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Management summary 
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In 2004  – na ruime voorbereiding en breed overleg – besloot VLIR-UOS een 
nieuwe samenwerkingsvorm op te zetten: de Beleidsondersteunende Samenwerking, 
of BOS. Het zou gaan om een pilootproject voor vier jaar rond één centraal thema, 
de zogenaamde PRSP, of Poverty Reduction Strategy Papers. VLIR-UOS lanceerde 
een oproep voor projectvoorstellen waaruit het voorstel van professor Renard van de 
Universiteit Antwerpen als beste naar voren kwam. Voor het jaarlijkse budget van € 
150.000 verleent het BOS-team meer dan vijftig dagen beleidsondersteunende diensten 
aan de overheid en het andere deel van de jaarlijkse investering kan het aanwenden voor 
academische capaciteitsversterking. 

De partijen spraken af om na twee jaar een tussentijdse evaluatie te organiseren 
om na te gaan (i) in welke mate het pilootproject de verwachte resultaten oplevert, (ii) 
welke de kritische succesfactoren zijn, en (iii) of het programma vatbaar is voor verbe-
tering of uitbreiding naar andere beleidsthema’s. 

Het evaluatieteam nam de werkteksten, discussienota’s, projectdocumenten, en an-
dere publicaties van het BOS door. Ook interviewde het de medewerkers van het steun-
punt en vertegenwoordigers van de overheid over het verloop en de effecten van deze 
samenwerking. Wegens praktische beperkingen is één categorie deelnemers niet ge-
hoord, namelijk de attachés van DGOS op het terrein. De evaluatoren belichten zowel 
de vraag- als de aanbodzijde in de evaluatie en het samenspel tussen beide. De evaluatie 
resulteerde in de volgende bevindingen:

 Resultaten

De meest expliciete verwijzing naar de verwachtingen van de overheid zijn samen-
gevat in de nota van DGOS bij de oproep van VLIR-UOS voor uitvoerders van dit 
pilootproject (zie p. 16). BOS heeft bijgedragen tot de realisatie van alle doelstellingen 
zoals opgesomd in de DGOS-nota. We stelden bij alle betrokkenen een vrij hoge graad 
van tevredenheid vast over de aard van de samenwerking en de dienstverlening van 
BOS. De wetenschappelijke merites van BOS vielen buiten de opzet van deze evaluatie 
en hebben we niet beoordeeld. Er zijn echter voldoende indirecte aanwijzingen die het 
belang van het steunpunt in de verf zetten en de wetenschappelijke appreciatie voor 
zijn werk (publicaties, vragen voor deelname aan conferenties, seminars van belangrijke 
internationale ontwikkelingsorganismen of gerenommeerde kenniscentra enz.).
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 Kritische succesfactoren

Het steunpunt heeft twee jaar werking achter de rug. Bij de aanvang was er een 
sterke belangstelling en een gunstig (beleids)klimaat voor het opstarten van de beleids-
ondersteunende werking rond de problematiek van de PRSP. De positieve resultaten 
hangen samen met volgende succesfactoren: 

Wat het thema betreft:
Beleids- en ontwikkelingsrelevantie van het thema
Consensus over PRSP als meest relevante thema voor het steunpunt bij alle be-
trokken actoren (beleidscel, DGOS, BTC, VLIR-UOS, academici) 
Overeenstemming tussen de thematiek van het steunpunt en de eigen onder-
zoeksdomeinen van het BOS-team waardoor het beperkte budget optimaal kan 
worden aangewend 

Wat de sleutelpersonen aan vraag- en aanbodzijde betreft:
Profiel van de promotor van het steunpunt, namelijk inzicht in en kennis van de 
manier waarop het Belgische ontwikkelingsbeleid tot stand komt en bestaande 
contacten binnen de betrokken instanties vóór aanvang van het steunpunt 
Inbedding van het steunpunt in het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –be-
heer (IOB) van de Universiteit Antwerpen, dat gespecialiseerd is in kennisop-
bouw rond hulpadministraties en onderzoek naar ontwikkelingsthema’s, en een 
juiste expertisemix bij het team van onderzoekers 
Kritische betrokkenheid (of geëngageerde afstandelijkheid) van het BOS-team 
Focal point binnen DGOS, in de rol van coördinator, dat een cruciale rol gespeeld 
heeft in de afstemming van vraag en aanbod
Initiatief van en constructieve samenwerking door een aantal kernmedewerkers 
bij DGOS en BTC 
Doeltreffende overkoepelende coördinatie vanuit VLIR-UOS

Wat de flexibiliteit in de werking betreft:
Flexibiliteit vanuit vraag- en aanbodzijde bij de interpretatie van het actieplan
Flexibiliteit m.b.t. het inzetten van aangepaste en diverse instrumenten en aanpas-
sing aan diverse niveaus van doelpubliek door het BOS-team

 Wat kon beter? En is het project voor herhaling vatbaar? 

Naast de kritische succesfactoren wijst deze evaluatie op een aantal kritische risico-
factoren en verbeterpunten. De positieve resultaten van BOS – én haar potentie in de 
toekomst – zijn in belangrijke mate toe te schrijven aan een energieke en strategische 
netwerking van verschillende actoren. Ondanks de institutionele turbulenties bij de 
overheid voert BOS haar actieplan uit, zij het soms met extra inspanningen. Toch me-
nen we dat een nieuw steunpunt enkel kan overwogen worden als de overheid er ook 
daadwerkelijk om vraagt en bereid is om daartoe een minimum aan formele infrastruc-
tuur en hiërarchische ondersteuning te bieden. Enkele van de risico’s en verbeterpun-
ten die we vaststellen aan de vraagzijde van de beleidsondersteunende samenwerking, 
namelijk de overheid, zijn: 

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

Tussentijdse evaluatie steunpunt BOS - PRSP



�

Aanvankelijk was er aandacht en steun voor deze vorm van beleidsondersteu-
nende samenwerking binnen de beleidscel van de minister van Ontwikkelings-
samenwerking. Momenteel is die er niet. Er is geen politieke aansturing vanuit het 
hoogste niveau: noch specifiek voor deze innovatieve samenwerkingsvorm met 
academische kenniscentra, noch meer algemeen voor een consequent toepassen 
van de basisprincipes van de nieuwe hulpmodaliteiten waartoe België zich heeft 
geëngageerd. 

De organisatie van de vraag naar de diensten van BOS binnen DGOS is nooit 
sterk formeel verankerd. DGOS stelde wel een aanspreekpunt aan en zorgde voor 
de formele opvolging van het project binnen de directie van de Niet-gouverne-
mentele programma’s. Wat de inhoudelijke opvolging betreft functioneerde het 
aanspreekpunt vooral op informele wijze. De stuurgroep, waar vraag en aanbod 
aan mekaar konden worden getoetst, is slechts éénmaal samengekomen. Deze 
aanpak bood weliswaar ruimte voor creativiteit en flexibiliteit – en wierp boven-
dien vruchten af – maar staat niet garant voor continuïteit, noch voor een opti-
male aanwending van het rijke aanbod vanuit BOS.  

PRSP is een centraal thema in de modernisering van het hulpgebeuren waartoe 
de Belgische overheid zich heeft geëngageerd, onder meer door de ondertekening 
van de Verklaring van Parijs over de Doeltreffendheid van de Hulp. Toch heeft 
de overheid deze engagementen nog niet omgezet in strategieën of in een actie-
plan, zoals gevraagd door de Verklaring van Parijs. Er is bijgevolg een gebrek aan 
een samenhangende en integrale veranderingsstrategie – waarin PRSP een plaats 
hoort te krijgen. En er is een tekort aan energieke aansturing door de hiërarchie 
van DGOS om organisatiebreed de eigen capaciteit te versterken, onder meer de 
capaciteit die vereist is om het nieuwe hulpparadigma beter te begrijpen en te 
integreren. Hoewel ontwikkelingssamenwerking een kennisintensief beleidsdo-
mein is, staat kennisbeheer bij de overheid nog in de kinderschoenen. Voor dat 
doel had DGOS de BOS capaciteit strategischer – en wellicht ook duurzamer 
– kunnen aanwenden. 

Betere werkafspraken met BTC en een duidelijkere omschrijving van de rol van 
de begeleidingscommissie zijn twee verbeterpunten die binnen de mogelijkheden 
liggen van het steunpunt en van VLIR-UOS. 

 Conclusie

Uit de evaluatie blijkt dat dit pilootinitiatief kon rekenen op vrij grote tevredenheid van 
diegenen die erbij betrokken waren. De effectiviteit van BOS is grotendeels afhankelijk van 
het samenspel – en het evenwicht! – tussen vraag en aanbod. Door de combinatie van kennis-
opbouw, capaciteitsversterking, flexibiliteit en de nadruk op een participatieve aanpak heeft 
BOS een zeker evenwicht bewerkstelligd. Deze tussentijdse evaluatie focuste vooral op het 
samenspel tussen actoren en factoren binnen het kader van dit pilootproject en bracht de 
kritische succes-en risicofactoren in kaart. Wat de vraag- en aanstuurzijde vanuit de overheid 
betreft stelde de evaluatie vast dat deze niet optimaal verloopt. Op korte termijn vinden we 
het dan ook niet aangewezen om dit initiatief te dupliceren rond nieuwe thema’s, maar eerder 
om het bestaande BOS-steunpunt verder te zetten en te optimaliseren waar mogelijk.

✱

✱

✱

✱
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 Achtergrond 

In 2004 besloten VLIR-UOS en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
(DGOS) om een nieuwe samenwerkingsvorm uit te proberen in het kader van weten-
schappelijke beleidsondersteuning. Zowel de overheid als de universiteiten hadden kri-
tiek op de klassieke vorm van beleidsondersteunend onderzoek (BVO). Zo was er enkel 
financiering voor korte termijnprojecten (1 jaar). Ook sloten BVO’s onvoldoende aan bij 
de prioriteiten van de overheid, of waren de producten niet steeds even bruikbaar voor 
beleidswerk. De politieke overheid reageerde positief op een voorstel tot vernieuwing (5 
november 2002), dat erin bestond steunpunten op te zetten voor beleidsondersteunende 
samenwerking, kortweg BOS. De hoofdbedoeling was dubbel. Enerzijds wilden VLIR-
UOS en DGOS de ondersteuning vanuit de academische wereld beter afstemmen op 
behoeften van de overheid door scherp te stellen op een specifiek, door de politiek 
gedragen thema. Anderzijds had de overheid oor naar de vraag vanuit de universitaire 
wereld om een langetermijnsamenwerking uit te bouwen die het ook mogelijk maakte 
om academische capaciteit verder te versterken.

VLIR-UOS, universiteiten en overheid kozen voor de voorzichtige weg. Intens 
overleg en een haalbaarheidsstudie resulteerden in een voorstel voor een steunpunt rond 
één thema, de zogenaamde Poverty Reduction Strategy Papers, of PRSP. Na compe-
titieve selectie wees VLIR-UOS de opdracht toe aan professor R. Renard, verbon-
den aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -Beheer (IOB) van de Universiteit 
Antwerpen. In december 2004 ging het BOS-Steunpunt voor PRSP van start. Het 
steunpunt kreeg een looptijd van vier jaar waarvoor VLIR-UOS jaarlijks een forfaitair 
bedrag van € 150.000 opzij zou zetten. Tachtig procent daarvan is structurele finan-
ciering van de onderzoeksgroep (de academische output) en twintig procent gaat naar 
dienstverlening voor de overheid. Voor een vijfde van het totaalbedrag krijgt de over-
heid dus ‘trekkingsrechten’ waarbij ze een beroep kan doen op het BOS-team voor alle 
vormen van wetenschappelijke en andere dienstverlening. Dat komt neer op meer dan 
vijftig werkdagen. De andere vier vijfde ondersteunt het langetermijnonderzoek aan de 
betrokken Vlaamse universiteit, met de bedoeling een “centre of excellence” te creë-
ren waar de overheid terecht kan voor gerichte dienstverlening over het internationale 
ontwikkelingsbeleid.

Overheid, VLIR-UOS en het BOS-team bereikten een akkoord over een Actieplan 
2005 waarin het BOS-steunpunt op basis van de werking rond de PRSP de volgende 
thema’s behandelt:

Thema 1: De politieke economie van de PRSP
- Actoren en processen binnen PRSP: analyse van het terrein
- Bureaucratische en institutionele hervormingen: het thuisfront

✱

Inleiding
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Thema 2: Monitoring en evaluatie
- Nationale systemen en donorpraktijken 
- Gendergevoelige monitoring en evaluatie, en gender budgeting

Thema 3: Fiscale en budgettaire aspecten
- Fiscaal-budgettaire aspecten van nieuwe hulpinstrumenten
- Gender budgeting

Het BOS-team bestaat momenteel uit vier promotoren en twee voltijdse onderzoe-
kers1. Gemiddeld twee keer per jaar komt een begeleidingscommissie samen die instaat 
voor de financieel- administratieve opvolging van het BOS-steunpunt. De begelei-
dingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van DGOS, VLIR-UOS, het BOS-
team en sinds kort de Belgische Technische Coöperatie (BTC),

 Doelstellingen van de evaluatie

Het eerste BOS-steunpunt rond PRSP is opgevat als een pilootproject. Via een tus-
sentijdse evaluatie van dit steunpunt wensen VLIR-UOS en de begeleidingscommissie 
antwoorden te krijgen op volgende vragen:

Voldoen de tot nu toe behaalde resultaten aan de verwachte resultaten?
Welke zijn de kritische succesfactoren van het BOS-programma? 
Vormt de huidige programmastructuur een geschikt instrument voor academi-
sche capaciteitsopbouw en wetenschappelijke aansturing van het overheidsbeleid? 
Hoe kunnen we dit instrument verbeteren?

De wetenschappelijke output van het BOS maakt geen voorwerp uit van deze 
evaluatie.

VLIR-UOS zal, samen met de betrokken actoren, de bevindingen en voorstellen die 
voortkomen uit de evaluatie aanwenden om het programma bij te sturen. Op basis van 
de evaluatieresultaten zal VLIR-UOS beslissen om al dan niet een nieuwe oproep voor 
beleidsondersteunend onderzoek te lanceren in 2007. 

 Aanpak en structuur van het rapport

Voor het uitvoeren van de evaluatie werd er een beroep gedaan op verschillende 
bronnen:

Desk research
- Documenten m.b.t. de coördinatie en het beheer van het steunpunt: actie-

plannen, overzichten stand van zaken, verslagen begeleidingscommissie, 
enz.

- Output van het BOS-steunpunt (nota’s, presentaties, enz.)
Interviews met betrokkenen

- Er werden interviews georganiseerd met betrokkenen van het BOS-steun-
punt zelf, DGOS, BTC en de beleidscel van de minister van Ontwikkelings-
samenwerking. Een volledige lijst van de geïnterviewde personen is opgeno-
men in bijlage 1.

Vergelijking met andere programma’s voor beleidsondersteunend onderzoek
- De volgende programma’s werden geanalyseerd op basis van een beknopte 

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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desk research en interviews met de verantwoordelijken om na te gaan of er 
goede praktijken konden geïdentificeerd worden: KBIN, ITG, GRAP en de 
Vlaamse Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek.

- De bedoeling van deze vergelijking was niet om de programma’s uitgebreid 
in kaart te brengen, vandaar dat er geen apart hoofdstuk aan gewijd is in dit 
rapport. Waar relevant wordt bij de evaluatie van het BOS-steunpunt ver-
wezen naar praktijken in andere programma’s. Bovendien zijn een beknopte 
toelichting en de belangrijkste bevinden van elk programma opgenomen in 
bijlage 3.

De evaluatie werd uitgevoerd door twee externe evaluatoren. Hieronder schetsen we 
kort de specifieke expertise van de evaluatoren die relevant was voor deze opdracht:

Jan Vanheukelom is werkzaam bij ECDPM en was verantwoordelijk voor het uit-
voeren van de haalbaarheidsstudie naar beleidsondersteunende samenwerking die 
voorafging aan het BOS-steunpunt PRSP. Jan heeft ervaring binnen de ontwik-
kelingsadministratie en de beleidscel ontwikkelingssamenwerking.
Els Weytjens is werkzaam bij GITP en was betrokken bij de opstart en de evalu-
atie van de eerste generatie van Vlaamse steunpunten voor beleidsrelevant onder-
zoek. Els heeft ervaring met organisatieontwikkeling binnen de publieke sector.

Om de evaluatievragen over dit pilootproject te beantwoorden houden de evaluato-
ren rekening met het bijzondere karakter van het beleidsdomein van de ontwikkelings-
samenwerking. Deze tussentijdse evaluatie is opgebouwd uit vier onderdelen:

Eerst schetsen we de context waarin BOS zijn actieplan heeft uitgevoerd, name-
lijk die van het ingrijpend evoluerende internationale hulpgebeuren en die van 
de sterk gewijzigde Belgische overheidshulp. Dit steunpunt heeft zijn werking 
opgebouwd rond PRSP. Om de relevantie en doeltreffendheid van het project te 
kunnen beoordelen behandelen we het belang van het thema in die internationale 
en Belgische context. (Hoofdstuk 2. Context)
Vervolgens gaan we dieper in op de wijze waarop BOS samenwerkt met de over-
heid en hoe de overheidsdiensten deze samenwerking beoordelen. We wagen ons 
niet aan het meten van impact, maar proberen zichtbaar te maken welke activitei-
ten BOS ontplooide, op welke beleidsprocessen het inspeelde, welke onmiddellij-
ke resultaten dit opleverde en hoe een aantal sleutelfiguren in die beleidsprocessen 
dit apprecieerden. (Hoofdstuk 3. Werking van het steunpunt)
Op basis van de evaluatie van de vraag- en aanbodzijde van het steunpunt identi-
ficeren we vervolgens de kritische succesfactoren van het BOS-steunpunt PRSP. 
(Hoofdstuk 4. Kritische succesfactoren)
Tenslotte gaan we na welke eventuele verbeterpunten we kunnen identificeren 
voor het BOS-steunpunt PRSP en met welke aandachtspunten voor het ver-
dere vervolg ervan dient rekening gehouden te worden. Ook formuleren we 
een antwoord op de vraag of het steunpunt dupliceerbaar is. (Hoofdstuk 5: 
Aanbevelingen voor verbetering van het BOS-concept)
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 	 Situering	van	de	PRSP	in	de	ontwikkelingssamenwerking	

Ontwikkelingssamenwerking is een beleidsdomein apart. Het is voortdurend in be-
weging, wordt van alle kanten bijgestuurd, maar die bijsturing is nauwelijks of niet 
aangedreven door haar belangrijkste doelgroepen: ontwikkelingslanden, en de uitein-
delijke doelgroep, de armen in deze landen. Zelden hebben de armen de macht om 
hun stem te laten horen, noch bij eigen overheden, noch bij donoren. Zij beschikken 
nauwelijks over de mogelijkheden om de eigen politieke leiders ter verantwoording te 
roepen over slecht bestuur, laat staan dit te doen bij donoren over slecht bestede hulp. 
Er is een accountability-deficit, en donoren hebben dat nog versterkt door de manier 
waarop ze hun hulp organiseren. Sinds het einde van het vorige millennium groeide het 
inzicht dat de hulpmodaliteiten drastisch moeten veranderen om een duurzame impact 
te hebben op armoede. Nieuwe vormen van hulp vonden ingang. Daarbij kregen prin-
cipes zoals eigenaarschap van partnerlanden, participatie, wederzijdse aansprakelijkheid 
en resultaatgerichtheid meer nadruk. Centraal in die aanpak staat de PRSP. 

