramma’s.

- De uitwerking van de ISPs van de 18 partners moet op dynamische wijze worden 
geanalyseerd. Het is in het bijzonder van belang om na te gaan of en hoe de 
opmerkingen van de dienst bevoegd voor de genderthematiek zijn geïntegreerd 
in de voorbereidende fase en in de uitvoering (evoluties tussen 2002 en 2011).

- De documenten over strategieën en interventies van internationale 
partnerorganisaties, waarbij voor de organisaties waar G&O een transversaal 
thema is, nader wordt onderzocht of de G&O-problematiek aan bod is gekomen 
tijdens de jaarlijkse meetings over de financiering van multilaterale organisaties.

- De documenten over strategieën en programma’s van de 5 landen waar een 
studie op het terrein wordt gedaan (en meer bepaald inzake G&O).

- De documenten over de interventies in die landen. 

84  Het eindverslag staat op internet : http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/evaluatieverslag_cvo_tcm314-
156206.pdf 
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- De openbare documenten over de strategieën en programma’s van de donoren 
die in de benchmark zijn opgenomen. 

- De werkdocumenten die de consultants ontvangen van de leden van het 
stuurcomité en de uitvoeringspartners. 

- De databank ODA.be

- De databank met evaluaties van het DAC van de OESO (DEREK)

- De notulen van het eerste en het tweede Begeleidingscomité (zie punten B9.3).

- Andere relevante databanken.

Te ontmoeten personen:

Deze lijst is niet limitatief : 

- Een of meerdere leden van de beleidscel van de Minister voor ontwikkelingssa-
menwerking. 

- De leden van de DGD bevoegd voor G&O (nu D2 5 – Sectorale fondsen en 
programma’s) en de dossierbeheerders van de gekozen interventies. 

- De leden van de BTC bevoegd voor G&O of de dossierbeheerders van de gekozen 
interventies. 

- De niet-gouvernementele actoren (CVO85, ngo’s, universiteiten, wetenschappelijke 
instellingen en andere partners) die werkzaam zijn op het gebied van G&O of die 
de gekozen interventies uitvoeren.

- De Federale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (zij die de adviezen over de 
strategienota’s formuleerden)

- De DGD (verantwoordelijken follow-up gender en dossierbeheerders)

- Conseil Francophone des Femmes francophones de Belgique / Nederlandstalige 
Vrouwenraad van Belgïe. 

- De Task Force Gender van de FOD BuZa 

Tijdens de studiefase wordt een voorlopig tussentijds verslag geschreven volgens de 
structuur zoals beschreven onder punt B11.2. Het verslag wordt voorgelegd op de 
derde vergadering van het begeleidingscomité. De schriftelijke commentaren over het 
voorlopige tussentijds verslag en de opmerkingen van het Begeleidingscomité worden 
verwerkt in de definitieve versie van het verslag.

Het verslag dient onder andere als uitgangspunt voor de beslissing in verband met de 5 
landen en interventies die in een casestudy worden behandeld op basis van een voorstel 
van de consultants.

B8.2.4. Vierde stap: terreinfase 

De voorbereiding van de terreinbezoeken kan pas beginnen na het tweede 
Begeleidingscomité. Dan worden de landen/regio’s voor de casestudies gekozen. Dit 
houdt in dat de internationale en regionale/lokale consultants zich verdiepen in de 
interventies die bezocht moeten worden en dat ze de praktische organisatie van de 
zendingen regelen (programma, ontmoetingen, verplaatsingen…).

De eigenlijke terreinzendingen kunnen pas van start gaan na de formele, schriftelijke 
toestemming van de leidend ambtenaar voor de evaluatie.

85  Commissie Vrouwen en Ontwikkeling : http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/
cvo/ 
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Categorieën respondenten: 

- De nationale respondenten van het land in kwestie zijn van bijzonder belang en 
moeten voorrang krijgen:

• Attaché(s) van de DGD

• Plaatselijke vertegenwoordiger van de BTC

• Lokale vertegenwoordiging van de andere uitvoeringspartners

• Relevante ministeries

• De themagroep Gender (politieke dialoog tussen partnerlanden en 
donoren), als die bestaat. Zoniet, de donoren die lokaal actief zijn op het 
gebied van gender en ontwikkeling en die openstaan voor een bezoek aan 
een van hun interventies in het partnerland.

