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Voor u ligt het eindresultaat van het onderzoek dat ik de afgelopen maanden heb gedaan bij MasterPeace. Als 

afronding van mijn master Publiek Management wilde ik graag onderzoek doen bij een internationale 

organisatie in de non-profitsector omdat dit mij een boeiende sector leek. De afgelopen maanden die ik bij 

MasterPeace heb doorgebracht hebben dit beeld absoluut bevestigd.   

De titel van het onderzoeksrapport is ‘Zijn we op de goede weg?’. Een toepasselijke vraag wanneer het gaat 

over prestatiemeting. Maar het is ook een vraag die ik mezelf de afgelopen maanden vaak heb gesteld. In 

hoeverre ik op de goede weg was tijdens het scriptietraject is uiteraard ook meetbaar te maken. Maar met 

welk doel wil ik dit meten: voor mijn eigen planning, om van te leren of om aan mijn ouders, klasgenoten en 

vrienden te laten zien hoever ik al ben? En wat had ik dan moeten meten: het aantal bladzijdes die vol zijn 

geschreven, het aantal interviews dat verwerkt zijn of hoeveel briljante inzichten ik had in de afgelopen 

maanden? En hoe had ik dat dan moeten meten: met kwantitatieve technieken of kwalitatieve? En hoe had ik 

die informatie dan moeten verwerken om zichtbaar te maken of ik inderdaad op de goede weg zat met mijn 

scriptie: door er een rapport over te schrijven, of een praatgroepje te organiseren om dit gezamenlijk te 

bepalen? Door Karin Geuijen en Martijn van der Meulen zal de kwaliteit worden beoordeeld door het 

toekennen van een cijfer. Niet op een manier welke De Bruijn (2006) zou goedkeuren, door het gebrek aan 

interactie en gezamenlijke betekenisgeving. Zijn vernieuwende principes voor prestatiemeting zijn helaas nog 

niet tot de Universiteit doorgedrongen. Maar zegt dit cijfer dan of de goede weg is belopen? 

Laat het duidelijk zijn, prestatiemeting is niet gemakkelijk. Een scriptie hierover schrijven ook niet. Maar toch is 

het gelukt.  ‘Together we can be powerful beyond measure’, zei Nelson Mandela in zijn inauguratiespeech. Dat 

is in de afgelopen maanden wel gebleken. Dankzij de bijdrage van velen is deze scriptie tot stand gekomen.   

Allereerst wil ik Karin Geuijen bedanken, die tijdens de tutorgroepen en over de mail mijn eindeloze stromen 

van vragen geduldig bleef beantwoorden en altijd met nuttige feedback en tips kwam. Soesja Boode en Tom 

Ludwig, mijn tutorgroepgenoten wil ik ook hartelijk danken voor de gezelligheid tijdens de bijeenkomsten, en 

uiteraard voor hun feedback en steun. Daarnaast wil ik Martijn van der Meulen, de tweede lezer, bedanken 

voor alle bruikbare opmerkingen.  

Zonder de medewerking en steun van MasterPeace had ik dit onderzoek nooit kunnen uitvoeren. Ik wil Daniëlle 

Willemse hartelijk danken voor de mogelijkheid om mijn afstudeeronderzoek voor MasterPeace te doen en 

voor alle hulp tijdens de afgelopen maanden. Mede-stagiair Annelieke is een grote steun geweest door haar 

nuttige tips, handige boeken en haar vermogen om zonder veel te zeggen mij toch op het juiste spoor te 

brengen, waarvoor dank! Daarnaast wil ik graag alle medewerkers van het MasterPeace kantoor voor de 

gezelligheid. Ik heb veel van jullie geleerd! Speciale dank gaat uit naar de respondenten, die hun tijd 

beschikbaar stelde voor mijn onderzoek. Niet alleen de medewerkers van MasterPeace, maar ook de andere 

respondenten hebben me enorm geholpen. Arjan van War Child, Fabrice van LiveBuild, Petra van de Vrede van 

Utrecht en René van IKV Pax Christi: heel erg bedankt!  