Oorspronkelijk had de PRSP enkel betrekking op een strategisch beleidsdocument. 
Regeringen uit ontwikkelingslanden gaven in dit document aan – in samenspraak 
met de civiele maatschappij – met welk beleid ze de armoede duurzaam zouden te-
rugdringen. Zo konden ze schuldverlichting krijgen van de Internationale Financiële 
Instellingen. Ondertussen is de PRSP uitgegroeid tot een onderdeel van een nieuwe 
aanpak van de hulp – men spreekt zelfs van een nieuw hulpparadigma – die de rol van 
de staat in haar relatie tot de samenleving  centraler stelt. De klassieke projectbenadering 
en de opgelegde voorwaarden door donoren creëerden niet de functionerende instellin-
gen noch de politieke bereidheid om armoede doeltreffend en duurzaam te bestrijden. 
Burgers of niet-staatsactoren kwamen in dit beeld nauwelijks voor. In het nieuwe hulp-
paradigma verbinden donoren er zich toe om hun hulp anders en beter aan te wenden 
in die partnerlanden die een minimum aan politieke bereidheid demonstreren en die 
beschikken over een minimum aan institutionele capaciteit tot armoedebestrijding. In 
ruil beloven donoren om: 

beter onderling samen te werken (minder overlast op de al zwakke systemen), 
meer gebruik te maken van bestaande overheidssystemen (door bijvoorbeeld be-
grotingssteun te geven, 
maar ook door de financiële beheerssystemen van de partnerlanden zelf te 
hanteren), 
meer ruimte te laten aan partnerlanden om zelf een beleidskoers uit te stippelen in 
samenspraak met de civiele samenleving. 
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Deze modernisering vraagt een hele ommezwaai binnen ontwikkelingslanden. 
Maar het vraagt ook bewuste beleidswijzigingen bij donoren en een herinrichting van 
de hulpadministraties en –agentschappen. Andere vormen van beleidsdialoog, capa-
citeitsopbouw en technische assistentie, en andere hulpmodaliteiten dringen zich op. 
Niet langer staat het project centraal, maar een sectorbrede, of ook een ‘overheidsbrede’ 
aanpak met directe financiële steun aan de schatkist van een land. Om de hulp beter 
af te stemmen op de systemen van het partnerland – en om capaciteiten te versterken 
– moeten deze ook gekend zijn én gebruikt worden. Dit vraagt bijvoorbeeld een bre-
dere analyse en diepere kennis van maatschappelijke, institutionele en politieke veran-
deringsprocessen in de partnerlanden. Donoren zijn meer aangewezen op dialoog en 
samenwerking over een langere termijn. 

Globaal zijn er twee belangrijke trends en engagementen in de ontwikkeling van dit 
paradigma. Vooreerst hebben 61 multilaterale en bilaterale donoren en 56 ontwikke-
lingslanden hun akkoord gegeven aan de Verklaring van Parijs over de Doeltreffendheid 
van de Hulp. In dit unieke document stemmen de ondertekenaars in met meer dan 
vijftig concrete acties die kunnen ondergebracht worden in vijf categorieën: het be-
werkstelligen van een groter ownership door de partnerlanden, een beter aanwenden 
door donoren van overheidssystemen in ontwikkelingslanden (alignment), een inten-
sievere afstemming of harmonisatie door donoren, en een grotere gerichtheid op ar-
moedebestrijding en resultaatopvolging. Deze principes (ook wel de Agenda van Parijs 
genoemd) komen grotendeels overeen met de basisprincipes van de PRSP. Er is nog een 
tweede globaal engagement dat relevant is in de context van de pogingen om hulp meer 
doeltreffend te maken. Donoren staan immers ook onder druk om de hulpvolumes 
gevoelig op te drijven. In verschillende internationale fora hebben donoren daarmee 
ingestemd.

Zowel de PRSP, de ‘Agenda van Parijs’, budgetsteun, goed bestuur en gedeeltelijk 
ook de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen behoren tot het werkdomein van het 
IOB. In het kader van het BOS-steunpunt biedt IOB voor al deze thema’s een aantal 
diensten aan. Alvorens deze diensten toe te lichten, situeren we het nieuwe hulppara-
digma in het Belgische hulpsysteem. 

 De vernieuwingsagenda en de Belgische ontwikkelings- 
samenwerking

De Belgische ontwikkelingssamenwerking staat al een decennium in de steigers. Na 
de crisis van het midden van de jaren negentig en aanbevelingen van de parlementaire 
opvolgingscommissie wijzigde de overheid ingrijpend de institutionele huishouding 
van het hulpbeheer. Het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) 
werd geïntegreerd binnen de ééngemaakte Federale Overheidsdienst van Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, onder de naam DGOS. 
DGOS werd één van de zes directoraten-generaal met een eigen staatssecretaris, later 
minister, van Ontwikkelingssamenwerking. Een autonoom overheidsagentschap werd 
in 1999 gecreëerd, BTC. Het kader van ontwikkelingsagenten van DGOS op het ter-
rein (attachés) werd geformaliseerd en versterkt. Voorzichtig hevelde Brussel een be-
perkt aantal functies en bevoegdheden over naar zijn vertegenwoordiging op het ter-
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rein. Zowel in de ontwikkelingslanden als in Brussel zouden DGOS en BTC taken en 
verantwoordelijkheden optimaal moeten verdelen om gemeenschappelijke ontwikke-
lingsdoelen te realiseren. 

Ook op het vlak van het beleid en de vernieuwing van de hulpinstrumenten, nam 
de Belgische hulp een wending. België behoort zeker niet tot de donoren die de ver-
nieuwing (zie vorig punt) aanzwengelen. Toch zijn belangrijke onderdelen van die ver-
nieuwingsagenda terug te vinden in zowel het Belgische ontwikkelingsbeleid als in het 
Strategisch Plan van de directeur-generaal van DGOS. Relevant voor deze studie zijn 
bijvoorbeeld de beleidskeuzen voor meer ownership door partnerlanden via het proces 
van de PRSP (het overgrote deel van de 18 partnerlanden van de Belgische ontwikke-
lingssamenwerking zijn ook PRSP-landen), de principiële keuze voor begrotingssteun, 
de toepassing daarvan in een beperkt aantal partnerlanden, en de Belgische steun voor 
de Agenda van Parijs. Bovendien is er politieke steun voor het principe van het gevoelig 
opvoeren van de hulp. Er is ook belangstelling voor het principe van goed bestuur, als 
een belangrijke voorwaarde voor het doeltreffend aanwenden van hulpmiddelen. 

In de praktijk verloopt het omzetten van deze principes en beleidskeuzen in werk-
bare systemen, en het introduceren van de nieuwe hulpmodaliteiten zeer moeizaam. 
Hoe moeilijk die processen verlopen lees je onder meer in de evaluatie van de Belgische 
bilaterale samenwerking2. Slechts ‘in beperkte mate’ worden de beleidskeuzen tot ver-
nieuwing ook gerealiseerd. Zowel DGOS, aldus nog de evaluatie, als BTC worstelen 
met de nieuwe materie, en ja, ook met elkaar. Op het terrein, zo verduidelijkt de eva-
luatie nog, werken DGOS en BTC beter samen, maar relevante ervaringen en lessen 
vinden slechts moeizaam hun weg terug naar Brussel. Door deze nauwelijks bestaande 
feedback loop is er ook een gebrekkige beleidsbijstelling vanuit de ‘frontlinie’ van het 
hulpgebeuren. Meer algemeen stelt de evaluatie dat, op de kennisintensieve werf bij 
uitstek die de ontwikkelingssamenwerking is, de ‘soms gebrekkige samenwerking tus-
sen DGOS en BTC een optimaal gebruik van deze kennis op het beleidsvoorbereidende 
niveau’ belemmert. Verder heeft ‘DGOS moeite om haar beleidsvoorbereidende rol 
goed in te vullen’, en heeft het personeelsbeleid te weinig ingespeeld op de gewijzigde 
taken van DGOS. Zoals vermeld vraagt het werken met PRSP en begrotingshulp een 
veel grondigere kennis van formele en informele overheidssystemen in partnerlanden. 
Ook is inzicht vereist in politieke machtsverhoudingen en de ‘politieke wil’ in hulpont-
vangende landen om armoede duurzaam te bestrijden en bestuurssystemen te verbete-
ren. Het is uitgesloten – en ook niet wenselijk – voor kleinere donoren om die kennis 
allemaal zelf op te bouwen. Samenwerking is dus aangewezen, niet enkel met andere 
donoren, maar ook met BTC. 

Kennisopbouw is één van de vereisten om het nieuwe donorparadigma met meer 
kans op effect toe te passen. De vernieuwingsagenda gaat niet om cosmetische veran-
deringen, maar vereist een grondige wijziging, van de vroegere projectlogica naar een 
sectorbrede aanpak waarbij de rol van partnerlanden veel centraler staat, met nadruk op 
de politieke bereidheid tot armoedebestrijding en degelijk bestuur, de kwaliteit van de 
overheidsinstellingen en de relatie tussen staat en burgers. Dat brengt heel nieuwe be-
heersrisico’s mee, die donoren in de mate van het mogelijke collectief moeten inschatten 
en beheren. Bovendien rust het nieuwe hulpparadigma op een aantal veronderstellingen 
die kritisch moeten worden bevraagd. Sinds een paar jaar levert BTC eveneens een 
bijdrage tot die kennisverwerving. Het heeft daartoe een thematische dienst opgericht, 
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organiseert conferenties of workshops (over de Verklaring van Parijs, over begrotings-
hulp en sectorsteun), en neemt actief deel aan de werkvergaderingen in het kader van 
BOS. BTC nam bijvoorbeeld deel aan een meerdonorenevaluatie van de tien jaar wer-
king met begrotingshulp3. 

Er zijn nog meer spelers naast BTC en DGOS. De nieuwe hulpvormen vereisen 
immers ook meer en betere samenwerking met andere spelers, zoals multilaterale en 
bilaterale donoren, de Europese Unie, ... Ook binnen de FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stelt het nieuwe hulpparadigma 
uitdagingen omwille van enkele meer expliciet politieke aspecten. Op het ogenblik van 
de evaluatie van BOS was er bovendien sprake van de mogelijke integratie van de direc-
tie Bilaterale programma’s van DGOS in het Directoraat Generaal van de Politiek van 
de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. 

Dit is de institutionele omgeving en de uitdagende beleidscontext waarbinnen 
VLIR-UOS, de universiteiten en DGOS in 2004 dialogeerden over nieuwe vormen van 
wetenschappelijk onderbouwde beleidsondersteuning. Het traditionele instrument van 
het beleidsondersteunend onderzoek voldeed niet, noch voor de overheid, noch voor de 
betrokken universiteiten. Op initiatief van VLIR-UOS zochten de betrokken partijen 
naar een samenwerkingsvorm die:

op verschillende niveaus binnen de overheid zou kunnen bijdragen tot het verster-
ken van de capaciteit om beleid voor te bereiden,
een afgebakend thema behandelt dat centraal staat in het nieuwe hulpparadigma,
flexibiliteit toe zou laten wat de aard van de inbreng betreft en een middellange 
termijn investering mogelijk maakt,
de betrokken universiteiten ruimte biedt om de eigen academische capaciteit 
te versterken (zowel over beheerssystemen en besluitvormingsprocessen van de 
overheidspartners als van het snel evoluerende beleidsdomein zelf ). 

✱

✱

✱

✱

Tussentijdse evaluatie steunpunt BOS - PRSP



3

Tussentijdse evaluatie steunpunt BOS - PRSP

��

 In deze paragraaf brengen we in kaart op welke manier de vraag vanuit de overheid 
tot stand kwam, welk aanbod BOS daar tegenover gezet heeft, hoe vraag en aanbod 
op elkaar inspelen en de afstemming beheerd werd, en tot welke resultaten dit geleid 
heeft.

 Van Beleidsvoorbereidend Onderzoek (BVO) naar Beleids-
ondersteunende Samenwerking (BOS)

Er schortte iets met het programma voor beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO). 
Overheid en universiteiten waren het daarover eens. 

De VLIR-UOS-oproep tot het indienen van intentiebrieven voor de BOS-
Steunpunten (2004) omschreef beleidsvoorbereidend onderzoek als volgt:

“Het gaat hierbij om onderzoekswerk uit te voeren door de Vlaamse universitei-
ten, dat het ontwikkelingssamenwerkingbeleid van de Belgische regering helpt voor-
bereiden. Het betreft onderzoekswerk dat tot doel heeft de wetenschappelijke kennis 
van de Vlaamse universiteiten op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking te 
vergroten.”

Uit deze definitie blijkt onmiddellijk de dubbele doelstelling: enerzijds een onder-
steuning vanuit de academische wereld bij de voorbereiding van het Belgische beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking, anderzijds een verdere capaciteitsopbouw binnen 
de universiteiten m.b.t. kennis en expertise op het vlak van ontwikkelingssamenwer-
king. Het BVO-programma kwam niet aan deze doelstellingen tegemoet.

Uit een breed overleg tussen de academische wereld en de overheidsadministratie in 
2003 bleek dat er nood was aan een nieuwe vorm van samenwerking die voorzag in 

een financiering op langere termijn voor een door de overheid gedefinieerd 
onderzoeksthema,
een onderzoeksthema dat een combinatie mogelijk maakt  tussen een investering 
in wetenschappelijke en fundamentele kennisopbouw en expertise enerzijds en 
meer punctuele en praktisch georiënteerde dienstverlening tegenover de overheid 
anderzijds. 

De initiatiefnemers gaven deze nieuwe vorm van beleidsvoorbereidend onderzoek de 
naam ‘Beleidsondersteunende Samenwerking’, kortweg ‘BOS’.

DGOS en VLIR-UOS legden twee prioritaire thema’s vast, namelijk PRSP (Poverty 
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Reduction Strategy Papers) en Governance. Uiteindelijk opteerden ze om de thematiek 
van governance te behandelen als een onderdeel van de problematiek van de PRSP. Dit 
vormde de basis voor de oproep. Een nota van DGOS verduidelijkte de doelstellingen 
van de beleidsondersteunende samenwerking op basis van het hoofdthema (PRSP) en 
het subthema (governance).

DGOS vatte de doelstellingen als volgt samen:
Operationeel:

Verbeterde reflectie op DGOS (ambtenaren en attachés OS betrokken bij de bila-
terale en multilaterale samenwerking);
Steun voor de institutionele integratie van het PRSP-proces in DGOS; 
Operationele steun, DGOS/terrein, aan ambtenaren en attachés OS betrokken bij 
de nieuwe samenwerkingsinstrumenten en de nieuwe rol van donoren als geheel 
(harmonisatie).

Academisch:
Kritisch wetenschappelijke verwerking van ervaringen en kennis met de PRS en 
de PRSP in België om bij te dragen aan de verbetering van het PRS-proces (en 
opzet), inbegrepen zijn achterliggende economische opties;
Deelname aan internationale fora en/om bij (te) dragen met daar overeengekomen 
researchwerk.

Voor governance luidden de doelstellingen gelijkaardig:
Operationeel:

Verbeterde reflectie op DGOS (ambtenaren en de attachés OS betrokken bij de 
bilaterale en multilaterale samenwerking);
Steun voor de institutionele integratie van het governance thema in DGOS;
Operationele steun, DGOS / terrein, aan ambtenaren en attachés OS betrokken 
bij de samenwerking.

Academisch:
Het kritisch / wetenschappelijk verwerken van de ervaringen met bestuurspoli-
tieken van de partnerlanden om bij te dragen aan de verbetering van de Belgische 
governance benadering;
Deelname aan internationale fora en/om bij (te) dragen met daar overeengekomen 
onderzoekswerk. 

 De werking van BOS – de vraagzijde

De opstartfase van het BOS-steunpunt PRSP
Een combinatie van gunstige contextfactoren en overheidsmaatregelen creëerden 

gunstige omstandigheden voor de opstart van het steunpunt. Hieronder schetsen we de 
elementen die daartoe hebben bijgedragen. 

De initiatiefnemers hebben de oprichting van het BOS-steunpunt grondig voorbe-
reid. VLIR-UOS organiseerde een ruime consultatie met actoren van de ‘vraagzijde’ en 
met academici. Een haalbaarheidsstudie voedde de dialoog en mondde uit in een brede 
consensus over het nut van een programma beleidsondersteunende samenwerking op 
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langere termijn. Er was eveneens eensgezindheid over het meest aangewezen thema 
voor dit programma, namelijk PRSP. 

Het internationale debat over het belang van PRSP en de plaats ervan in het nieu-
we hulpparadigma versterkte de vraag naar onderzoek in de Belgische beleidscontext. 
Er was nood aan een inhaalbeweging, wat de keuze voor het thema vergemakkelijkte. 

Bij de opstart van het steunpunt was er eveneens op politiek niveau belangstel-
ling voor deze thematiek. Zo nam een vertegenwoordiger van de beleidscel van de 
minister van Ontwikkelingssamenwerking deel aan de discussie over het thema.  

De vraag naar een steunpuntenbeleid vond ook steun in het managementplan van 
de directeur-generaal van DGOS (2003). Dat vermeldde volgende doelstellingen:

het bevorderen van een reflectie inzake ‘nieuwe beleidsvormen en nieuwe beleidsinstrumen-
ten’ (zoals vredesopbouw,  begrotingshulp,…) binnen een nieuwe eenheid in DGOS, 
het intensiveren van de gedachtewisselingen met de universiteiten en onderzoekscentra, en in 
het bijzonder ook met de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling. 