• Vertegenwoordigers van de gemengde lokale overlegstructuren (GLOS)

- Op lokaal niveau

• Projectbeheerders (Belgische en nationale) en technisch assistenten

• Lokale autoriteiten (indien relevant)

• Lokale organisaties en begunstigden.

Deze lijst is niet limitatief. 

Terreinbezoeken:

Naast de ontmoetingen met de verschillende categorieën respondenten zal de consultant 
een evenwichtig deel van zijn tijd vrijmaken om verwezenlijkingen op het terrein te 
bezoeken. Die bezoeken zijn de uitgelezen gelegenheid om in contact te komen met de 
directe begunstigden van interventies die België en/of andere donoren financieren. 

De terreinbezoeken kunnen worden begeleid door een vertegenwoordiger van de 
aanbestedende overheid. Hun opdrachten en TOR worden aan de consultant meegedeeld 
en met hem besproken.  

Het eerste terreinbezoek moet uitgevoerd worden door de teamleader, bij voorkeur 
vergezeld van de leidend ambtenaar voor de evaluatie. Als er in de loop van dat eerste 
terreinbezoek last-minutewijzigingen nodig blijken aan de analysemethode of het 
analyseprogramma, dan moeten die worden goedgekeurd door de vertegenwoordiger 
van de aanbestedende overheid. Ter informatie: de daadwerkelijke aanwezigheid 
ter plaatse tijdens een zending moet 15 werkdagen bedragen, met uitzondering van 
nationale en internationale reizen. Dat komt neer op 3 kalenderweken (bezoek aan acties 
van andere donoren en voorbereiding van de lokale restitutievergadering inbegrepen). 
Lange transfers ter plaatse worden best in het weekend gepland. De terreinbezoeken 
moeten worden uitgevoerd door een internationaal expert, vergezeld van een regionaal 
of lokaal expert.

Tijdens de terreinbezoeken wordt ter plaatse een checklist opgesteld, die besproken 
wordt tijdens een vergadering (1/2 dag) waar, indien mogelijk, ook vertegenwoordigers 
aanwezig zijn uit alle categorieën mensen die de evaluatoren ontmoet hebben. Om 
de bevoegde overheden en actoren in de landen/regio’s die het voorwerp zijn van een 
casestudy meer te betrekken, wordt  bij elk terreinbezoek een restitutievergadering 
georganiseerd. Naast de attachés van het Ontwikkelingsagentschap, worden de 
volgende partijen uitgenodigd: vertegenwoordigers van de betrokken lokale overheden, 
uitvoeringspartners, andere geïnteresseerde donoren en, indien mogelijk, een aantal 
begunstigden. Bij een terreinzending in verschillende landen wordt er in elk betrokken 
land een restitutievergadering georganiseerd.   

De landenverslagen worden toegelicht tijdens de vierde bijeenkomst van het 
Begeleidingscomité en naar de Samenwerkingsattachés in de ambassades van de bezochte 
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landen gestuurd. De schriftelijke commentaren over de voorlopige zendingsverslagen  
en de opmerkingen van het Begeleidingscomité, worden opgenomen in de definitieve 
versie van de landenverslagen.  

B8.2.5. Vijfde stap: synthese:

Op basis van de overeengekomen agenda maakt de consultant een voorontwerp van 
zijn eindverslag, volgens de structuur in punt B11.3. Dat eindverslag moet naast de 
verschillende elementen van de evaluatie ook een luik bevatten dat de belangrijkste 
algemene conclusies en aanbevelingen na de evaluatie overzichtelijk samenvat.

Voor een goed begrip van de diagnoses, analyses en aanbevelingen, en om te anticiperen 
op toekomstige “verspreidingsseminaries”, wordt dit voorontwerp ter advies voorgelegd 
aan de Samenwerkingsattachés.

Het voorontwerp van het eindverslag wordt toegelicht voor alle betrokken partijen, tijdens 
een seminarie dat eveneens dient als vijfde bijeenkomst van het Begeleidingscomité. 
De schriftelijke commentaren en de opmerkingen van het Begeleidingscomité worden 
opgenomen in de definitieve versie van het eindverslag. De redenen waarom met 
bepaalde opmerkingen geen rekening is gehouden, moeten worden gemotiveerd in een 
bijzondere bijlage.