Er werden een aantal organen/functies gecreëerd om de coördinatie en opvol-
ging van het steunpunt te verzekeren. VLIR-UOS nam het initiatief om de verschil-
lende relevante partijen – de beleidscel Ontwikkelingssamenwerking, DGOS, BTC 
en het BOS-team – samen te brengen in een begeleidingscommissie. Dat was het 
belangrijkste formele niveau dat de grote lijnen van een vierjarig werkplan vastlegde 
met onderzoeksthema’s, sturingsmechanismen en een overzicht van mogelijke dienst-
verlenende activiteiten. Daarnaast kwam binnen DGOS een stuurgroep tot stand om 
vraag en antwoord op mekaar af te stemmen.  Het aanspreekpunt voor BOS in deze 
stuurgroep – het focal point –  kwam uit de directie van de Gouvernementele program-
ma’s (de dienst die verantwoordelijk is voor de officiële ontwikkelingssamenwerking 
tussen België en haar achttien partnerlanden). Een ambtenaar met ruime ervaring in de 
ontwikkelingssamenwerking kreeg de coördinatie toegewezen van dit orgaan.  

De verdere operationalisering van de vraagzijde
Het steunpunt PRSP kon van start gaan in gunstige omstandigheden. De verdere 

operationalisering van de vraagzijde na de opstartfase verliep echter moeizamer. Dat 
had te maken met de gebrekkige aansturing vanuit het beleid, onvoldoende structurele 
verankering binnen DGOS en een zekere ambiguïteit in de relatie ten opzichte van 
BTC. 

A. Gebrekkige of discontinue aansturing vanuit de beleidsactoren
Wat de beleidscel Ontwikkelingssamenwerking betreft, merken we aanvankelijk 

belangstelling voor BOS. Naar aanleiding van een weigering door de minister van 
Begroting van een concreet dossier over begrotingshulp (een hulpmodaliteit die nauw 
verweven is met PRSP) nodigde de beleidscel de BOS-promotor uit om deel te nemen 
aan een werkgroep Begrotingshulp. Een interne personeelswijziging binnen de beleids-
cel betekende evenwel het einde van de betrokkenheid van de beleidscel in de begelei-
dingscommissie en de stuurgroep van BOS.

Het managementplan kondigde de oprichting aan van een nieuwe eenheid (de dienst 
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Beleidsondersteuning) om de “reflectie inzake nieuwe beleidsvormen en nieuwe be-
leidsinstrumenten” te bevorderen. Het vermeldde ook dat DGOS de gedachtewisseling 
met universiteiten wenste te intensiveren, zonder te preciseren hoe. Het plan was ook 
niet geoperationaliseerd in een actieplan dat doelstellingen preciseert en concrete stap-
pen beschrijft om deze te realiseren. Bovendien was er geen organisatiebrede strategie 
met betrekking tot het nieuwe hulpparadigma waarvan de PRSP een essentieel onder-
deel is. PRSP en begrotingshulp zijn weliswaar deel van het Belgische ontwikkelings-
beleid, maar er was geen veranderingsstrategie om de basisprincipes van dat nieuwe 
paradigma ook op een coherente wijze te integreren in het hulpbeheer. 

Een optimale aansturing van een programma voor beleidsondersteunende samen-
werking tussen externe spelers en de overheid wordt uiteraard bevorderd indien de over-
heid haar vraag helder formuleert, de nodige structuren voorziet voor deze multi-actor 
samenwerking, en een cultuur of werkplan heeft inzake kennisbeheer. Dit ontbrak en 
ontbreekt in de Belgische context. Evenmin is er een traditie van beleidsondersteunen-
de samenwerking zoals die bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk bestaat. Tenslotte 
is PRSP als dusdanig – of de ruimere vernieuwing van de hulpagenda – nauwelijks 
een beleidsthema dat politiek wordt geactiveerd. Verder bemoeilijken de institutionele 
onrust – zoals de moeizame samenwerking tussen BTC en DGOS, of de plannen om 
de directie van de Gouvernementele programma’s te integreren in een ander directie-
generaal van de FOD Buitenlandse Zaken en de vernietiging van de benoeming van de 
directeur-generaal van DGOS door de Raad van State – de beleidsmatige aansturing 
van BOS.

B. Onvoldoende institutionele verankering binnen DGOS
Bij de opstart van het BOS-steunpunt werd er binnen DGOS een stuurgroep opge-

richt met als doel het onderzoek van BOS inhoudelijk aan te sturen. Deze stuurgroep 
kreeg echter nooit een formele institutionele verankering binnen DGOS. De stuur-
groep moest verantwoordelijken van elke directie van DGOS, het BOS-steunpunt en 
de beleidscel samenbrengen om vraag en aanbod op mekaar af te stemmen. Slechts één 
maal kwam de stuurgroep samen. De belangstelling via de formele kanalen bleef 
beperkt. 

DGOS stelde een focal point aan (binnen de directie Gouvernementele program-
ma’s) die het onderzoek diende te coördineren en de onderzoeksvragen te verzamelen 
en beoordelen. Alhoewel het eerste focal point in de praktijk goed gefunctioneerd 
heeft, ontbrak de formele omkadering. De taak van focal point werd toebedeeld 
aan een ambtenaar zonder dat de persoon in kwestie gedeeltelijk vrijgesteld werd voor 
deze opdracht. Als focal point werd een ambtenaar gekozen die niet kon rekenen op 
voldoende steun van de directe hiërarchische overste. Het focal point onderhield een 
quasi informele communicatiestructuur voor de uitwisseling van informatie m.b.t. het 
steunpunt. Dit hield onder meer in dat zij periodiek een oproep lanceerde om onder-
zoeksvragen voor het steunpunt te verzamelen. Ondanks haar inspanningen bleef de 
respons op deze oproepen beperkt. Hierbij dienen we echter ook op te merken dat het 
niet aangewezen was om het genereren van onderzoeksvragen te blijven stimuleren 
vermits het budget van het BOS-steunpunt beperkt is. 

Het focal point heeft DGOS in het najaar van 2006 verlaten. De aanduiding van 
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een nieuw aanspreekpunt heeft enige tijd gevergd. De aanstelling is nu een feit, maar 
het nieuwe focal point was in februari 2007 nog niet operationeel, noch formeel 
bevestigd door het beheerscomité. Dit heeft onder meer een vertragend effect op de 
goedkeuring van het actieplan 2007 en betekent dat er geen labeling van mogelijke 
onderzoeksvragen voor het steunpunt gebeurt. 

Zoals uit de voorgaande paragrafen blijkt, werd het BOS-steunpunt tot hiertoe niet 
aangestuurd vanuit een formele structuur binnen DGOS. Er was wel een formeel aan-
spreekpunt in de vorm van het focal point, maar daarnaast was de samenwerking vooral 
gebaseerd op een aantal persoonlijke, informele contacten. BOS werd met andere 
woorden voornamelijk aangestuurd vanuit een beperkte groep van individuele mede-
werkers binnen DGOS die een soort van informeel netwerk rond het BOS-steunpunt 
gevormd hebben. In een aantal gevallen betreft het medewerkers die al samengewerkt 
hadden met professor Renard en dus tot eenzelfde netwerk behoorden. In de volgende 
paragraaf zal aangetoond worden dat deze werkwijze (zeker voor de beginfase van het 
BOS-programma) tot op zekere hoogte effectief is gebleken. Hieronder wensen we 
echter te wijzen op een aantal risico’s die deze situatie met zich meebrengt:

Een samenwerking die vooral gebaseerd is op persoonlijke contacten met een aan-
tal individuen, maar die veel minder geënt is op een formele verankering in func-
ties, diensten en organen in de organisatie, is kwetsbaar. Het risico bestaat immers 
dat bij het wegvallen één of meerdere van deze individuen ook de samenwerking 
met het BOS-steunpunt verschraalt. We moeten vaststellen dat deze situatie zich 
momenteel al enigszins begint te manifesteren door gebrek aan een operationeel 
focal point waarvan het mandaat formeel bekrachtigd werd.
De meer informele afstemming van vraag en aanbod houdt bovendien het risico 
in dat het aanbod van het BOS-steunpunt niet ten volle geëxploiteerd of strate-
gisch benut wordt in de zin dat:

- er reële noden bestaan binnen de organisatie die niet geïdentificeerd 
worden,

- een gedeelte van het BOS-budget besteed wordt aan activiteiten met een 
beperkte impact, terwijl er elders in de organisatie opportuniteiten bestaan 
voor ondersteuning door BOS die meer impact zouden genereren.

Doordat de agenda niet sterk aangestuurd wordt vanuit DGOS bestaat het risico 
dat het BOS-steunpunt focust op activiteiten die interessant zijn voor de onder-
zoeksagenda van de academici, maar die minder toegevoegde waarde bieden voor 
DGOS. We dienen hier wel te benadrukken dat de geïnterviewde personen dit 
niet naar voren hebben gebracht als een effect dat zich ook werkelijk gemanifes-
teerd heeft tot hiertoe.
Het gebrek aan formeel karakter van de stuurgroep kan ertoe leiden dat het BOS-
team gepercipieerd wordt als de “persoonlijke adviseurs” van een aantal indivi-
duen en niet van een beleidsondersteunende dienstverlening voor alle relevante 
beleidsactoren.

✱

✱

✱
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C. Ambiguïteit in de relatie t.o.v. BTC
De evaluatie van de gouvernementele samenwerking had aangetoond dat het po-

tentieel van BTC  – onder meer op het vlak van de begrotingshulp en het PRSP-ge-
beuren – onderbenut blijft. Het verwondert dan ook niet dat BTC aanvankelijk niet 
betrokken was in de begeleidingscommissie van het BOS-steunpunt. Toch is DGOS 
aangewezen op kwaliteitsdiagnoses van haar antennes in de partnerlanden. Zowel at-
tachés als BTC-medewerkers kunnen daarbij een rol spelen. Maar ook in Brussel is 
samenwerking tussen DGOS en BTC belangrijk, temeer omdat  BTC werk gemaakt 
heeft van de opbouw van expertise die relevant is voor nieuwe hulpmodaliteiten zoals 
begrotingshulp en PRSP. Na verloop van tijd werd BTC toch opgenomen als formeel 
lid van de begeleidingscommissie. 

DGOS is nog steeds de eerste begunstigde van het steunpunt, maar ook BTC heeft 
de mogelijkheid om thema’s aan te brengen. BTC maakt actief gebruik van die moge-
lijkheid. De agendabepaling tussen BTC en DGOS gebeurt voorlopig vrij informeel. 
Een aantal BTC-medewerkers (voornamelijk van de directie Sectorale en Thematische 
Expertise) neemt rechtstreeks contact op met het BOS-team dat nagaat of er nog ruimte 
is binnen het BOS-budget. De begeleidingscommissie keurt achteraf de activiteit for-
meel goed. Indien er binnen de BOS-financiering geen ruimte meer is, financiert BTC 
de onderzoeksgroep van het BOS-steunpunt met eigen middelen. Dit toont enerzijds 
aan dat de behoefte vanuit BTC groter is dan het huidige aanbod in het kader van BOS 
en VLIR-UOS. Anderzijds toont het ook aan dat BTC over mogelijkheden beschikt 
om buiten de financiering door VLIR-UOS om BOS-expertise in te zetten. Sommige 
geïnterviewden wezen erop dat de besluitvorming beter diende geformaliseerd te 
worden om te vermijden dat BTC te veel gebruik zou maken van de trekkingsrechten 
van DGOS.

Bijdrage aan de resultaten vanuit de vraagzijde
De voorgaande paragrafen kunnen de indruk wekken dat het BOS-steunpunt niet 

goed functioneerde. Alhoewel er zeker ruimte is voor optimalisatie stellen we vast dat 
het BOS-steunpunt in praktijk wel gefunctioneerd heeft en op zijn minst al een deel van 
de vooropgestelde doelstellingen (rekening houdend met het feit dat de totale looptijd 
nog maar halfweg is) gerealiseerd heeft.

Hieronder schetsen we welke factoren aan de vraagzijde bijgedragen hebben aan 
de realisatie van deze doelstellingen.

De begeleidingscommissie van het steunpunt heeft effectief onder impuls van 
VLIR-UOS haar rol als contract- en kwaliteitsbewaker ingevuld. Elk jaar legt het BOS-
team een actieplan ter goedkeuring voor aan de begeleidingscommissie. Dat actieplan 
schetst een globaal kader voor de activiteiten van het steunpunt van het komende jaar 
en er kunnen afspraken op hoog niveau gemaakt worden m.b.t. de manier waarop de 
middelen van het steunpunt aangewend zullen worden. In principe spreekt de begelei-
dingscommissie zich niet uit over de inhoud van het BOS actieplan. In de praktijk heeft 
ze in beperkte mate deze functie op zich genomen, aangezien de stuurgroep het liet 
afweten. Het actieplan wordt slechts goedgekeurd als er consensus onder de betrokken 
actoren bestaat. Meestal komt men gemakkelijk tot een consensus. 
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Daarnaast heeft het focal point gedurende de eerste 2 jaren van BOS dit project 
sterk ondersteund. Ondanks het feit dat de formele omkadering van het steunpunt niet 
zeer sterk was, heeft deze ambtenaar zelf het nodige initiatief genomen om onder-
zoeksvragen te identificeren binnen DGOS en deze te filteren tot een werkbaar pro-
gramma. De betrokken actoren zijn ervan overtuigd dat haar coördinerende rol één van 
de cruciale elementen vormde in het goed functioneren van de samenwerking met het 
steunpunt.

Naast het focal point heeft het steunpunt kunnen rekenen op een (weliswaar be-
perkte) groep van ambtenaren die een belangrijke rol spelen bij het integreren van de 
nieuwe hulpmodaliteiten in de werking van DGOS. Zoals bij de meeste veranderings-
trajecten staat niet meteen heel de organisatie positief tegenover de nieuwe evoluties. In 
het geval van PRSP stonden een aantal medewerkers van zowel DGOS als BTC achter 
de nieuwe benadering. Bovendien zagen een aantal onder hen het nut van beleidsonder-
steunend onderzoek in deze context in. Deze medewerkers – verspreid over verschil-
lende diensten binnen DGOS en BTC – vormden het informele netwerk waarmee het 
BOS-steunpunt rechtstreeks samenwerkte en dat voor de inhoudelijke aansturing en 
opvolging van het steunpunt instond. Een mooie illustratie van de mogelijkheden tot 
‘grensoverschrijdende’ samenwerking tussen DGOS en BTC is het gemeenschappelijke 
vormingsseminarie over PRSP en begrotingshulp (september 2006) met inhoudelijke 
begeleiding van het BOS-team. Zulke initiatieven kunnen bijdragen tot een sterkere 
harmonisatie van het begrippen- en analysekader en tot een efficiëntere wijze van ken-
nis- en capaciteitsopbouw tussen administratie en agentschap.

Alle betrokken partijen hebben het actieplan steeds flexibel geïnterpreteerd. 
Zoals onderhand wel duidelijk is waren er vanuit de overheid geen richtlijnen voor de 
samenwerking met een innoverend initiatief zoals BOS.  Eveneens diende rekening 
gehouden te worden met verschillende spelers die relevant zijn voor de beleidsthema-
tiek van de PRSP: in Brussel, op het terrein, en op de Belgische vertegenwoordiging 
bij de Internationale Financiële Instellingen en bij het Ontwikkelingscomité (DAC) 
in Parijs. BOS moest dus een werkwijze hanteren die creatief en flexibel inspeelde op 
deze spelers. In de praktijk betekende dit onder meer dat BOS openstond voor oppor-
tuniteiten tot samenwerking met bepaalde attachés. In een aantal gevallen wijken deze 
opportuniteiten enigszins af van het vooropgestelde actieplan, maar ze vallen wel steeds 
binnen het werkthema. 

 De samenwerking met DGOS – het aanbod

Situering en samenstelling van het aanbod
In dit deel bekijken we vooral het aanbod van het BOS-steunpunt. Dit aanbod 

is erg divers. De aard van de activiteiten varieert van productie en presentatie 
van discussienota’s, aanzwengelen of voeden van beleidsvoorbereidende werksessies tot 
deelname aan conferenties en zendingen, organisatie van vormingsmomenten en on-
dersteuning van werk- en beleidsteksten van DGOS. Er is samenwerking met een 
breed spectrum van partijen. We zagen al dat BOS hoofdzakelijk samenwerkt met 
de directie Gouvernementele programma’s en de dienst Strategieën, maar er is eveneens 
samenwerking met BTC, met de beleidscel Ontwikkelingssamenwerking en met de at-
tachés in Brussel en op het terrein. Het BOS-team neemt ook deel aan zendingen naar 
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partnerlanden op uitnodiging van DGOS en aan conferenties of werkvergaderingen op 
niveau van het Ontwikkelingscomité van de OESO, of van het Strategisch Partnerschap 
met Afrika (SPA) waar aspecten van het nieuwe hulpparadigma worden behandeld. Er 
zijn ook nieuwe vormen van samenwerking tot stand gekomen die aanvankelijk niet 
waren opgenomen in het actieplan. Zo leende BOS één van haar medewerksters uit aan 
BTC, wat voor beiden nuttige kennisuitwisseling oplevert. Eén van de attachés met 
ruime ervaring in de internationale financiële instellingen werkte twee maanden samen 
met het BOS-team in Antwerpen, wat aanleiding gaf tot nieuwe vragen naar verdere 
samenwerking rond beleidsdialoog (één van de ‘bijproducten’ van de PRSP-werking 
van BOS). 

Het valt op bij al deze activiteiten – en dat kwam ook regelmatig naar boven tijdens 
de interviews – dat BOS twee kennisdomeinen bestrijkt: enerzijds de PRSP en ander-
zijds de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dat laatste is geen louter theoretische 
kennis, maar een zorgvuldig opgebouwde vertrouwdheid van de BOS-medewerkers 
met de verschillende aspecten van het Belgische beleid en de instellingen. Dat 
koppelen ze aan de studie van andere donoren en hun beheerssystemen. Wat het ken-
nisdomein over PRSP betreft heeft het BOS-team zijn werking verdeeld in drie the-
matische werkluiken: politieke economie van PRSP, evaluatie en monitoring (met 
inbegrip van gendergevoelig budgetteren), en fiscale en budgettaire aspecten. Voor een 
beter begrip van de wijze waarop het BOS-steunpunt impact nastreeft, leek het ons in-
teressant om na te gaan hoe het team te werk gaat. Het beantwoordt niet alleen vragen 
vanuit de overheid, maar stimuleert of prikkelt ook de vraagstelling bij de overheid. 
Bovendien stelt het zich kritisch op tegenover het werkthema van de PRSP. Zelf spreekt 
het BOS-team van het problematiseren van de thematiek van de PRSP. 

Het BOS-team zweert niet blind bij het nieuwe hulpparadigma of bij de PRSP. In 
één van zijn presentaties4 herinnert het eraan dat ‘de nieuwe hulpaanpak niet gebaseerd 
is op enige wetenschappelijke basis voor de (veronder)stelling dat de nieuwe modali-
teiten en instrumenten werken. Dit paradigma rust meer op een redelijk solide bewijs-
voering dat de klassieke aanpak niet werkt in een zwakke politieke en institutionele 
omgeving. Voor de bevraging van die PRSP-hypothesen baseert het BOS-team zich 
onder meer op landenspecifiek terreinwerk of gevalstudies. Anderzijds bestudeert het 
hoe een selectie van andere donoren omgaat met de nieuwe hulpmodaliteiten, alsook 
de indrukwekkende hoeveelheid diagnostisch materiaal zoals evaluaties, landennota’s, 
beleidsdocumenten, e.d. 

Dat levert een voorzichtige aanpak op. BOS nodigt de overheid uit om de verwach-
tingen ten aanzien van het nieuwe hulpparadigma niet de vrije loop te laten. De stijl van 
de nota’s en de discussieteksten van BOS is zakelijk en functioneel. Er is geen plaats voor 
missioneringsdrift5. Zoals bij andere administraties is de scepsis ten aanzien van hoogdra-
vende vernieuwingsagenda’s ook bij DGOS manifest. Toch apprecieerden de meeste ge-
sprekspartners bij de overheid de omzichtige wijze van omgaan met PRSP en de verwante 
thema’s van begrotingssteun, beleidsdialoog, goed bestuur e.d. Het BOS-team presenteert 
geen kant-en-klare modules, maar stelt veeleer discussiemateriaal ter beschikking op basis 
waarvan beleidskeuzen kunnen besproken en voorbereid worden, of ook vormingsmate-
riaal en richtlijnen kunnen worden opgesteld. Het verwijst naar ervaringen van donoren 
met een vergelijkbare grootte als België. Qua vormgeving vermelden we nog dat het zijn 
nota’s, werkteksten en vormingsaanbod optimaal afstemt op zijn gevarieerd doelpubliek.
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In zijn aanbod staat het BOS-steunpunt zeer open voor vormingssessies voor een 
zeer uiteenlopend publiek. Het verzorgde vorming voor personeel in Brussel (direc-
tie Niet-gouvernementele programma’s en de directie Multilaterale en Europese pro-
gramma’s), BTC, de attachés, en een gemengde groep van BTC en attachés. Attachés en 
terreinmensen van BTC nemen een belangrijke plaats in in het hulpbeheer. We hebben 
het al vermeld: het nieuwe hulpparadigma vraagt een ingrijpende heroriëntering en 
ingrijpende veranderingen van de organisatie en het beheer van de hulp. Men kan de 
PRSP-benadering begrijpen als een geheel van principes die een diepere en bredere kijk 
van hulpadministraties op de problematiek van duurzame armoedebestrijding noodza-
ken. Die vernieuwing vraagt meer inzicht in politieke dynamieken en  kwaliteit van 
de instellingen in de partnerlanden. De PRSP en het inschakelen van begrotingshulp 
vereisen geharmoniseerde vormen van beleidsdialoog en programmering. Het is dus 
niet helemaal verwonderlijk dat BOS eveneens een werksessie over begrotingshulp ver-
zorgde met diplomaten en met de attachés over vernieuwde beleidsdialoog. Een meer 
kwaliteitsvolle dialoog is noodzakelijk, dat stelt ook de Verklaring van Parijs over de 
Doeltreffendheid van de Hulp die ons land ondertekende. Donoren engageerden zich in 
die Verklaring om daartoe de capaciteit en de bevoegdheden op het terrein te verster-
ken. Dit alles veronderstelt dan weer capaciteitsversterking binnen het geheel van het 
Belgische hulpgebeuren van de overheid.  

Waardering van het aanbod door de betrokkenen
Over het algemeen waren de geïnterviewden erg tevreden over het aanbod van 

het BOS-steunpunt en de wijze waarop het bijgedragen heeft tot capaciteitsversterking. 
De factor die ze het meest aanhaalden voor deze tevredenheid zijn de kenmerken van 
het BOS-team. Van groot belang is de ervaring van de promotor professor Renard. Die 
heeft hij opgebouwd tijdens zijn jarenlange werking met een breed veld van ontwik-
kelingsspelers, maar vooral met de Belgische hulpadministratie en de diplomatie. De 
werking van deze instellingen werd zelf het voorwerp van onderzoek, waardoor het 
BOS-team ook gerichter en op meer aangepaste wijze samen kan werken met die-
zelfde overheid. Het BOS-programma biedt op zijn beurt de mogelijkheid aan het 
BOS-team om de kennisuitwisseling in twee richtingen te realiseren. Uiteraard is er 
de kennisoverdracht van het BOS-team naar de overheid, maar daarnaast krijgt het 
BOS-team ook de mogelijkheid om een betere voeling met het terrein te krijgen en 
een beter inzicht in de manier waarop beleid tot stand komt binnen hulpadministraties 
en complexe samenwerkingsverbanden. Dat laatste heeft dan weer een positief effect op 
de beleidsgerichtheid van de output van het steunpunt. Initiatieven waarbij personeel 
van de overheid een tijdje meedraait binnen het BOS-steunpunt (cf. één attaché heeft 
dit gedurende twee maanden gedaan) of vice versa waarbij een onderzoeker van het 
BOS een tijdje werkt bij de overheid of BTC (cf. onderzoekster die momenteel voor 6 
maanden gedetacheerd is naar BTC) worden dan ook erg op prijs gesteld en zijn voor 
herhaling vatbaar. 

BOS werkt samen met erg uiteenlopende doelgroepen (cf. vormingssessies voor een 
breed publiek met eerder beperkte basiskennis, werkgroepen met beleidsspecialisten, 
enz.). Onze gesprekspartners spraken hun waardering uit over het aanpassingsvermo-
gen van het BOS-team aan verschillende kennisniveaus. Ook werd geapprecieerd dat het 
BOS-team op flexibele wijze inspeelde op de vaak uiteenlopende vragen waarmee DGOS 
medewerkers geconfronteerd zijn bij het integreren en operationaliseren van de PRSP. 
Dit werd erkend als een kwaliteit die in academische middens niet steeds voorhanden is.
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De financiering van € 150.000 per jaar wordt enerzijds (20% van het budget) aange-
wend voor dienstverlening en anderzijds (80%) voor structurele financiering van we-
tenschappelijk onderzoek. Met deze middelen (80%-gedeelte) heeft het steunpunt twee 
onderzoekers aangesteld. Door het aantrekken van jonge onderzoekers wenst het BOS-
team enerzijds aan capaciteitsopbouw te doen en anderzijds is het de bedoeling om 
hen taken te laten overnemen van de promotoren zodat deze meer tijd kunnen besteden 
aan de effectieve dienstverlening aan de overheid (overlegvergaderingen, werkgroe-
pen, opleidingen, missies, enz.). In praktijk blijkt dat de eerste doelstelling per definitie 
gerealiseerd wordt, maar dat het tweede luik van de doelstelling tot hiertoe minder 
goed slaagt. Net omdat het hier beleidsrelevant onderzoek betreft, is het erg moeilijk 
om bepaalde zaken te laten opnemen door jongere onderzoekers. Het beleidsrelevante 
aspect impliceert immers dat men voldoende ervaring heeft in de structuren om nuttige 
output te kunnen genereren. Ook het eerder ad hoc karakter van de manier waarop er 
een beroep gedaan wordt op de dienstverlening bemoeilijkt het inschakelen van jon-
gere onderzoekers (snel kunnen inspelen op een concrete probleemstelling). Uiteraard 
hebben jonge onderzoekers een zekere inwerkperiode nodig. Het verruimen van de 
inzetbaarheid van het volledige BOS-team kan een van de aandachtspunten zijn 
voor de volgende jaren.

De activiteiten in het kader van de 20%-dienstverlening hebben uiteraard de 
grootste direct toegevoegde waarde voor de overheid. Tot hiertoe is de 20%-
dienstverlening steeds volledig ingevuld en kan zelfs gesteld worden dat er meer vraag 
dan aanbod was. Enerzijds heeft BOS deze 20% zeer flexibel ingevuld en heeft het team 
niet alle dagen en uren (vb. voorbereiding) die het presteerde ook aangerekend. De 
berekening van de 20% is dan ook niet strikt afgebakend. Anderzijds doet BTC ook 
beroep op het BOS-team buiten de VLIR-UOS financiering. 

De oorspronkelijke doelstellingen van het steunpunt focusten op de volgende 
elementen:

Sensibilisering voor de thematiek en verhoging van de kwaliteit van (wetenschap-
pelijk onderbouwde) visievorming
Ondersteuning van de institutionele integratie van het PRSP-thema (en onderlig-
gende principes) in de operationele processen van DGOS
Operationele steun aan ambtenaren en attachés die betrokken zijn bij de nieuwe 
samenwerkingsinstrumenten en de nieuwe rol van donoren (harmonisatie)
Verhogen van de impact door internationale netwerking

Op al deze onderdelen heeft het BOS-team activiteiten gerealiseerd en resulta-
ten geboekt (zie ook het overzicht in bijlage 2) . De activiteiten op deze assen kun-
nen moeilijk helder gescheiden worden van mekaar, en nogal wat initiatieven zijn een 
combinatie van visievorming, operationele ondersteuning en geleidelijke integratie van 
de PRSP-principes door capaciteitsversterking. Grosso modo kunnen we na twee jaar 
stellen dat het accent lag op de eerste doelstelling (vb. presentaties op attachédagen, 
vorming m.b.t. beleidsdialoog, informatieve nota’s m.b.t. politieke conditionaliteiten, 
monitoring & evaluatie, good governance, enz.) en in iets mindere mate op de tweede  
(vb. deelname aan werkgroep Begrotingshulp bij het opstellen van het vademecum, ...). 
Rond de derde doelstelling, namelijk operationele ondersteuning, werden eveneens 
reeds een aantal initiatieven genomen (vb. missie DR Congo 2007 m.b.t. seminarie 
over de rol van kleine donoren). Op internationaal niveau ondernam BOS een aantal 
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initiatieven (vb. EADI Congres september 2005 Bonn, ODI CAPE Workshop 2005, 
SPA conferentie ACCRA 17-19 januari 2006, deelname zending naar Parijs-DAC no-
vember 2005). Voor een volledig overzicht van de BOS-activiteiten verwijzen we naar 
bijlage 2.

Een belangrijk accent in de werking van het steunpunt lag tijdens de eerste twee 
jaren op kennisopbouw en visievorming. Enkele DGOS-medewerkers gaven aan dat er 
de volgende jaren meer nood zal zijn aan ondersteuning bij de institutionele veranke-
ring van PRSP en aan operationele steun van attachés op het terrein. 
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In het vorige hoofdstuk is gebleken dat het BOS-steunpunt tot dusver goed gefunc-
tioneerd heeft, rekening houdend met de contextuele elementen. In de onderstaande 
paragrafen geven we aan welke elementen de geïnterviewde betrokkenen als kritische 
succesfactoren (KSF) beschouwen voor het goed functioneren van het BOS-steunpunt 
(niet in volgorde van belangrijkheid). Bij het oplijsten van de kritische succesfactoren 
wordt een onderscheid gemaakt tussen het “wat”, het “wie” en het “hoe” van het 
steunpunt.

 Kritische succesfactoren m.b.t. het thema

Beleids- en ontwikkelingsrelevantie van het thema
De thematiek van de PRSP’s staat weliswaar niet hoog op de Belgische politieke 

agenda, maar is wel een onderdeel van het Belgische ontwikkelingsbeleid. Deze thema-
tiek hangt nauw samen met de meer omvattende problematiek van het verbeteren van 
de doeltreffendheid van de hulp, eveneens deel van het Belgische beleid. Het BOS-
team is erin geslaagd om deze samenhang ook zichtbaar en bespreekbaar te maken bij 
verschillende geledingen van de ontwikkelingsadministratie. De overheid is gecon-
fronteerd met de complexe uitdagingen om de principes die aan de basis liggen van de 
nieuwe hulpmodaliteiten om te zetten in de praktijk. In haar samenwerking heeft BOS 
die principes en aanverwante thema’s – zoals beleidsdialoog in partnerlanden, goed be-
stuur, ‘conditionaliteiten’,  governance indicatoren – geïntegreerd. 

Consensus over PRSP als meest relevante thema voor het 
steunpunt
Onder meer dankzij een uitgebreide voorbereidingsperiode van het BOS-program-

ma, was er  steun vanuit de beleidscel, bij DGOS, BTC, en bij de academici over het 
centrale thema. Hierdoor was er in de beginfase van het steunpunt een voldoende groot 
draagvlak bij de politieke en administratieve overheid. 

Overeenstemming tussen de thematiek van het steunpunt 
en de onderzoeksdomeinen van het BOS-team
De gekozen thematiek voor het steunpunt leunt sterk aan bij de eigen onderzoeks-

interesses van professor Renard en het hele BOS-team. Dit verhoogt de effectiviteit van 
het steunpunt en verklaart gedeeltelijk waarom het project met een zeer beperkt budget 
toch veel toegevoegde waarde heeft opgeleverd. Bovendien heeft dit uiteraard een po-
sitief effect op de motivatie van de onderzoekers.

Kritische succesfactoren
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 Kritische succesfactoren m.b.t. de sleutelpersonen aan 
vraag- en aanbodzijde

Prof iel van de promotor van het steunpunt
De meeste respondenten verwijzen naar de persoon van professor Renard als een 

belangrijke succesfactor. Voor sommigen is het zelfs de belangrijkste. Dit zijn enkele 
elementen die bijdragen tot deze appreciatie:

Professor Renard getuigt van een zeer goed inzicht in de manier waarop het ont-
wikkelingsbeleid in België tot stand kwam en komt. Deze kennis heeft hij door 
de jaren opgebouwd via contacten met de instanties die zich bezighouden met het 
beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en door zijn ervaring op een ministe-
rieel kabinet.
De focus van professor Renard lag ook voor de lancering van het BOS-steunpunt 
reeds op onderzoek naar de wijze waarop ontwikkelingsadministraties functione-
ren en naar de inhoud en werking van het nieuwe hulpparadigma.
Met een aantal van de personen binnen DGOS en BTC die het meest betrokken 
zijn bij het BOS-steunpunt heeft professor Renard reeds voorheen samengewerkt. 
Hij beschikte over een netwerk van contacten binnen deze organisaties vóór de 
aanvang van het steunpunt. De goede samenwerking met het BOS-steunpunt is 
dan ook in grote mate gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Inbedding van het steunpunt in het IOB en juiste expertisemix
Het BOS-steunpunt is ingebed in het IOB, waardoor het BOS-team kon bouwen 

op een goede kennis- en ervaringsbasis m.b.t. onderzoek over ontwikkelingsbeleid. 
Beleidsondersteuning staat in de statuten van IOB en zulke omgeving stimuleert onder-
zoekers of creëert de mogelijkheden om aan beleidsrelevant onderzoek te doen (ook al 
ervaren zij nog steeds een spanningsveld tussen het uitvoeren van beleidsrelevant onder-
zoek en de manier waarop de academische wereld onderzoek valoriseert). 

Het gehele BOS-team verenigt een aantal academische disciplines rond de centrale 
thematiek van de PRSP. Het benadert die thematiek vanuit verschillende hoeken: eco-
nomisch, sociaal-politiek, ... maar het team ontwikkelt eveneens een wetenschappelijke 
expertise rond beheers- en veranderingsprocessen van overheidsdiensten in het Noorden 
(en in het Zuiden). Die belangstelling van ‘la chose publique’ is voor het BOS-team 
geen nevenzaak; het is een centraal (onderzoeks)thema. Dit draagt bij tot een scherper 
aanvoelen van de vragen van de overheid – of de obstakels die een heldere vraagstelling 
en een krachtigere aansturing in de weg staan – en het vormgeven van de beleidsonder-
steunende dienstverlening.

Kritische betrokkenheid van het BOS-team
Het BOS-steunpunt heeft steeds een kritische betrokkenheid (of geëngageerde af-

standelijkheid) getoond ten aanzien van het werkdomein van de PRSP als onderdeel 
van het nieuwe hulpparadigma. BOS exporteert geen kant-en-klare beleidsmodellen of 
uitvoeringsmodules. Zelf spreekt BOS van het ‘problematiseren’ van de PRSP (en bij 
uitbreiding van dat nieuwe hulpparadigma), het bevragen van de onderliggende hypo-
thesen over de  werking ervan en van het verwachte succes. Hiermee gaat BOS in tegen 
een trend om telkens nieuwe hulpmodellen te lanceren als innovatieve remedies voor 
kwalen die nauwelijks grondig zijn onderzocht.  

✱
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Focal point in de rol van facilitator
De aanduiding van een focal point voor de coördinatie en opvolging van het BOS-

onderzoek heeft zeker bijgedragen tot het creëren van onderzoeksopportuniteiten en 
voor een vorm van centrale opvolging van het steunpunt. Bovendien heeft de persoon-
lijkheid van het focal point, dat geen hoge hiërarchische positie bekleedde in de orga-
nisatie, er toe bijgedragen dat er een informeel netwerk functioneerde en dat een wat 
bredere groep binnen de administratie in Brussel en op het terrein in staat gesteld werd 
om een beroep te doen op het BOS-steunpunt. Een aantal mensen (inclusief enkelen op 
het terrein) heeft het nut ingezien van samenwerking met BOS.

Initiatief van en constructieve samenwerking met een aan-
tal kernmedewerkers van DGOS en BTC
Het BOS-steunpunt is niet structureel verankerd binnen DGOS. Toch was er een 

kritische massa binnen verschillende directies en diensten binnen DGOS en BTC (en 
aanvankelijk ook een attaché binnen de beleidscel) om het initiatief mee vorm te geven. 
Het initiatief kon en kan rekenen op belangstelling en vraag van enkele attachés (in 
Brussel én op het terrein) die actief begaan zijn met de ruimere problematiek van de 
PRSP. 

De rol van VLIR-UOS 
Vermeldenswaard is ook de rol van VLIR-UOS, de eigenlijke promotoren van de 

beleidsondersteunende samenwerking. Zij hebben de mogelijkheid voor een dergelijk 
initiatief vastgesteld en er een project rond opgetrokken. VLIR-UOS heeft ook een 
mechanisme uitgewerkt voor overleg, besluitvorming en kwaliteitscontrole. Laat het 
duidelijk wezen: zonder dit alles was er geen BOS.  