B8.2.6. Zesde stap: goedkeuring, verspreiding en 
feedbackprocedure

Het definitieve eindverslag moet worden goedgekeurd door de aanbestedende overheid, 
op basis van het beoordelingsschema dat de Evaluatie-eenheid van de Europese 
Commissie gebruikt. 

Het definitieve eindverslag zal worden gepresenteerd tijdens een eendaagsseminarie, 
in de lokalen van de aanbestedende overheid in Brussel. Het doel van dat seminarie is :

- om enerzijds de resultaten, conclusies en aanbevelingen voor te leggen aan de 
strategische cel van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de betrokken 
Diensten van de DGOS en de uitvoeringspartners. Aan de Minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking zal een managementrespons worden gevraagd. 

- om anderzijds, in overleg met de administratie en de beleidscel van de Minister, 
de feedbackprocedure van de evaluatie aan te snijden. Die procedure omvat het 
opstellen van een managementrespons en de follow-up van de toepassing van de 
goedgekeurde aanbevelingen. 

Het definitieve eindverslag, met inbegrip van de managementrespons, wordt openbaar 
gemaakt en zal onder andere te vinden zijn op de website van de FOD Buitenlandse 
Zaken.  

B9  Verantwoordelijkheid voor beheer en follow-up van 
de evaluatie 

B9.1. De leidend ambtenaar

De Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) is belast met het op de markt brengen van 
de evaluatie en met de administratieve omkadering van de overeenkomst. Hij 
vertegenwoordigt de aanbestedende overheid en is in dat opzicht leidend ambtenaar 
voor de evaluatie. In die hoedanigheid moet hij niet enkel de conformiteit van de 
evaluatie controleren (op basis van de wettelijke TOR en het bijzonder bestek), maar 
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ook de kwaliteit van de procedure en de resultaten van de evaluatie. 

DBE beheert het volledige evaluatieproces, van begin tot eind. In die zin: 

- is hij verantwoordelijk voor de openbare aanbestedingsprocedure (opstellen van 
het bijzonder bestek, gunning van de opdracht, ordonnancering van de facturen, 
enz.) 

- waarborgt hij de gelijkvormigheid en de samenhang van het evaluatieproces, 
vanaf de TOR tot de druk en verspreiding van het eindverslag

- coördineert en stuurt hij de activiteit van de verschillende actoren 
(Begeleidingscomité en team van evaluatoren); bereidt hij de vergaderingen 
voor en leidt ze, maakt de notulen op, behandelt eventuele conflicten, enz 

- ziet hij toe op de kwaliteit van het werk in de verschillende fases (door onder 
andere te verzekeren dat de conclusies een solide methodologische en feitelijke 
grondslag hebben)

- staat hij in voor het goede verloop van de evaluatie (door onder andere het werk 
van de consultants en hun toegang tot de informatiebronnen te vergemakkelijken)

- staat hij garant voor de onafhankelijkheid van de consultants. De LA verzekert 
dat er rekening wordt gehouden met de opmerkingen en adviezen van de 
belanghebbenden, of dat de consultants een onderbouwde reden geven als 
bepaalde opmerkingen niet zijn overgenomen.

- keurt hij het eindverslag goed op basis van een beoordelingsschema (en de 
laatste betalingen voor verleende diensten). 

- organiseert hij de verspreiding van de evaluatieresultaten en stimuleert hij de 
managementrespons. Hij organiseert ook de uiteindelijke restitutiesessies. 

De DBE is, als leidend ambtenaar, als enige verantwoordelijk voor de leiding (de 
“sturing”) van het evaluatieproces.

B9.2. De belanghebbenden (of betrokken actoren) 

De belanghebbenden (stakeholders) zijn individuen, groepen of organisaties die 
rechtstreekse of onrechtstreekse verantwoordelijkheden en/of belangen hebben binnen 
het evaluatieproces (project, programma, sector, land, enz.). De evaluatie gaat hen 
al dan niet aan. Ze worden op bepaalde momenten in de evaluatie geraadpleegd om 
hun advies te geven over de TOR en de producten van de evaluatie (zoals voorlopige 
verslagen). In sommige gevallen wordt hun medewerking gevraagd bij het verzamelen 
van gegevens (en om terreinbezoeken te organiseren). Ze kunnen ook gehoord worden 
door de evaluatoren zonder de aanwezigheid van de DBE of andere belanghebbenden. 
Sommige belanghebbenden kunnen leden van het Begeleidingscomité en/of de Lokale 
stuurgroep zijn.  Hun selectie/uitnodiging om deel te nemen aan een comité voor follow-
up of een lokale stuurgroep is de bevoegdheid van de DBE.

In overeenstemming met deze definitie is de Dienst Bijzondere Evaluatie geen 
belanghebbende. 

B9.3. Begeleidingscomité 

De Dienst Bijzondere Evaluatie stelt een begeleidingscomité (BC) samen, dat bestaat 
uit vertegenwoordigers van de betrokken actoren en onafhankelijke experts. Dit comité 
ziet toe op de kwaliteit, de geloofwaardigheid en het nut van de evaluatie. Het verstrekt 
advies over de beoogde evaluatiemethode en over de vaststellingen, besluiten en 
aanbevelingen die voortvloeien uit de evaluatie. Indien nodig vervolledigt of corrigeert 
het comité de informatie van de evaluatoren. 
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Dit zijn de leden van het comité (niet limitatieve lijst ter illustratie86): 

- De leden van de “Gender Task Force” van de FOD BuZa

- Minstens 2 leden van de Dienst Bijzondere Evaluatie 

- Leden van de DGD die betrokken zijn bij of geïnteresseerd in het thema.

- Vertegenwoordigers van de BTC, de DGD, indirecte actoren, de CVO 

- Een onafhankelijke expert die door de DBE is gerekruteerd.

Het BC wordt samengeroepen, voorbereid en voorgezeten door de Dienst Bijzondere 
Evaluatie, die ook de notulen opmaakt.

Het BC is een “technische” werkgroep met een mandaat van  denktank en raadgever. 
Het moet het evaluatieproces opvolgen, begeleiden en vergemakkelijken. Door de 
diversiteit van zijn leden zijn de standpunten van het BC een ware verrijking voor het 
evaluatieproces. Het BC garandeert dat de consultants toegang hebben tot alle nuttige 
informatie (documentatie, databanken, personen). De leden zijn de schakel tussen het 
BC en de diensten, directies en instellingen waar ze deel van uitmaken (DGD, BTC, 
ngo, enz.). Zo kunnen ze hun dienst en/of directie informeren over het proces en de 
resultaten van de evaluatie, en bevorderen ze de toegang tot informatie, de organisatie 
van de interviews, enz. 

Door ze op te nemen in het BC worden de belanghebbenden die rechtstreeks betrokken 
zijn bij de evaluatie, aangemoedigd om de evaluatieresultaten te benutten. De Dienst 
Bijzondere Evaluatie ziet er wel op toe dat er een evenwicht is tussen de participatiegraad 
en de doelmatigheid van het evaluatieproces (om te verzekeren dat de evaluatie binnen 
een redelijk tijdsbestek resultaten oplevert). 

B10. Evaluatieteam 

Het team van experts moet over een brede kennis en ruime ervaring beschikken in de 
volgende domeinen: 

- De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in het algemeen

- Thematische evaluatie inzake Gender en ontwikkeling en project- en program-
maevaluatie inzake ontwikkelingssamenwerking. 

- De praktische leiding van evaluaties op het terrein.

- De domeinen waarop de thematiek Gender en ontwikkeling betrekking heeft en 
de geïntegreerde genderbenadering (“gender mainstreaming”). 

- Voor een goed begrip van de documenten die zijn opgesteld door de Belgische 
Administratie en in de verschillende partnerlanden, moet een expert binnen het 
team van internationale consultants beschikken over een actieve kennis van het 
Frans en het Nederlands (moedertaalniveau), en van het Engels en het Spaans 
(gevorderd). 

- Dezelfde taaleisen gelden voor het vertalen van de definitieve verslagen (zie 
verder punt B13.8). 

Een gezonde mix binnen het team is een vereiste. 

De teamleader moet de nodige ervaring hebben in het beheer van thematische 
evaluaties van gelijkaardige omvang, in sturing en coördinatie van evaluaties en in 
teammanagement. Hij moet ook op de hoogte zijn van de internationale debatten en 
van de standpunten uit het internationale debat inzake G&O.