 Kritische succesfactoren m.b.t. de flexibiliteit in de werking

Flexibiliteit bij de interpretatie van het actieplan
Alle betrokken partijen, zowel aan de vraag- als de aanbodzijde, hebben het actie-

plan met de nodige flexibiliteit geïnterpreteerd. Op die manier werd er zo goed moge-
lijk ingespeeld op opportuniteiten m.b.t. de mogelijke inschakeling van het BOS-team, 
echter zonder de inpassing in de globale BOS-opdracht uit het oog te verliezen. Bij 
gebrek aan zowel een overheidsstrategie voor beleidsondersteunende samenwerking, als 
een strategie voor de integratie en toepassing van de nieuwe hulpprincipes, opteerde het 
BOS-team voor een flexibele opstelling. 

Flexibiliteit van ingezette middelen en aanpassing aan 
doelpubliek
Het BOS-steunpunt bespeelt verschillende registers, van het wetenschappelijke 

artikel, of de prikkelende nota, tot de participatieve vormingssessie met aangepaste 
presentaties. Het vervult dan ook uiteenlopende taken: het inhoudelijk faciliteren van 
multi-actor werkvergaderingen, het moeizame en tragere vertaalwerk van algemene 
beleidsprincipes naar operationele richtlijnen die steek houden. Hieruit blijkt dat er een 
zo goed mogelijke overeenstemming gezocht is tussen de brede waaier aan mogelijk in 
te zetten instrumenten en de behoeften van het doelpubliek. Bovendien toont dit aan 
dat het BOS-team in staat is zich flexibel aan te passen aan de uiteenlopende niveaus van 
doelgroepen waarmee het te maken krijgt.
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Aanbevelingen voor verbetering van het
BOS-concept

In de vorige hoofdstukken werd beschreven hoe het BOS-steunpunt functioneerde 
en welke de kritische succesfactoren waren. Het concept van de beleidsondersteunende 
samenwerking – toegepast op de PRSP en uitgevoerd door het BOS-team – sluit aan 
bij een behoefte, levert concrete outputs en er is een positieve appreciatie bij de be-
trokkenen (zowel aan de zijde van de overheid als bij VLIR-UOS en het BOS-team). 
Maar kan het beter? Om die vraag te beantwoorden maken we een onderscheid tussen 
mogelijke verbeterpunten bij het BOS-team, bij de begeleidingscommissie, bij BTC en 
bij de overheid. Voor we dieper ingaan op die verbeterpunten, schetsen we echter eerst 
de context waarbinnen het BOS-steunpunt opereert en die in het achterhoofd dient 
gehouden te worden bij het lezen van de verbeterpunten. 

Wat de overheid betreft onderscheiden we twee niveaus. Er is het niveau waarop 
het BOS-team samenwerkt met de administratie, het niveau waarop de problematiek 
van de gebrekkige verankering zich situeert. Dat is een niveau waarop de overheid mits 
enkele besliste ingrepen de continuïteit kan veilig stellen van deze innovatieve vorm 
van beleidsondersteuning, en de impact nog kan vergroten. Maar er is ook een ruimer 
institutioneel en beleidsniveau dat dit project overstijgt. 

De Belgische overheid heeft er zich toe geëngageerd om haar hulpsystemen te mo-
derniseren (grosso modo volgens de basisprincipes van de Verklaring van Parijs) en het 
hulpvolume op te voeren. Dit is een zeer complexe onderneming die tal van risico’s 
en uitdagingen stelt. Belangrijke elementen van de moderniseringsagenda – zoals be-
grotingssteun – zijn in uitvoering. Maar andere wezenlijke aspecten van deze agenda 
krijgen minder aandacht. Het valt bijvoorbeeld op dat er vooralsnog geen coherente 
veranderingsstrategie voorhanden is of een actieplan voor het uitvoeren van het vijftig-
tal actiepunten van de Verklaring van Parijs. Er bestaan echter geen blauwdrukken die 
even kunnen geïmporteerd worden. 

Het BOS-steunpunt heeft de complexe realiteit van een kleinere donor die worstelt 
met het integreren van het nieuwe hulpparadigma genomen als uitgangspunt voor haar 
samenwerking.  Vanuit de invalshoek van de PRSP heeft het bijgedragen tot het cree-
ren van een beter begrip en inzicht in mogelijkheden tot het geleidelijk omzetten van 
enkele nieuwe hulpprincipes in het beleid en de praktijk van DGOS en BTC.

Toch zijn er enkele verbeterpunten waarop we de aandacht vestigen en die kunnen 
doorgevoerd worden in het kader van dit project. Ten slotte behandelen we de vraag of 
soortgelijke steunpunten ook rond andere thema’s kunnen worden georganiseerd. 
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 Verbeterpunten voor het BOS-steunpunt PRSP

Bij het formuleren van verbeterpunten, bekijken we zowel de vraag- als de aanbod-
zijde, maar ook het samenspel tussen beide.

Verbeterpunt 1: Versterken van de structurele verankering 
van de samenwerking met het steunpunt binnen DGOS
De huidige verankering berust op een focal point dat momenteel niet geformaliseerd 

is. Dat houdt enkele risico’s in. Om deze risico’s te beperken is het aangewezen dat de 
stuurgroep en het focal point geformaliseerd worden, met een duidelijke taakomschrij-
ving (voornamelijk inhoudelijke opvolging, verbinden van vraag en aanbod, en aanstu-
ring van het steunpunt) en een mandaat. De samenstelling van deze stuurgroep dient 
voldoende breed te zijn om de diensten en directies die betrokken zijn bij de PRSP de 
gelegenheid te bieden vertegenwoordigd te zijn. Toch moet er ook ruimte zijn voor 
meer informele vormen van uitwisseling. De besluitvorming over de dienstverlening 
behoort toe aan de stuurgroep. Gestructureerde doorstroming naar en betrokkenheid 
van attachés is een bekommernis waaraan de stuurgroep aandacht zal moeten besteden. 
Daarnaast is er nood aan het creëren van de nodige randvoorwaarden opdat een focal 
point zijn/haar taak naar behoren kan vervullen. Deze randvoorwaarden zijn:

Vertalen van de rol van focal point naar de functiebeschrijving en –evaluatie (en 
bijgevolg het gedeeltelijk vrijstellen van de persoon in kwestie voor deze taak) 
Communiceren van het mandaat van het focal point binnen de hele organisatie 

In de afgelopen periode van het BOS-steunpunt werden opdrachten voor het BOS-
team niet altijd even duidelijk omkaderd en/of beschreven. Nochtans moeten we vast-
stellen, ook in andere programma’s voor beleidsondersteunende samenwerking (vb. 
ITG, Vlaamse steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek), dat het bepalen van dui-
delijke referentietermen vooraf een belangrijke succesfactor is voor het behalen van de 
gewenste onderzoeksresultaten. 
Eén van de taken voor de nieuw op te richten stuurgroep zal dan ook zijn erover te 
waken dat hij in samenspraak met het steunpunt duidelijker aangeeft:

Welk resultaat men wenst te bereiken/welke doelstellingen beoogd worden
Welke de outputs zijn
Wie er dient betrokken te worden in de samenwerking
Welke de beoogde doorlooptijd is en welk ‘budget’ (deel van de trekkingsrechten) 
er voorzien is

Verbeterpunt 2: Rolaf bakening begeleidingscommissie en 
stuurgroep
VLIR-UOS en de begeleidingscommissie hebben een belangrijke rol gespeeld bij 

het opzetten, opvolgen en de contractuele begeleiding van het BOS-steunpunt. Door 
de geïmproviseerde inhoudelijke opvolging binnen DGOS heeft de begeleidingscom-
missie deze rol meer naar zich toe getrokken. Indien de overheid deze functies opneemt 
via de stuurgroep is het aangewezen om de rollen m.b.t. formele, contractuele opvol-
ging van het steunpunt enerzijds en inhoudelijke opvolging en aansturing anderzijds 
duidelijker te splitsen. Deze splitsing van bevoegdheden zal zich ook dienen te vertalen 
in de samenstelling van de organen die hiervoor instaan:

Begeleidingscommissie: Voor een puur formele, contractuele opvolging is de hui-
dige samenstelling van de begeleidingscommissie te uitgebreid. Voor een aantal 

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

Tussentijdse evaluatie steunpunt BOS - PRSP



��

partijen (het BOS-team zelf, DGOS) maken vandaag meerdere personen deel uit 
van de begeleidingscommissie. Indien dit orgaan zich zou beperken tot de con-
tractuele opvolging, is een meer beperkte samenstelling (met 1 vertegenwoordiger 
van elke betrokken partij, nl. het BOS-team, VLIR-UOS, DGOS, evt. BTC) 
meer aangewezen.
Stuurgroep: Dit wordt dan het orgaan voor inhoudelijke aansturing en opvolging 
door de overheid waar de discussies over invulling van het actieplan, de verwachte 
output, de meest optimale inzet van middelen, enz. dienen te gebeuren. Het is 
dan ook aangewezen dat dit een breder forum van betrokkenen vormt met:

- vertegenwoordiging van het BOS-team
- zoals reeds aangegeven, een bredere groep van medewerkers van DGOS 
- BTC (zie verder)
- de beleidscel van de minister van Ontwikkelingssamenwerking
- VLIR-UOS als observator

Verbeterpunt 3: Rol BTC uitklaren
Aangezien BTC zowel gebruik maakt van BOS in het kader van dit project (en dus 

gebruik maakt van de voorziene dagen dienstverlening voor DGOS) als een beroep 
doet op BOS-medewerkers op eigen financiering kan verwarring ontstaan. Zaak is dus 
dat goede afspraken gemaakt worden binnen stuurgroep. Enerzijds dient BTC ten volle 
betrokken te zijn in de informatie-uitwisseling, anderzijds is het 20%-gedeelte zodanig 
beperkt dat een verdeling over twee begunstigden niet aangewezen is. We stellen dan 
ook voor dat BTC enkel begunstigde kan zijn van het onderzoek in het 80%-gedeelte 
en geen beroep kan doen op de ’trekkingsrechten’ die voorzien zijn in het 20%-ge-
deelte. We willen wel benadrukken dat het belangrijk is om BTC voluit te betrekken 
bij de inhoudelijke aansturing van het steunpunt. Dit impliceert dat BTC deel dient uit 
te maken van de stuurgroep. Op die manier blijven ook de mogelijkheden tot gezamen-
lijke intiatieven (vb. vorming) gevrijwaard.

 BOS-concept: dupliceren of niet?

VLIR-UOS wenste onder meer een tussentijdse evaluatie van het BOS-steunpunt 
PRSP uit te voeren om na te gaan of het concept van het BOS dupliceerbaar is of niet. 
Hieronder worden de belangrijkste argumenten toegelicht om een antwoord te formu-
leren op de vraag: “Is het aangewezen het BOS-steunpunt PRSP te dupliceren?”

Uit de evaluatie bleek dat het absorptievermogen binnen de overheid momen-
teel niet groot genoeg is om het aanbod van het BOS-steunpunt PRSP ten volle 
te exploiteren en aan te sturen. Het creëren van een nieuw initiatief m.b.t. BOS zou 
betekenen dat er extra werklast voor de overheid bijkomt om dit nieuwe initiatief te 
kunnen aansturen, opvolgen en de resultaten te kunnen integreren. Indien de beschik-
bare capaciteit binnen de overheid voor het opvolgen van dit soort onderzoek over meer 
dan één steunpunt dient verdeeld te worden, loopt men het risico dat de opvolging van 
beide steunpunten niet optimaal zal verlopen en dat de resultaten onvoldoende gebruikt 
zullen worden.

Veel van de kritische succesfactoren van dit steunpunt hebben betrekking op de 
kwaliteiten van het BOS-team. Sterke capaciteit tot netwerking, goede contacten 

✱
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met een brede waaier van beleidsrelevante spelers, capaciteit tot flexibiliteit en een breed 
spectrum van registers van dienstverlening, een expertisemix, een kennis van beheers-
systemen van de overheid, vertrouwdheid met de informele en formele systemen van 
beleidsbepaling, vertrouwen van de stakeholders, en de keuze van een relevant beleids-
thema met een zekere levensduur, zijn de sterke punten van BOS. Een nieuw initiatief 
dient op soortgelijke karakteristieken beoordeeld te worden. 

Het bestaande BOS-steunpunt benadert de PRSP-thematiek vanuit een multi-
disciplinaire invalshoek. Het steunpunt beslaat dan ook een ruim spectrum van 
subthema’s (vb. governance, gender, monitoring en evaluatie, enz.) en beantwoordt 
daarmee aan veel (onderzoeks)vragen van de overheid. Momenteel hebben we geen 
concrete vraag – of eensgezindheid – vastgesteld over een thema met soortgelijke karak-
teristieken. Wel is het idee geopperd om het BOS-steunpunt de mogelijkheid te bieden 
om de dienstverlening of het werkveld in het verlengde van de PRSP (bijvoorbeeld 
sectorale begrotingshulp, of sectorbrede steun, ...) nog uit te breiden.

Als we al de bovenstaande argumenten in acht nemen, lijkt het op korte termijn niet 
aangewezen om nieuwe initiatieven inzake beleidsondersteunende samenwerking op te 
zetten. Eerder dient geopteerd te worden voor een continuïteit van het bestaande 
BOS-steunpunt. Vooral het eerste argument m.b.t. absorptievermogen binnen de 
overheid leidt tot deze conclusie.

Indien DGOS er op termijn in slaagt om het absorptievermogen te verbeteren  – wat 
onder meer samenhangt met het versterken van samenwerkingsstructuren met een der-
gelijk steunpunt – kan gedacht worden aan uitbreiding van het bestaande BOS en zelfs 
aan duplicatie. Een aantal kritische voorwaarden dienen dan in overweging genomen 
te worden. Dupliceren is slechts aangewezen als:

een academische onderzoeksgroep kan ingeschakeld worden die voldoende voe-
ling en ervaring heeft inzake beleidsondersteunende samenwerking,
het thema voor BOS aansluit bij reële behoeften van de overheid en er voldoende 
draagvlak binnen de administratie bestaat,
er op een strategisch relevant niveau binnen DGOS een structuur is die de opti-
male ‘exploitatie’ van het steunpunt verzekert,
er voldoende middelen ter beschikking gesteld worden, m.n. voor dienstverle-
nende activiteiten.
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Bijlage I	:	Lijst van geïnterviewde personen

A) De volgende personen werden in het kader van deze opdracht geïnterviewd:

BOS-steunpunt PRSP:
Danny Cassimon
Nathalie Holvoet
Nadia Molenaers
Robrecht Renard
Heidy Rombouts
Karel Verbeke

DGOS:
Emile Adriaensens
Louis Callewaert
Johan Debar
Igor Haustrate
Dirk Molderez
Lina Neeb
Melanie Schellens
Véronique Staes
Marleen Thomas

BTC:
Jean-Christophe Charlier
Geert Jennes
Carl Michiels
Paul Verlé

Beleidscel van de minister van Ontwikkelingssamenwerking:
Pierre-Pol Vincke

B) Voor het identificeren van potentiële goede praktijken, werd bovendien 
een gesprek georganiseerd met de onderstaande instellingen en personen:

ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde):
Bruno Gryseels
Marie Laga
Jef Van Lint
Dirk Van der Roost

KBIN (Koninklijk Belgisch Inst ituut voor de Natuurwetenschappen):
Jackie Van Goethem
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CUD – GRAPAX:
Fanny Bernard (CUD)
Tanguy Goethals (CUD)
Emmanuel Klimis (GRAPAX)

VLIR-UOS:
Kristien Verbrugghen
Hans Van de Water
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Bijlage II: Lijst van activiteiten van het BOS-steunpunt

Realisaties jaar 1 (december 2004 – maart 2006)

1. Thema: Politieke economie van de PRSP
A) Academische output (onderdeel van de 80%):

EADI Congres september 2005 te Bonn: Molenaers N. & Renard R. (2005) 
Participation: Conditions for Pro-poor Effectiveness. Presented at the 11th EADI 
General Conference, Insecurity and development, Regional issues and policies for 
an interdependent world, Bonn, 21 - 24 September 2005 
Renard R. (2006) The Cracks in the New Aid Paradigm, Antwerp: IDPM Discussion 
Paper 2006/1, 24p.
Molenaers, N., “NGO legitimiteit en verantwoording: bedekt onder de man-
tel van de solidariteit?Internationale kritieken op NGOs”, Coprogram-workshop 
“NGOs en hun legitimiteit”, 24 maart 2005.
Rombouts H., ODI CAPE Workshop. Bijwonen van de workshop, 3-4 oktober 2005.
Molenaers, N., “Participatie en Civiele Maatschappij in het nieuwe 
Ontwikkelingsparadigma”, Lezing CIMIC: 8 februari 2006.
Molenaers, N., “PRSP and the New Aid Paradigm: Principles and Problems”, 
Lezing ITG: 7 maart 2006.
International Training Programme, PRSP and Civil Society Participation, VLIR-
UOS, Promotor: Robrecht Renard, Co-promotor: Nadia Molenaers, 04/04/2005 
-13/05/2005, 15 beurzen
Kortlopend onderzoeksproject Institutionele versterking van de civiele maatschappij in 
conflictlanden: een kritische analyse van het beleidsdiscours van multilaterale en bilaterale do-
noren (uitgevoerd door Heidy Rombouts) IOB-UAonderzoeksfonds, Promotoren: 
Robrecht Renard, Filip Reyntjens, Nadia Molenaers
Kortlopend onderzoeksproject Participatie gevangen tussen democratische aspi-
raties en armoedebestrijdingsinitiatieven? (uitgevoerd door Herman De Greve) 
IOB-UAonderzoeksfonds, Promotor: Nadia Molenaers, 1/11/2005-31/12/2005
Lezing Mechelen, Katholieke Hogeschool, CIMIC, Centrum voor Intercultureel 
Management en Communicatie, 15 februari 2005, Molenaers, N. Civil Society and 
Development.
Lezing Antwerpen, ITP Gender, Molenaers, N. 7 september 2005, Civil Society 
Participation in the PRSP
Renard R. (2005), Mooie Nieuwjaarsbrief, slechte Catechismus. De 
Millenniumdoelstellingen en de strategie van armoedebestrijding. In: MO* 
Noord-Zuidcahier, vol. 30, nr. 1.
Lezing Wenen, 24 november 2005: Renard R., The Role of Smaller States in an 
Emerging New Aid Architecture, Seminar “Harmonization and Alignment – 
Challenges for New and Old Donors”, Austrian Development Agency, Vienna, 
24-25/11/2005.
Lezing BTC, 19 december 2005: Renard, R. The Role of Small Donors in Sector 
Support, “BTC International Conference on Sector Support in the Education 
Sector”
BOF-UA Determinanten van de participatie van civiele maatschappij organisaties aan de 
Poverty Reduction Strategy Papers. (uitgevoerd door Sara Dewachter) UAfinanciering, 
Promotor: Nadia Molenaers, 01/06/2005-31/12/2006,