86  De attachés internationale samenwerking bij de ambassades van België zijn geen volwaardige leden van 
het BC, maar na elke vergadering van het BC is er overleg met hen. 
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In elk land en elke regio waarvoor een casestudy wordt gedaan, zal een ervaren lokale/
regionale evaluator, die gekozen en betaald wordt door de consultant en goedgekeurd 
door de inrichtende dienst, worden opgenomen in het team. De kwalificaties en de 
ervaring van de lokale/regionale consultants moeten complementair zijn met de 
kwalificaties en de ervaring van de internationale consultant(s). Van de lokale consultants 
wordt verwacht dat ze zich voor de komst van de internationale consultant inwerken, 
eventueel ook na zijn vertrek (zich verdiepen in documenten, contacten met de partners 
en de Belgische Ambassade, tussenpersoon voor de lokale context, actief bijdragen tot 
het opstellen van de checklist). 

B11. De verslagen

B11.1.  Aard van de verslagen

De evaluatie levert de volgende verslagen op :

- Een kritische inventaris.

- Een tussentijds verslag op het eind van de studiefase.

- Vijf checklists; een voor elk land en elke regio waar een casestudy voor werd 
gedaan.

- Vijf zendingsverslagen ; een voor elk land en elke regio waar een casestudy voor 
werd gedaan.

- Een eindverslag.

- Een samenvatting van 2 pagina’s met de belangrijkste lessen en conclusies.

- De kritische inventaris, het tussentijds verslag, de zendingsverslagen en het 
eindverslag moeten in een Powerpoint-presentatie worden toegelicht voor het 
Begeleidingscomité. Die presentaties worden net als de gedrukte verslagen 
beschouwd als producten van de evaluatie.

B11.2. Structuur van het tussentijds verslag :

Het tussentijds verslag stelt aangepaste methodes voor om gegevens en informatie 
te verzamelen op het terrein en bevat een gedetailleerde en pasklare methode om de 
verzamelde gegevens te analyseren, waarbij de eventuele grenzen van die methodes 
nader worden bepaald.

Daarnaast omvat het tussentijds verslag :

- De eerste vaststellingen.

- De gemotiveerde lijst met interventies die ter plaatse zullen worden bezocht.

- De vragenlijsten voor evaluatie die gebruikt worden in de ontmoetingen met de 
verschillende categorieën respondenten op het terrein.

- De template (identiek voor elk land) die gebruikt wordt voor de checklist en het 
landenverslag. 

- Een planning met de bezoeken en de volgende stappen in de evaluatie.
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Het tussentijds verslag is een werkdocument met de volgende indelingen:

- a) Inleiding

- b) structurering van de evaluatie

• Evaluatievragen, vergezeld van de bijhorende commentaren

• Beoordelingscriterium/-criteria voor elke vraag 

• Voorgestelde indicatoren voor elk criterium

• Als bijlage de opbouw van het logisch diagram en de methode om de 
vragen, criteria en indicatoren op te stellen.

- c) Verzameling en presentatie van de gegevens :

• De gebruikte methode voor gegevensverzameling (plan, strategie, 
instrument), de beperkingen, de omwegen, de risico’s en problemen die 
op het terrein opgelost moeten worden.  

• De presentatie van de gegevens die verband houden met de evaluatievragen, 
beoordelingscriteria en bijhorende indicatoren. In dit stadium moeten de 
gegevens het antwoord op de verschillende evaluatievragen voeden en de 
formulering van hypotheses toelaten (indien nodig meerdere per vraag) 
die getoetst zullen worden op het terrein. 

• De presentatie van de gegevens moet de algemene problematiek van de 
evaluatie verhelderen, ongeacht de verschillende evaluatievragen.

- d) De methode voor gegevensverzameling op het terrein :

• De belangrijkste problemen bij gegevensverzameling die aangepakt 
moeten worden, wat de reeds beschikbare gegevens betreft.

• Een onderbouwde lijst met de interessantste interventies in de landen en 
regio’s die gekozen werden voor de casestudies.

• Het werkprogramma op het terrein. 

• De gebruikte instrumenten voor gegevensverzameling, en hun risico’s 
of beperkingen. De vragenlijsten die gebruikt zullen worden in de 
ontmoetingen met de verschillende categorieën respondenten: aangeven 
hoe de gegevens worden gekoppeld, aangeven hoe de samenhang van 
de gegevensverzameling in de 5 landen/regio’s verzekerd zal worden, 
aangeven welke analysestrategie toegepast wordt op het terrein en met 
welke instrumenten (inclusief hun beperkingen en risico’s).