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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✱

✱

✱

✱
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B) Geleverde producten voor de overheid (op de 20% trekkingsrechten): 
WG Budgethulp: deelname aan vergaderingen

	 ➝ 8 x 0.5 = 4 dagen (Robrecht Renard)
Bijdrage vademecum Budgethulp

 a. Opstellen draft checklist good governance (ingeleverd)
	 ➝ 2 dagen (Nadia Molenaers)

Informatieve nota politieke conditionaliteiten (ingeleverd)
	 b. deskstudie 
	 ➝ 4 dagen (Nadia Molenaers)

Studiedag DGOS 1 september 2005 (inclusief presentatie)
	 ➝ 1 dag (Nadia Molenaers)

Attachédagen 8 september 2005 (inclusief presentatie)
	 ➝ 2 x 1 dag = 2 dagen (Nadia Molenaers en Robrecht Renard)

Werkbezoek aan DANIDA 26 augustus 2005 over budgethulp 
	 ➝	1 dag (Robrecht Renard)

Congres BTC 19-21 december 2005 over SWAP’s in onderwijs
	 ➝	1/2 dag (Robrecht Renard)

SPA conferentie ACCRA 17-19 januari 2006 
	 ➝	3 dagen (Robrecht Renard)

BTC seminarie over SPA conferentie 24 Februari 2006 
	 ➝	0,5 dag (Robrecht Renard)

2. Thema: Monitoring en evaluatie
A) Academische output (onderdeel van de 80%):

Holvoet, N., Renard, R. (2005), Putting the New Aid Paradigm to Work: Challenges 
for Monitoring and Evaluation, Antwerp: IDPM Discussion Paper 2005/2, 40p.
Holvoet, N., Renard R., “Monitoring and Evaluation Under the PRSP: Solid 
Rock or Quicksand?” (in review bij Evaluation and Program Planning; aanvaard mits 
aanpassingen)
Holvoet, N., “Gender Budgeting in Belgium. Findings from a pilot project” (aan-
vaard bij European Societies) 
Holvoet, N., presentatie ‘Gender budgeting in Belgium’ op de Council of Europe, 
Steering Committee for Equality between Women and Men (CDEG), 5th 
Meeting of the Network of Gender Mainstreaming, Straatsburg, Council of 
Europe, 27/09/2005
Holvoet, N., presentatie ‘Gender Responsive Budgeting: the case of Belgian Development 
Cooperation’, Training for Gender Mainstreaming in EU Development Cooperation, 
seminarie ‘Gender Budgets and Sustainable Development’, Brussel, Europeaid, 
EC Relex Family Gender Help Desk, 29/09/2005
Holvoet, N., presentatie paper ‘Monitoring and Evaluation Under the PRSP: 
Solid Rock or Quicksand?’ (paper samen met R. Renard), Den Haag, Institute of 
Social Studies (ISS), 19/12/2005
Holvoet, N., inception paper (uitgewerkt onderzoeksvoorstel), “M&E in the context 
of PRSP. SWAPs: godsend or clog?” (thema: interactie tussen sectorale en nationale 
M&E systeem (positieve en potentiële negatieve effecten van een sterke SWAP, 
sterke M&E systeem op sectoraal niveau voor het nationale PRSP niveau, natio-
nale M&E)
Holvoet, N. en Renard, R., veldmissie verbonden aan inception paper: Ethiopia, 
3/07/2005-16/07/2005

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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Holvoet, N., promotor en verschillende sessies in ITP ‘Engendering Development 
Policy, Projects and Organisations’ (15/09/2005-15/11/2005)
Holvoet, N. en R. Renard, “Monitoring and Evaluation Reform under Changing 
Aid Modalities: Seeking the Middle Ground” (opgenomen in CIDA e-publica-
tion, Development Think Tank) (in review bij Evaluation; aanvaard mits 
aanpassingen)
Holvoet, N., presentatie paper ‘Gender Budgeting in Belgium’, Brussel, Instituut voor 
de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, 12/01/2006
Holvoet, N., presentatie ‘Gender Budgeting: why and how’, Brussel, EC Europaid 
Budget Support Network, 03/02/2006
Demeyer R. en N. Holvoet (eds), ‘De vos preekt de passie. Armoedebestrijding 
door IMF en Wereldbank’, MO* Noord-Zuidcahier, 2004, vol. 29, nr.3
Demeyer R. en N. Holvoet, ‘Inleiding: de vos preekt de passie’, MO* Noord-
Zuidcahier, 2004, vol. 29, nr.3, pp. 5-9.
Holvoet N., ‘Armoedebestrijding zal gendergevoelig zijn of zal niet zijn...’, MO* 
Noord-Zuidcahier, 2004, vol.29, nr.3, pp. 41-54. 
Holvoet N., ‘Vinger aan de pols bij één van de betere leerlingen van de klas: op-
volging en evaluatie van de PRS in Uganda’, MO* Noord-Zuidcahier, 2004, vol. 29, 
nr.3, pp. 67-80.

B) Geleverde producten voor de overheid (op de 20% trekkingsrechten): 
UNIFEM Desk assessment van het globale programma-logframe en van de 4 ver-
schillende landenlogframes + overleg hieromtrent met DGOS betrokkenen (ver-
gaderingen met o.m. dossierbeheerder, attaché NY, Johan Debar, informatieve 
vergadering met Paul Avontroodt ter voorbereiding van de Annual Consultation, 
overleg met UNIFEM verantwoordelijke)
	➝	3 dagen (Nathalie Holvoet)
Bijdrage vademecum Budgethulp
 c. Opstellen draft checklist Quality PRSP (ingeleverd)
	➝	2 dagen (Nathalie Holvoet en Robrecht Renard)
Informatieve nota M&E (ingeleverd)
d. deskstudie (Nathalie Holvoet)
	➝	8 dagen
Attachédagen 8 september 2005 (met presentatie)
	➝	1 dag (Nathalie Holvoet)
Ondersteuning BTC (Nele Degrauwe) rond Joint Evaluation of General Budget 
Support
	➝	1 dag (Nathalie Holvoet)
Opvolgingsmissie UNIFEM Gender Responsive Budgeting Senegal (missie: 
27/02/2006 – 4/03/2006) 
	➝	5 dagen (Nathalie Holvoet)
Werkgroep Budgethulp Belgische OS, voorstelling van informatie nota ‘M&E’ 
(Brussel, 27/01/2006)
	➝	1 dag (Nathalie Holvoet) (0,5 dag voorbereiding, 0,5 dag voorstelling)

3. Thema: Fiscale en budgettaire aspecten
A) Academische output (onderdeel van de 80%):

D. Cassimon, Schuldverlichting: van last naar hefboom, in Dimensie 3, nummer 
4/2005, pp.10-13. Ook in franstalige versie in Dimension 3.

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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D.Cassimon Het voorstel van de G8 voor bijkomende schuldkwijtschelding 
Streven, December 2005, pp.1013-1019.
D. Cassimon & Jos Vaessen, Theory, practice and potential of debt–for-development swaps 
in the Asian and Pacific Region, artikel aanvaard voor publicatie in themanummer 
Economic Systems.
D. Cassimon, Geert Jennes & Albert De Groot, The Management of HIPC Funds in 
Recipient Countries., te verschijnen in Liber Amicorum Guido Dierickx.
D. Cassimon, HIPC and the new G8 Debt Relief Initiative, Belgische senaat, Brussel, 
seminar met V. Nehru (Wereldbank), bijzondere zitting parlementaire commissie 
‘Globalisering’. Bijdrage: discussant.
D. Cassimon, Schuldverlichting: van last naar hefboom, Lezing en discussie in kader 
van Tweesprakencyclus over MDG, 12 december 2005. 
D. Cassimon, De nieuwe internationale ontwikkelingsarchitectuur en de rol van de 
PRSP, Belgische Technische Coöperatie (BTC) (Infocyclus kandidaat ontwik-
kelingswerkers), Brussel, ongeveer maandelijks.
D. Cassimon, Doceren sessies over gerelateerde thema’s in International Training 
Programma “Making the PRSP Work” (promotoren N.Molenaers en R.Renard): (D. 
Cassimon - R.Renard).
Karel Verbeke, Missie Vietnam (24-28 oktober 2005): ondersteuning attachés bij 
deelname aan PRSC stocktaking workshop, in ruimer kader van voorbereiding 
nieuw samenwerkings-programma.
Karel Verbeke, Parijs (14 december 2005): bijwonen van de 3e Conférence AFD/
EUDN: Financer le développement: Les défis d’un doublement de l’aide. 
R. Renard, Evaluatie macro-economische hulp in Burundi. Missie voor BTC, 
12-25 maart 2006.

B) Geleverde producten voor de overheid (op de 20% trekkingsrechten):
Missie naar Mozambique 6-15 mei 2005: ondersteuning van de Belgische overheid 
in het kader van de deelname aan de joint review van budgethulp, uitgebreid met 
hulp bij opmaken strategienota, indicatief samenwerkingsprogramma, basis dos-
sier en finaal dossier budgethulp (aangevuld met contacten voor verder afwerking 
paper over Mozambique – zie boven) 

	 ➝	5.5 dagen missie + 0.5 dag gemeenschappelijk verslag: 6 dagen (Danny Cassimon)
Studiedag Budgethulp DGOS 1 september (met presentatie)

	 ➝	2 * 1 = 2 dagen (Danny Cassimon en Robrecht Renard)
Missie naar Vietnam 24-28 oktober 2005: ondersteunig attachés bij deelname 
aan PRSC stocktaking workshop, in ruimer kader van voorbereiding nieuw 
samenwerkingsprogramma 

	 ➝	5 dagen missie + 2 dagen verslag: 7 dagen (Danny Cassimon)
Advies en voordracht over Belgische schuldverlichtingspolitiek:

– deelname aan regelmatig overleg tussen OS en NDD/ FOD Fin over schuld-
verlichtingsoperaties (3 * 0.5 dag = 1.5 dagen (Danny Cassimon)

– deelname zending naar Parijs-DAC (DGOS/NDD/FODFIN), 17/11/2005: 
over ODA-aanrekening Belgische schuldverlichtingsinspanningen: 1 dag 
(Robrecht Renard) 

– voordracht informeel seminarie DGOS over schuldverlichtingsbeleid vanuit 
DGOS-perspectief ,(14/10/2005) : 0.5 dag, (Danny Cassimon)

– schrijven twee bijlagen en commentaar op andere delen nota Johan Debar 
aan het Beleidscomité over DGOS-schuldverlichtingsbeleid: 2 dagen (Danny 

✱

✱
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Cassimon)
– deelname vergadering Beleidscomité DGOS: voorstelling toegepast evaluatie-

kader in nota Belgisch schuldverlichtingsbeleid (0.5 dag – Danny Cassimon): 
25 januari 2006. 

– deelname aan regelmatig overleg tussen DGOS-NDD-FODFIN over schuld-
verlichtingsoperaties en overleg NDD over case study Kameroen (1* 0.5 dag 
= 0.5 dagen (Danny Cassimon)

	 ➝	subtotaal schuldverlichtingsbeleid: 6 dagen
 (4 Danny Cassimon, 1 Robrecht Renard)

Realisaties jaar 2 tot eind 2006 (april 2006 – december 2006)

Thema 1: Politieke economie van de PRSP
A) Academische output (onderdeel van de 80%):
Publicaties

Molenaers N. & Renard R (2006) L’aide internationale et la quête élusive du développe-
ment socio-économique au Sénégal, Antwerp: IDPM Discussion Paper 2006/9, 28p.
Molenaers N., Renard R. (2006), Participation in PRSP processes: conditions for pro 
poor effectiveness, Antwerp: IDPM Discussion Paper 2006/3, 32p.
Rombouts H. (2006), Civil Society Participation in Fragile States: Critical Thoughts on 
the New Development Paradigm and its Implementation, Antwerp: IDPM Discussion 
Paper 2006/6, 44p.

Presentaties
Molenaers N. (2006) Civil Society and the PRSP: Why Participation is not the ans-
wer, Presented at the International Conference ‘Reassessing Civil Society, the State and 
Social Capital’, 11-14 May 2006, Lofthus, Hardanger, Norway. 
Molenaers N. (2006) PRSP: The Basic Principles and Playing the PRSP game: 
Challenges for Donors, Presented at the Graduate School of Governance, 3 mei 
2006, Universiteit van Maastricht, Nederland
Renard R. (2006) Les conditionnalités sont-elles necessaires à l’efficacité de l’aide?, Lezing 
voor CNCD, 12 mei 2006.
Renard, R. (2006) The Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) Approach, Lezing 
VLIR, 28 maart 2006.
Renard, R. (2006) The roll of smaller donors, presentatie op de IOB International 
Conference: Challenging the poverty Reduction Paradigm, Antwerp, 16 
November 2006.
Molenaers, N. (2006) Discussant over de presentatie “PRS processes and harmo-
nization & alignment: reflections on aid effectiveness” door G. Dijkstra op de IOB 
International Conference: Challenging the poverty Reduction Paradigm, 
Antwerp, 16 November 2006.
Renard, R. (2006) Global Initiatives and the International Aid Architecture, presentatie 
op de ITM Workshop ‘Global health Initiatives: a Country Perspective’, Antwerp, 
22 November 2006 
Renard, R. (2006) Nieuwe Budgethulp, ontstaan en verantwoording, Belgische Senaat, 
Brussel, 27 November 2006

✱
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Overige
BOF-UA Determinanten van de participatie van civiele maatschappij organisaties aan de 
Poverty Reduction Strategy Papers. (uitgevoerd door Sara Dewachter) UAfinanciering, 
Promotor: Nadia Molenaers, 01/06/2005-31/12/2006
Organisatie ITP (24/4 – 2/6/2006): “Making the PRSP Work: Opportunities and 
Challenges for Development Actors” Promotor: Molenaers N., Co-promotor: 
Renard, R. Totaal: 12 beurzen, 13 deelnemers

B) Geleverde producten voor de overheid (op de 20% trekkingsrechten):
Vormingscursus DGOS D3: Inleidende cursus 

	 ➝	2 x 2 dagen = 4 dagen (Nadia Molenaers en Robrecht Renard)
Intern seminarie BTC voor coöperanten: presentatie over ‘The role of small do-
nors in the new aid architecture’ 7 juli 2006

	 ➝	0,5 dag (Robrecht Renard)
BTC summer seminar for field personnel, 25 augustus 2006

	 ➝	0,5 dag
Vergadering in Brussel

	 ➝	2 x 0,5 dagen = 1 dag (Nadia Molenaers)
Informatieve nota Good Governance (ingeleverd)

	 ➝	3 dagen (Nadia Molenaers)
Informatieve nota: Good Governance indicatoren + checklist Good Governance 
(ingeleverd) 

	 ➝	3 dagen (Nadia Molenaers)
Attachédagen 1 september 2006 

	 ➝	2 x 1 dag = 2 dagen (Nadia Molenaers en Robrecht Renard)
2-daagse vorming DGOS/BTC 27&28 september 2006

	 ➝	2 x 1 dag = 2 dagen (Presentatie van Nadia Molenaers en Robrecht Renard 
 op dag 1)
	 ➝	2 x 1 dag = 2 dagen (Deelname dag 2 Nadia Molenaers en Robrecht Renard)

Discussietekst Good Governance voor het kabinet
	 ➝	10 dagen (Nadia Molenaers)

Thema 2: Monitoring en evaluatie
A) Academische output (onderdeel van de 80%):
Publicaties

Holvoet N. (2006) Gender Budgeting. Its usefulness in the context of programme-based 
approaches. Briefing Note, Brussels: European Commission, EC Gender Help Desk, 
2006, 56 p. (inclusief bijlagen) 
Holvoet N. and R. Renard (2006). Monitoring and evaluation reform under changing 
aid modalities: seeking the middle ground in low-income aid-dependent countries, paper 
geaccepteerd voor WIDER-conferentie on Aid Effectiveness (zal gepubliceerd 
worden als WIDER-publicatie)
Holvoet N. (2006) Gender-sensitiveness of Belgian Aid Discourse and Practice at the Turn 
of the Century. Antwerp: IDPM Discussion Paper 2006/11, 36p.

Presentaties
Holvoet N. (2006). Monitoring and evaluation reform under changing aid modalities: 
seeking the middle ground, EES Conferentie, 4-6/10/2006, London, UK.
Rombouts H. en Holvoet N. (2006) The politics of PRSPs monitoring and evaluation. 

✱

✱

✱
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✱
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Experiences from Rwanda, EES Conferentie, 4-6/10/2006, London, UK. 
Holvoet N. (2006) Monitoring and evaluation reform under changing aid modalities: seeking 
the middle ground, WIDER-conferentie ‘Aid Policies, Principles, Performance’, 16-
17/06/2006, Helsinki, Finland
Holvoet N. (2006) Training bij Europeaid inzake het gendergevoelig maken 
van nieuwe hulpinstrumenten (nadruk op gender budgeting) (opdracht via ILO 
Trainingscentrum), 23&24/03/2006, Brussel, België
Holvoet, N. (2006) What PRSP Monitoring and Evaluation could learn from evalua-
tion theory and practice, Discussant over de presentatie “The Political Economy of 
PRS Monitoring” door D. Booth (ODI) op de IOB International Conference: 
Challenging the poverty Reduction Paradigm, Antwerp, 16 November 2006.

Overige
Organisatie ITP ‘Engendering Development Policy, Projects and Organisations’ 
(14/09/2006-15/11/2006), Promotor: Holvoet N. (co-promotor: M.-Cl. Foblets), 
12 deelnemers (financiering Vlir-DGOS)
Holvoet N. en Rombouts H. (2006) Veldmissie Rwanda (politics of the M&E), 
09/05/2006-21/05/2006
Holvoet N. (2006) Gender-sensitiveness of PRSP’ (23/05/2006) and M&E in con-
text of PRSP (30/05/2006), ITP ‘Making the PRSP Work: Opportunities and 
Challenges for Development Actors’, 24/4 – 2/6/2006, Antwerpen, België

B) Geleverde producten voor de overheid (op de 20% trekkingsrechten):
Opmaak rapport van opvolgingsmissie UNIFEM Gender Responsive Budgeting 
Senegal (missie: 27/02/2006 – 4/03/2006). Referentie rapport: Holvoet, N. Report 
on the follow-up mission of the UNIFEM Gender Responsive Budgeting Programme in 
Senegal. Antwerp: Institute of Development Policy and Management, University of 
Antwerp, 2006, 36 p. (inclusief bijlagen) + overleg hieromtrent met DGOS dos-
sierbeheerder (26/04/2006)

	 ➝	4 dagen (Nathalie Holvoet)
Opstellen nota ‘Nieuwe Hulpinstrumenten vanuit een Genderperspectief ’ + 
checklist voor gendergevoeligheid

	 ➝	4 dagen (Nathalie Holvoet)
Vorming ResRep BTC, 5 september, voordracht ‘nieuwe hulpinstrumenten van-
uit een genderperspectief ’

	 ➝	0,5 dagen (Nathalie Holvoet)
Attachédagen 1 september 2006 

	 ➝	1 dag (Nathalie Holvoet)
2-daagse vorming DGOS/BTC 27&28 september 2006

	 ➝	1 dag (presentatie Nathalie Holvoet op dag 1)
	 ➝	1 dag (Deelname dag 2 Nathalie Holvoet) 

Presentatie (National Development Strategies (in context of PRS) and 
Budgets.Integrating a gender perspective) en deelname aan de UNIFEM Mid-
Term Evaluation of the GRB Programme in Morocco, Senegal, Ecuador and 
Mozambique, Rabat, 27-29 November 2006. 

	 ➝	3 dagen (Nathalie Holvoet)
Nota (Overview of selected monitoring and Evaluation instruments and methods) 
wordt gefinaliseerd. 

	 ➝	10 dagen (Karel Verbeke en Nathalie Holvoet)
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Thema 3: Fiscale en budgettaire aspecten
A) Academische output (onderdeel van de 80%):
Publicaties

Verbeke K. (2006) Dutch Disease in aid-recipient countries, are there medicines to avoid 
an outbreak?, to be published as IDPM Discussion Paper.
Cassimon D. and Van Campenhout B. (2006) Aid effectiveness, debt relief and public 
sector response: an application to a panel of HIPC countries, paper geaccepteerd voor 
WIDER Aid Conference, Juni 2006, IOB Working Paper 2006/2.
Cassimon D., Moreno-Dodson B. and Wodon Q. (2006) A Conceptual Analysis of 
Debt Sustainability (Dynamics) for Low-Income countries, te verschijnen in boek gepu-
bliceerd door World Bank Institute (editors: B.Moreno-Dodson & Q. Wodon).
Cassimon D. (2006) “A decade of debt reduction practices in the Great Lakes 
region”, in F. Reyntjens & S. Marysse (eds.), Dix ans de transitions conflictuelles. 
L’Afrique des grands lacs Annuaire 2005-2006, Paris, L’Harmattan, 149-172.
Claessens S. and Cassimon D (2006), Empirical evidence on the new international aid 
architecture: plus ça change, plus c’est la même chose?, paper presented at GARNET 
Network Conference, Amsterdam, September 2006. 
Cassimon D, A. De Groot, and G. Jennes (2006), “The Management of HIPC 
Initiative Debt Relief Savings in Recipient Countries – A Comparative Study of Five 
African Countries”, forthcoming in Bursens P. en Thijssen P. (eds.), Zoon Politikon 
- Liber Amicorum Guido Dierickx, Van den Broele, December 2006. 

Presentaties
Cassimon D. (2006), Empirical evidence on the new international aid architec-
ture: plus ça change, plus c’est la même chose?, paper ( joint with S. Claessens) 
presented at:

-  Garnet Conference, Amsterdam, 27 september 2006.
- Workshop ESRC World Economy and Finance Programme, Leicester 

University, Department of Economics, (UK), 6 oktober 2006.
Cassimon, D. (2006) Discussant over de presentatie “Migration’s income and po-
verty impact underestimated” door M. Schiff op de IOB International Conference: 
Challenging the poverty Reduction Paradigm, Antwerp, 16 November 2006.

Overige
Cassimon D. (2006) De nieuwe internationale ontwikkelingsarchitectuur en de rol van de 
PRSP, Belgische Technische Coöperatie (BTC) (Infocyclus kandidaat ontwik-
kelingswerkers), ongeveer maandelijks, Brussel.
Cassimon D. en Verbeke K. (2006) Doceren sessies over gerelateerde thema’s in 
ITP ‘Making the PRSP Work: Opportunities and Challenges for Development 
Actors’, 24/4 – 2/6/2006, Antwerpen, België
Renard R. (2006) Evaluatie macro-economische hulp in Burundi. 

– Missie voor BTC, 12-25 maart 2006.
– Debriefing, 11 mei 2006: 14-17u

Renard R. en Verbeke K. (2006) Overleg macro-economische onderbouw van de 
PRSP van Congo, Lunch-meeting op BTC, 13 september 2006, Brussel
Renard R. (2006) Deelname conferentie GBS evaluatie, 9-10 mei 2006, OECD-
DAC, Parijs.
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B) Geleverde producten voor de overheid (op de 20% trekkingsrechten):
Advies en voordracht over Belgische schuldverlichtingspolitiek:

– deelname aan regelmatig overleg tussen DGOS-NDD-FODFIN over schuld-
verlichtingsoperaties en overleg NDD over case study Kameroen, inclusief 
briefing nieuwe dossierbeheerder DGOS over internationaal en Belgisch 
schuldverminderingsbeleid (11 oktober 2006) (8 * 0.5 dag = 4 dagen (Danny 
Cassimon)

✱
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Bijlage III: Vergelijking met andere programma’s van beleids-
ondersteunende samenwerking

In het kader van deze opdracht achtte VLIR-UOS het nuttig om een aantal 
andere programma’s voor beleidsondersteunende samenwerking in het domein 
van ontwikkelingssamenwerking te belichten om na te gaan of er in deze pro-
gramma’s praktijken/werkwijzen geïdentif iceerd kunnen worden die van nut 
zouden kunnen zijn voor een bijsturing van het BOS-steunpunt PRSP of voor 
nieuwe, gelijkaardige initiatieven in de toekomst. 

Voor elk van de programma’s organiseerden we een interview met een 
verantwoordelijke voor het programma aan de kant van de wetenschappelijke 
instel l ing. Tevens werden globale documenten van het programma die be-
schikbaar waren doorgenomen.

Hieronder l ichten we elk van de programma’s kort toe.

Programma 1: Biologische diversiteit en ontwikkelingssamenwerking
(KBIN – Koninklijk Belgisch Instituut voor de Natuurwetenschappen)

A) Context
In 1992 tekende België, samen met 155 andere landen en de Europese 

Gemeenschap, het Verdrag inzake biologische diversiteit (VBD). Hierbij werd 
Agenda 21 onderschreven, een globaal milieuprogramma om de catastrofale 
tendenzen vastgesteld in de laatste decennia van de 20ste eeuw, begin van de 
21ste eeuw, om te buigen om zo de toekomst van de huidige en de toekom-
stige generaties vei l ig te stel len. Het Verdrag werd op 22 november 1996 door 
België geratif iceerd en is voor ons land bindend geworden met ingang van 20 
februari 1997. De communicatie met het verdragssecretar iaat in Montreal ge-
beurt voor al le partijen via nationale knooppunten. In België werd het KBIN 
in 1995 aangeduid als nationaal knooppunt voor de biodiversiteit. 

B) Raamcontract met DGOS
Het VBD voorziet een mechanisme om partnerships en internationale sa-

menwerking tot werkelijkheid te brengen: het ‘clear ing house mechanism’ 
(CHM). Het CHM opereert via het internet en is een netwerk van websites 
van partijen en partners die samenwerken om de uitvoering van het VBD te 
vergemakkelijken. In 1997 lanceerde het Verdragssecretar iaat het idee van een 
CHM-partnership omdat bleek dat de helft van de nationale knooppunten niet 
over een internet-aansluiting beschikte. Daarom werd voorgesteld dat landen 
met een operationeel CHM hun website ter beschikking zouden stel len om de 
biodiversiteitsgegevens van ontwikkelingslanden op te nemen en voor wereld-
wijde informatie-uitwissel ing beschikbaar te stel len. België werd door de DR 
Congo gevraagd om de CHM-website van hun land uit te bouwen. 

De hulp die door het KBIN geboden werd aan de DR Congo trok de aan-
dacht van DGOS. Aanvankelijk voorzag DGOS in een jaarl ijkse f inanciering 
van het KBIN voor ondersteuning aan ontwikkelingslanden bij het opzetten 
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van het clear ing house mechanism in het kader van het VBD. 

Sinds 2003 is de jaarl ijkse f inanciering vanuit DGOS omgezet in een f i-
nanciering op langere termijn, namelijk voor 5 jaar, en werd de ondersteuning 
uitgebreid naar verschil lende vormen toe. Er werd een raamakkoord onder-
handeld met DGOS (D3.2 Dienst Betrekkingen met universiteiten en weten-
schappelijke instel l ingen). Het raamakkoord tussen DGOS en KBIN bestaat 
uit 5 luiken:

1) Ondersteunende rol voor het opzetten van clearing house mechanisms in 
 ontwikkelingslanden
2) Capaciteitsopbouw voor het Wereldwijd Taxonomisch Initiatief
3) Valorisatie van de KBIN-archieven
4) Opleiding en sensibi l iser ing
5) Wetenschappelijke ondersteuning voor DGOS

We lichten elk van deze 5 luiken kort toe:
1) Ondersteunende rol voor het opzetten van clearing house mechanisms in 
 ontwikkelingslanden:

 Opleiding van webmasters in de partnerlanden
 Organiseren van workshops voor “alumni” van de opleidingen
 Opvolgingsmissies in de partnerlanden
 Deelname aan internationale CHM-meetings en conferenties
 Hosting van CHM-websites van de partnerlanden

Het voorziene budget voor deze activiteit in 2007 bedraagt ongeveer € 150.000.

2) Capaciteitsopbouw voor het Wereldwijd Taxonomisch Initiatief
Taxonomie is de discipline van de biologie die de diversiteit van het leven iden-
tificeert, beschrijft en klasseert in een systeem. Het Wereldwijd Taxonomisch 
Initiatief (WTI) werd opgezet onder het Verdrag inzake biologische diversiteit 
(VBD) met de bedoeling de taxonomische leegte op te vullen.
In het kader van het raamcontract met de DGOS richt het WTI projecten in die 
als doel hebben de taxonomische kennis in ontwikkelingslanden uit te bouwen. 
WTI-projecten hebben ook steeds aandacht voor de sensibilisatie en educatie van 
de lokale bevolking, of meer specifiek:

- Opleidingsprojecten en workshops uitgevoerd door KBIN-experts met als 
doel taxonomische competenties in de ontwikkelingslanden op te bouwen

- Opleiding en toegang tot KBIN-collecties in België voor experts uit 
ontwikkelingslanden

- Opzetten van duurzame internationale samenwerkingsvormen voor het WTI 
(bezoeken ter plaatse door experts, gemeenschappelijke onderzoeksprogram-
ma’s, …)

- Deelname aan internationale WTI-workshops en conferenties
- Ontwikkelen van taxonomische handleidingen
Het voorziene budget voor deze activiteit in 2007 bedraagt ongeveer € 250.000.

✱
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3) Valorisatie van de KBIN-archieven
KBIN beschikt over een zeer uitgebreid archief over de nationale parken van de 
DR Congo (foto’s, kaarten, publicaties, zichtkaarten, enz.). Deze archieven wor-
den te weinig gebruikt door wetenschappers en mensen op het terrein en dienen 
onder de aandacht gebracht te worden van de actoren die bezig zijn met biodiver-
siteit in de DR Congo.
In het kader van het raamcontract met DGOS is KBIN bezig met de digitalisering 
van dit fotoarchief en met het ter beschikking stellen op internet van het archief.
Het voorziene budget voor deze activiteit in 2007 bedraagt ongeveer € 90.000.

4) Opleiding en sensibi l iser ing
Communicatie, opleiding en sensibilisering van de bevolking zijn essentieel voor 
een succesvolle en effectieve implementatie van het VBD. 
KBIN ondersteunt projecten voor opleiding en sensibilisering in de partnerlanden 
en organiseert ook informatiesessies in België voor actoren die betrokken zijn in 
het VBD (DGOS, andere actoren in de ontwikkelingssamenwerking, ambassa-
deurs van ontwikkelingslanden in België). 
Het voorziene budget voor deze activiteit in 2007 bedraagt ongeveer € 45.000.

5) Wetenschappelijke ondersteuning voor DGOS
Het wetenschappelijk advies kan verschillende vormen aannemen:

- Advies over de implementatie van activiteiten van DGOS die gelinkt zijn met 
biodiversiteit in de partnerlanden

- Advies over voorgestelde, ingediende of lopende projecten die door DGOS 
gefinancierd worden

- Ondersteuning aan DGOS voor de opvolging van multilaterale akkoorden
- Ondersteuning van beslissingen van de beleidscel
- Bijdragen aan publicaties van DGOS
- Deelname aan thematische meetings die door DGOS georganiseerd worden 

voor actoren van de indirecte samenwerking
- Enz.

Dit luik is vraaggestuurd. In het verleden werd voornamelijk ondersteuning ge-
boden bij de opvolging van het beleid inzake biodiversiteit op internationaal en 
Europees niveau. Dit gebeurde i.s.m. de Dienst Beleidsondersteuning (D0.1), de 
directie Multilaterale en Europese Programma’s (D4) en minder frequent, met de 
directie Gouvernementele Programma’s (D1). 
Het voorziene budget voor deze activiteit in 2007 bedraagt ongeveer € 45.000.
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C) Vergelijking met het BOS-steunpunt PRSP
Het raamcontract tussen DGOS en KBIN wijkt op een aantal belangrijke punten af van 

het contract met het BOS-steunpunt. We schetsen de belangrijkste verschilpunten:

KBIN BOS
Financiering	door	DGOS✱ Financiering	door	VLIR-UOS✱

Stijgend	budget,	tot	€	700.000	in	2007✱ Constant	budget	van	€	150.000	per	jaar✱

Activiteiten	voornamelijk	gericht	op	het	Zuiden✱ Activiteiten	voornamelijk	gericht	op	het	Noorden✱

Werkplan	in	sterke	mate	gefocust	op	operati-
onele	activiteiten	(vb.	opzetten	van	websites,	
opleiding	m.b.t.	technisch-wetenschappelijke	
kennis,	…)

✱ Werkplan	gefocust	op	wetenschappelijke	on-
derbouwing	van	het	beleid	(beleidsrelevant	
onderzoek)

✱

Middelen	deels	aangewend	voor	financiering	
van	projecten	door	derden	(vb.	sensibilisering)

✱ Middelen	volledig	aangewend	voor	eigen	wer-
king	BOS-steunpunt

✱

Wetenschappelijk	advies	is	volledig	vraagge-
dreven	(gemiddeld	ong.	3	interventies/jaar)

✱ Wetenschappelijk	advies	op	basis	van	overleg	
tussen	vraag-	en	aanbodzijde

✱

Daarnaast zijn er ook een aantal punten van overeenkomst:
Vertaling van het globale werkprogramma naar een jaarlijks actieplan
Opvolging van het programma door een begeleidingscomité (in het geval van 
KBIN komt het 2x/jaar samen: 1x om het jaarplan goed te keuren en 1x om het 
jaarverslag van het afgelopen werkjaar goed te keuren)

D) Beoordeling
Het raamcontract tussen KBIN en DGOS verschilt naar inhoud en aanpak 

aanzienlijk van het BOS-programma. De vergelijking tussen beide program-
ma’s is dan ook moeil ijk te maken. In het geval van het KBIN-programma 
voert het instituut, zodra het jaarplan goedgekeurd is, dit plan vol ledig auto-
noom uit. Enkel voor het 5de (en kleinste) luik van het programma is verder 
overleg met DGOS vereist. De directe begunstigden van het KBIN-program-
ma zijn de partnerlanden in het zuiden, terwijl het BOS-programma zich in 
de eerste plaats r icht op de beleidsactoren in het Noorden. 

Gezien het feit dat de activiteiten in het kader van het KBIN-programma 
veel operationeler van aard zijn, is het mogelijk een veel concretere planning 
op te stel len dan in het geval van BOS. In het jaarplan wordt gespecif ieerd 
hoeveel opleidingen voor welke doelgroepen er georganiseerd zul len worden 
en welk budget daar tegenover staat. Dit geldt echter enkel voor de 4 eerste 
luiken. Voor het vijfde luik “Wetenschappelijke ondersteuning”, dat het meest 
aanleunt bij het BOS-programma is het niet mogelijk een planning vooraf op 
te stel len omdat dit vol ledig vraaggestuurd is. We stel len vast dat in het geval 
van KBIN de vragen vanuit DGOS voor dit 5de luik eerder beperkt zijn (ge-
middeld 3 per jaar). 

KBIN formuleert de kritische succesfactoren van het samenwerkingspro-
gramma met DGOS zelf a ls volgt:

Motivatie en enthousiasme van het KBIN-team dat het programma uitvoert
Grote transparantie van het programma (website, nieuwsbrief, …)
Steun vanuit de directie van het KBIN en vanuit DGOS

✱

✱
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Alhoewel het programma moeil ijk te vergelijken is met het BOS-steunpunt, 
stel len we toch vast dat een aantal kritische succesfactoren dicht aanleunen bij 
de factoren die we voor het BOS-steunpunt geïdentif iceerd hadden, namelijk 
de mensen die het programma uitvoeren en steun vanuit de hiërarchie voor 
het programma.

Programma 2: DGOS – raamakkoord (ITG – Instituut voor Tropische 
Geneeskunde)

A) Raamcontract met DGOS
DGOS en het ITG sloten in 1997 een raamakkoord af dat gericht is op sa-

menwerking inzake:
Opleiding en onderwijs in België
Institutionele samenwerking/projecten
Gemeenschappelijke onderzoeksprojecten
Beleidsondersteuning (BVO)

Het raamakkoord werd geconcretiseerd in 5-jarenprogramma’s, een eerste 
met looptijd van 1998 – 2002 (totaal budget: 21 miljoen Euro) en een tweede 
met looptijd van 2003 – 2007 (totaal budget: 45 miljoen Euro), momenteel 
wordt het derde 5-jarenprogramma voorbereid.