- e) Structuur van de resultaten en casestudies: de template (identiek voor elk 
land) die gebruikt wordt om de checklist en het zendingsverslag op te stellen. 

- f) Tijdschema: een tijdschema voor de terreinbezoeken en de volgende stappen 
in de evaluatie.

B11.3. Structuur van het eindverslag :

De gedetailleerde structuur van het eindverslag wordt overeengekomen tijdens de 
evaluatie. Het verslag moet wel de volgende onderdelen bevatten:

- Samenvatting

- Context van de evaluatie

- Antwoorden op de evaluatievragen

- Vaststellingen

- Lessen (in de zin van de definitie uit het DAC-glossarium)
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- Conclusies

- Aanbevelingen

- Verplichte bijlage: TOR 

Het eindverslag mag niet te uitvoerig zijn (maximaal 75 pagina’s zonder bijlagen). 
Aanvullende informatie over de context, het programma of de algemene aspecten van 
de methode en analyse wordt toegevoegd in de bijlagen.

De bijlagen moeten de volgende elementen bevatten: het logisch diagram, de methodologie, 
de beoordelingscriteria, de lijst met gesprekspartners, de documentatielijst, de TOR, de 
commentaren over het voorontwerp van eindverslag die niet zijn overgenomen door 
de consultants en de motivering waarom dat niet is gebeurd, alle andere informatie 
die als basis diende voor de analyse of de tabellen (zoals tabellen met economische en 
maatschappelijke indicatoren).

B11.4. Vorm (lay out) van het eindverslag

Alle versies van het eindverslag worden in een gestandaardiseerde lay-out en stijl 
opgesteld die voor alle verslagen van de evaluatiedienst wordt gebruikt. De details 
worden meegedeeld aan de consultants aan wie de opdracht wordt gegund.. 

B11.5. Kwaliteit 

De verslagen worden opgesteld in de stijl en de lay-out die de Leidend Ambtenaar 
aanlevert.

De verslagen moeten van topkwaliteit zijn. e resultaten, de analyse, de conclusies en de 
aanbevelingen moeten uitvoerig worden besproken. Ze moeten een methodische aanpak 
weerspiegelen die duidelijk de opbouw van de redenering blootlegt. De aanbevelingen, 
realistisch en operationeel, moeten in volgorde van prioriteit worden aangesneden 
(indien nodig gegroepeerd) en ondersteund met een presentatie van de denkbare opties 
en de risico’s en beperkingen van elke optie. 

De verslagen worden door de leidende dienst getoetst aan een kwaliteitschecklist.

B11.6. Stiptheid

De verslagen die ter beoordeling worden voorgelegd aan de verschillende 
begeleidingscomités, moeten in het bezit zijn van de aanbestedende dienst ten laatste 6 
werkdagen voor de datum van het comité, zoals overeengekomen in onderling overleg.

B11.7. Taal van de verslagen 

De checklists en zendingsverslagen moeten worden opgesteld in de internationale taal 
die gebruikt wordt in het land in kwestie. 

De inventaris, het tussentijds verslag en de bijlagen bij het eindverslag worden in het 
Frans, het Nederlands of het Engels opgesteld (afhankelijk van de moedertaal van de 
teamleader). 

Het definitieve eindverslag wordt in het Frans, het Nederlands of het Engels opgemaakt 
en vertaald in de 2 andere talen. 
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De samenvatting van 2 pagina’s wordt opgesteld in het Frans, het Nederlands, het 
Engels en het Spaans. 

De Powerpoint-presentaties zijn deels in het Frans en deels in het Nederlands opgemaakt. 
Er moet een zeker evenwicht zijn tussen de 2 talen.  

De vertalingen gebeuren door de consultant; voor de Franse en de Nederlandse versies 
moeten ze worden gemaakt door een moedertaalspreker uit het team.



Evaluatie Gender en Ontwikkeling in de Belgische samenwerking 133



KONINKRIJK BELGIË
Federale Overheidsdienst

Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische  
Ontwikkelingssamenwerking

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Achten
Voorzitter van het Directiecomité

Egmont • Karmelietenstraat 15, B-1000 Brussel • + 32 (0)2 501 38 34 • www.diplomatie.belgium.be 
• www.dg-d.be • ses-dbe@diplobel.fed.be

Wettelijk depot: 0218/2014/25