Het uiteindelijke doel van het raamakkoord is duurzame armoedebestr ij-
ding door het verbeteren van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in 
ontwikkelingslanden. Dit wensen DGOS en het ITG te bereiken door het fa-
ci l iteren van de ontwikkeling, de evaluatie en de implementatie van ef fectieve 
en duurzame gezondheidsinterventies die door de partnerlanden zelf georga-
niseerd worden. De nadruk in de strategie l igt op individuele, institutionele 
en internationale capaciteitsopbouw en samenwerking.

B) Beleidsondersteuning – BVO-onderzoek
Vermits de opleidingscomponenten van het raamakkoord in het l icht van de 

vergelijking met het BOS-programma minder relevant zijn, focussen we voor-
namelijk op de BVO-component van het akkoord. In het huidige 5-jarenpro-
gramma ligt de nadruk op “het ondersteunen en beïnvloeden van het nationale 
en internationale beleid door middel van relevant beleidsvoorbereidend onder-
zoek”. De bedoeling is om belangrijke beleidsonderwerpen in kaart te brengen 
en specif ieke vragen van DGOS in die context te beantwoorden. De gebruikte 
methodes zijn voornamelijk l iteratuur- en beleidsonderzoek en in een aantal 
geval len veldstudies. Oorspronkelijk werden 4 thema’s vooropgezet:

“International health policy” (IHP), met focus op wereldwijde initiatieven inzake 
gezondheid, de impact hiervan op de partnerlanden en aspecten van de Belgische 
positie en bijdrage in deze context
“Health Care for All agenda” (HCFA), met focus op gezondheidszorg en ziekte-
bestrijding, human resources, kwaliteit van de gezondheidszorg, management van 
gezondheidsdiensten en hervormingen van de gezondheidssector 
“HIV Care”, ARV-behandeling voor AIDS-patiënten en preventie van de over-
dracht van moeder naar kind in ontwikkelingslanden 
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“Animal Health”, beleidsinstrumenten voor epidemiologie en het beheersen van 
veeziekten in Zuidelijk Afrika

Naast de pure onderzoeksactiviteiten werden in de schoot van het ITG 
ook twee overlegplatformen opgericht, Be-Cause Health (Belgian platform 
for International Health)  en Be-Troplive (Belgisch Platform voor tropische 
diergeneeskunde en veeteelt) die plural ist isch zijn samengesteld en, elk voor 
het betref fende thema, gericht zijn op:

Een grotere invloed op het internationale beleid
Een betere uitwisseling en doorstroming van technische en wetenschappelijke 
kennis 
Een betere complementariteit, synergie en samenwerking 
Een beter inspelen op de noden geïdentificeerd door de actoren van het Zuiden 

In juni 2006 werd een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de opleidings- 
en BVO-componenten van het raamakkoord met DGOS6. Hieronder geven we 
de belangrijkste conclusies van deze evaluatie weer:

Verwezenlijkingen:
- De meeste BVO’s zijn goed op schema, alhoewel dit niet zeer strak te beoor-

delen valt vermits er geen gebruik gemaakt werd van de PCM (project cycle 
management)-methode om de projecten te plannen.

- Het beleidsvoorbereidend werk in het kader van het IHP- en HCFA-pro-
gramma voedt de kernactiviteiten van DGOS en beantwoordt aan de be-
hoeften van DGOS hieromtrent.

- De platformen brengen alle belangrijke Belgische stakeholders samen en ver-
beteren de informatie-uitwisseling m.b.t. de twee thema’s. 

- ITG is succesvol in het tot stand brengen van sterke relaties tussen de 
Belgische vertegenwoordiging in internationale gezondheidsorganisaties 
en ITG. ITG is nu meer aanwezig op het internationale beleidsniveau (dit 
was reeds het geval voor specifieke ziektes en het concept van het gezond-
heidsdistrict, maar nu raakt ITG meer betrokken in ruimere discussies m.b.t. 
gezondheidssystemen).

- Er wordt een grote hoeveelheid werk verzet in het kader van de BVO’s. 
Vooral de output van het HCFA-programma is aanzienlijk. Het evaluatie-
team van HERA heeft de indruk dat DGOS “value for money” krijgt.

Tekortkomingen:
- Voor sommige BVO’s is er nog maar weinig output geproduceerd (onder 

meer door politieke instabiliteit in sommige partnerlanden en het onderpres-
teren van bepaalde partners)

- BVO’s vertegenwoordigen een zware werklast voor het ITG-personeel, maar 
dit varieert sterk. In een aantal gevallen zijn de beschikbare middelen onvol-
doende om de werklast te dekken (vb. HCFA, Be-Troplive platform). Deze 
kosten worden gedekt door institutionele ITG-fondsen, “support fonds” van 
individuele promotoren en/of andere onderzoeksfondsen. Hier wordt geen 
probleem van gemaakt zolang het BVO-onderzoek inhoudelijk aansluit bij 
de algemene onderzoeksobjectieven van de promotor en de middelen de ope-
rationele kosten dekken. 

- Een potentiële tekortkoming is het risico van academische/wetenschappelijke 
onafhankelijkheid m.b.t. beleidsondersteuning aan DGOS. Voor de ITG-on-
derzoekers is het belangrijk dat zij hun onafhankelijkheid kunnen bewaren, 
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hoewel ook erkend wordt dat bepaalde ondersteuning, zoals bijvoorbeeld het 
in naam van DGOS bijwonen van internationale comités, wel voorzien kan 
worden en zelfs interessant is voor ITG.

- Een belangrijke opmerking is het feit dat het Zuiden zeer weinig betrokken 
is bij de publicaties m.b.t. IHP en HCFA. De situatie is wel anders voor de 
BVO m.b.t. zoönosen. 

- De onderzoeksvragen kaderen in het algemeen in belangrijke issues m.b.t. 
gezondheidssystemen en er is meer sprake van peer review en besprekingen 
onder promotoren dan voorheen. Het is echter niet duidelijk hoe prioriteiten 
binnen het raamakkoord gesteld worden, of hoeveel er interdepartementeel 
overlegd wordt en/of besprekingen met DGOS gebeuren voor het nemen 
van de definitieve beslissingen. Uitgezonderd de ad hoc vragen van DGOS, 
blijken de onderzoekstopics grotendeels gestuurd te worden vanuit de onder-
zoeksinteresse en –expertise van de betrokken promotoren. Hierdoor loopt 
men het risico om coherentie met de noden van de beleidsmakers te verliezen 
(de fundamentele coherentie werd wel bewaakt door interne peer-review 
mechanismen en brainstorming). 

- Promotoren bekijken de producten van een BVO voornamelijk als publicaties 
in  de vorm van wetenschappelijke, peer-reviewed papers. Dit biedt het voor-
deel van een externe kwaliteitscontrole en verspreiding van resultaten, maar 
heeft het nadeel om moeilijker toegankelijk en niet gemakkelijk verwerkbaar 
te zijn voor de beleidsmakers. 

Aanbevelingen:
- Verzekeren dat het onderzoek meer vraaggedreven is en beantwoordt 

aan de verwachtingen van DGOS en de noden van het internationale 
gezondheidsdebat

- Concretere definitie van de BVO’s (inhoud, planning, …)
- Beter bepalen welk onderzoek door BVO’s gefinancierd dient te worden en 

welk onderzoek via andere financieringsmechanismen
- Thematische BVO’s (IHP, HCFA, HIV/PMTCT) in een grote academische 

“think tank” groeperen waardoor de deur geopend wordt naar geïnteres-
seerde medewerkers uit andere departementen. Analyseren in welke mate 
het 4de onderzoeksluik m.b.t. animal health meegenomen kan worden in 
een globale “think tank”. Dit heeft het voordeel dat beleidsondersteuning het 
interdepartementale denken en samenwerking zou bevorderen wat dan weer 
een positief effect op de kwaliteit van de beleidsondersteuning heeft.

- Output uitbreiden met meer doelgroepgerichte publicaties (zoals korte be-
leidsdocumenten). Bestaande kanalen (Alumninetwerk – “News – events”) 
kunnen gebruikt worden voor de verspreiding van dit soort documenten. 
Ook kan het Internet nog beter ingeschakeld worden voor de verspreiding 
van resultaten.

- Verder stimuleren van de platformgedachte, zonder echter teveel platforms te 
creëren vermits dat moeilijk te beheren zou zijn.

C) Vergelijking met het BOS-steunpunt PRSP
De BVO-component van het raamcontract tussen DGOS en ITG vertoont 

gelijkenissen met de opdracht van het BOS-steunpunt PRSP. Alhoewel het 
Zuiden als rechtstreekse doelgroep sterker aanwezig is dan bij BOS, is ook 
het ITG-programma in belangrijke mate gericht op het ondersteunen van de 

✱
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Belgische beleidsactoren m.b.t. het ontwikkelen en integreren van het beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking.

Voor de meer klassieke vormen van onderzoek (uitgezonderd de platfor-
men) stel len we vast dat een aantal conclusies in dezelfde lijn l iggen als voor 
het BOS-steunpunt PRSP. We verwijzen hier naar de volgende elementen: 

Het onderzoek is in belangrijke mate aanbodgedreven, waarschijnlijk meer nog in 
het geval van het ITG dan bij BOS (o.m. omdat het BOS-team erg klein van schaal 
is wat het overleg en de samenwerking met de vraagzijde vergemakkelijkt).
Het onderzoek is niet zeer precies gedefinieerd (verwachte output, planning, …), 
vooral omdat de vraagstelling niet erg concreet is.
Voor de valorisatie van het onderzoek (verspreiding resultaten) is er nog ruimte 
voor verbetering.
De betrokkenen hebben de indruk dat het programma value for money biedt. Er 
wordt niet zeer nauw gekeken op de toegestane budgetten, zolang het onderzoek 
aansluit bij de eigen onderzoeksdomeinen zijn de academische instellingen erg 
flexibel.

Daarnaast zijn er ook een aantal verschilpunten:
BOS geeft de indruk beter te presteren op het vlak van beleidsrelevantie van de 
output. Volgens de tussentijdse evaluatie7 zijn de publicaties van het ITG vaak 
nog te academisch en te weinig aangepast aan de noden van de beleidsmakers. 
Alhoewel we dit argument ook soms bij BOS horen, geven de betrokkenen bij het 
BOS-steunpunt in het algemeen aan dat de  toonzetting van de publicaties zich op 
het juiste niveau bevindt.
Het globale kader voor het ITG-onderzoek is duidelijker omlijnd dan voor BOS. 
De visie op internationale gezondheid en gezondheidszorg krijgt vorm in de stra-
tegienota gezondheidszorg. PRSP daarentegen is een nieuw thema waarvoor de 
ondersteuning van de visievorming zelf deel uitmaakte van de opdracht van het 
BOS-steunpunt.

D) Conclusie
Zoals in de voorgaande paragraaf werd aangegeven stemmen een aantal 

verbeterpunten enigszins overeen met de conclusies i.v.m. het BOS-steun-
punt. Op het vlak van aanbevelingen zijn er dan ook enige gelijkenissen, kort 
samengevat:

Concretiseren van de vraag
Onderzoeksresultaten beter valoriseren 
Meer vraaggedreven onderzoek 

Op het vlak van goede praktijken zijn de platformen in de schoot van het 
ITG een interessant voorbeeld. Het samenbrengen van diverse stakeholders 
rond eenzelfde discussie blijkt voor praktisch al le beleidsthema’s relevant te 
zijn. Ook in het kader van BOS is dit een element dat naar voor kwam in de 
evaluatie (cf. DGOS-BTC, NGO’s betrekken). In de aanbevelingen voor BOS 
kan dan ook verwezen worden naar dit platformconcept, met de nodige nu-
ance echter, onder meer omdat het totaal van de ITG-f inanciering beduidend 
veel hoger l igt dan in het geval van BOS.

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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Programma 3: GRAPAX (Groupe de recherche en appui aux politiques 
de paix), gef inancierd via CUD (Commission Universitaire pour le 
Développement)

A) Context
De CUD is de Franstal ige tegenhanger van VLIR-UOS in België. Ook 

CUD ging op zoek naar een alternatief voor het klassieke BVO-onderzoek 
(RAP – Recherches en appui à la politique) in 2004. De nieuwe vorm van 
beleidsondersteuning die opgezet werd, was gericht op het samenbrengen van 
interuniversitaire onderzoeksgroepen rond prioritaire beleidsthema’s. Meer 
concreet werden de volgende doelstel l ingen beoogd:

Het opzetten van interuniversitaire onderzoeksgroepen die kunnen beschikken 
over een periode van 4 jaar om kennis te consolideren en om de verspreiding 
ervan te optimaliseren
Een samenwerking, van bij de start, tussen de onderzoekers en de vertegenwoor-
digers van de overheid met het oog op een betere overeenstemming tussen het 
aanbod van expertise en de vraag van de politieke besluitvormers
Het diversifiëren van de instrumenten die door de experts gebruikt worden om 
kennis te verspreiden en te delen: niet enkel wetenschappelijke publicaties, maar 
ook opleidingsseminaries, facilitatie of andere vormen van interventies

In overleg met de overheid werden 3 onderzoeksgroepen opgezet:
GRAPAX: “Groupe de recherche en appui aux politiques de paix“
GRAP-SWAP: “Modalités et instruments de coopération en appui aux politiques 
sectorielles. Le cas de la santé“
GRAP-OSC: “Organisations des sociétés civiles au Sud : développement, écono-
mie sociale et coopération“

In het kader van deze vergelijking werd enkel het programma GRAPAX 
bekeken. GRAPAX is gestructureerd rond sectoriële werkgroepen: fragiele 
staten, justit ie, onderwijs en cultuur.

B) Vergelijking met het BOS-steunpunt PRSP
Alhoewel dit concept veel gelijkenissen vertoont met het BOS-concept, zijn er enkele 
fundamentele verschillen:

CUD streefde naar interuniversitaire onderzoeksgroepen, bij BOS was het inter-
universitaire karakter geen noodzakelijke voorwaarde en is uiteindelijk geopteerd 
voor een onderzoeksgroep binnen 1 universitaire instelling.
De GRAP’s bestaan enerzijds uit een vaste kern van onderzoekers (3 onderzoe-
kers in het geval van GRAPAX, 4 onderzoeksdirecteurs en enkele professoren) 
en anderzijds uit een netwerk van onderzoekers in de verschillende betrokken 
instellingen waarop naargelang van de benodigde expertise een beroep gedaan 
kan worden (70 à 80 onderzoekers in het geval van GRAPAX).
Het vorige punt maakt uiteraard dat er veel meer onderzoekers betrokken zijn in 
dit initiatief dan in het BOS-steunpunt. In de vaste kern van onderzoekers is dan 
ook een aanspreekpunt aangeduid dat instaat voor het overleg met DGOS en voor 
het coördineren van de opdrachten en verspreiden van de informatie binnen het 
academisch netwerk.

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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In het geval van GRAPAX wordt het budget niet onderverdeeld in 80% academi-
sche output en 20% dienstverlening. Dit betekent echter niet dat GRAPAX geen 
activiteiten uitvoert die in het geval van BOS onder de 20% vallen. Dit gebeurt 
eveneens in het geval van GRAPAX, maar het wordt niet vooraf vertaald in het 
budget.

De formele aansturing van het GRAPAX-programma verloopt in grote mate gelijk met 
het BOS-steunpunt:

Een focal point staat in voor de coördinatie en de opvolging van het onderzoek 
vanuit DGOS. Uit het interview met GRAPAX-CUD blijkt dat ook in dit geval 
de rol van het focal point onvoldoende gecommuniceerd wordt binnen DGOS en 
dat de persoon in kwestie vooral een beroep doet op interpersoonlijke (informele) 
relaties voor de informatie-uitwisseling m.b.t. het onderzoeksprogramma. 
Een begeleidingscomité komt 2 à 3 maal per jaar samen om de beslissingen die 
genomen zijn door het focal point te valideren en om informatie uit te wisselen. 
Dit comité bestaat in het geval van GRAPAX uit een vertegenwoordiging van 
DGOS (D1, D2, D3 en D4), BTC, CUD en de onderzoeksgroep zelf. 

C) Conclusie
De geïnterviewde vertegenwoordigers van CUD-GRAPAX verwijzen zelf naar de 

volgende succesfactoren van het onderzoeksprogramma:
De manier waarop het focal point haar rol invulde (inmiddels heeft het oor-
spronkelijk focal point zoals in het geval van het BOS-steunpunt de organisatie 
verlaten)
Flexibiliteit van de onderzoekers en de overheid

We stel len vast dat deze succesfactoren ook in het kader van het BOS-
steunpunt naar voor komen. Dit is uiteraard niet ongewoon vermits de vraag-
zijde voor beide programma’s vanuit dezelfde instanties ingevuld wordt en de 
aansturing op vergelijkbare manier gebeurt. 
In een aantal interviews in het kader van de BOS-evaluatie werd door de respondenten 
de vergelijking gemaakt tussen BOS en de GRAP’s (niet enkel GRAPAX). Globaal 
genomen wordt BOS beter beoordeeld dan de GRAP’s om de volgende redenen:

BOS slaagt er beter in om aan beleidsrelevant onderzoek te doen. De output van 
de GRAP’s is vaak nog te academisch.
In het geval van BOS zijn het de professoren zelf die in de meeste gevallen de 
activiteiten uitvoeren. In het geval van de GRAP’s komen de professoren – senior 
profielen veel minder aan bod en heeft men vanuit DGOS veel meer te maken 
met onderzoekers.
De kleine groep van betrokkenen in het geval van BOS vergemakkelijkt de af-
stemming en samenwerking. 

Vermits veel van de verbeterpunten in de BOS-samenwerking te maken 
hadden met de vraagzijde en we vaststel len dat die in het geval van GRAP’s op 
ongeveer dezelfde manier ingevuld wordt, kunnen we uit het voorbeeld van 
GRAPAX geen nieuwe, goede praktijken identif iceren die toegepast zouden 
kunnen worden op BOS of een nieuw gelijkaardig initiatief. 
Wel worden een aantal kritische succesfactoren bevestigd. Een aanbeveling voor de ver-
schillende onderzoeksprogramma’s kan bovendien zijn dat er meer afstemming tussen 

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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de programma’s dient te zijn. Door de huidige gefragmenteerde coördinatie loopt men 
het risico dat potentiële opportuniteiten voor samenwerking niet geïdentificeerd wor-
den, dat er parallelle trajecten opgezet worden en dat niet altijd de meest geschikte partij 
voor iedere opdracht ingeschakeld wordt. Door een overkoepelende aansturing van alle 
onderzoeksprogramma’s worden deze risico’s vermeden.

Tussentijdse evaluatie steunpunt BOS - PRSP
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