Heel veel dank ben ik verschuldigd aan mijn ouders, zus, vrienden en vriendinnen voor de oneindige hulp, 

steun en bemoedigende woorden. En voor al het moois dat zij in mijn leven brengen, wat ook wel prettig is 

tijdens het schrijven van een scriptie. Last but not least wil ik nog een persoon graag bedanken. Ik mag dan de 

wedstrijd wel gewonnen hebben, dat was me nooit gelukt zonder Karel! Hij heeft alle uren gezeur en geklaag 

over mijn scriptie moedig doorstaan en is zelfs meegevlogen naar Egypte, omdat ik daar zo nodig interviews 

wilde houden. Çok teşekkür ederim! 

Of het nou te meten is of niet, de afgelopen maanden waren meer dan leerzaam. Ik wens u veel plezier met het 

lezen van het eindresultaat!  

Jildau Vellinga 
Utrecht, juni 2012   
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De wereld van publiek management is de laatste decennia veranderd in een wereld van metingen (Noordegraaf 

& Abma, 2003). Onder invloed van onder andere het New Public Management zijn organisaties in het publieke 

domein steeds meer bedrijfsmatig gaan werken. Middelen worden schaarser en de druk om zichtbaar te 

presteren steeds groter. Om op te kunnen tegen het steeds grotere wantrouwen vanuit de samenleving, 

moeten publieke organisaties in steeds grotere mate laten zien dat zij werkelijk wat presteren (Noordegraaf, 

2004). Ook publieke organisaties die niet verbonden zijn aan de overheid (non-profit organisaties of NGO’s) 

hebben te maken met deze toenemende druk om prestatiemeting. Het vertrouwen in dergelijke organisaties is 

de laatste jaren sterk afgenomen, mede gevoed door incidenten die breed werden uitgemeten in de media 

(Fowler, 1996; Ebrahim, 2003). Enkel het meten en laten zien van de directe resultaten die een organisatie 

produceert is echter niet meer genoeg in de non-profit sector. ‘The growing demand for development 

effectiveness is largely based on the realization that producing good “deliverables” is not enough. Efficient or 

well-managed projects and outputs will lose their relevance if they yield no discernible improvement in 

development conditions and ultimately in peoples’ lives’ (UNDP, 2002A:i). Er wordt verwacht dat organisaties de 

lange termijn effecten van hun werk kunnen aantonen, terwijl dit niet alleen veel tijd en moeite kost om te 

meten, maar vaak ook niet aan te tonen is. Daarnaast is het meten van maatschappelijke meerwaarde die 

publieke organisaties voortbrengen heel anders dan het meten van bijvoorbeeld economische meerwaarde. 

Prestatiemeting is niet alleen een ingewikkeld proces, maar ook gevoelig voor perverse effecten. Targets en 

meetresultaten moeten geen overheersende rol gaan spelen in de organisatie. De laatste jaren groeit de kritiek 

op deze ‘meten is weten’ cultuur, maar ondanks dat blijft de druk om prestaties te meten hoog in het publieke 

domein. Het is tijd voor de publieke sector om de volgende stap te zetten, voorbij de one size fits all (Alford & 

Hughes, 2008) NPM praktijken. De uitdaging waar organisaties op dit moment voor staan is om prestatiemeting 

een passende rol te geven in de organisatie, waarbij de organisatie kan voldoen aan de 

verantwoordingsverplichtingen en prestatiemeting de kwaliteit van het werk kan verbeteren, zonder dat het 

systeem verlammend werkt en perverse effecten genereert. 

 

“MasterPeace wants to inspire everyone to use his or her talent and energy for 

building peace and togetherness. This will lead to a more sustainable world with less 

armed conflict.”  

Uit document ‘MasterPeace Vision & Movement 2012-2020’ 

MasterPeace is een nieuwkomer in de publieke sector. De organisatie is opgericht in 2010 en wordt 

omschreven als ‘an international bottom-up peace initiative with the major goal to involve people in peace 

building’ (D1). MasterPeace kan gezien worden als een campagne organisatie met als doel om zoveel mogelijk 

mensen te mobiliseren voor vredeswerk, waarbij het de bedoeling is dat iedereen zijn eigen talent kan 

inzetten. Met hoofdkantoren in Nederland en Egypte, een uitgebreid netwerk aan partners en MasterPeace 

Clubs (lokale vredesinitiatieven onder de paraplu van MasterPeace) over de hele wereld probeert de 

organisatie zoveel mensen te bereiken, bewustzijn te creëren, met als doel dat deze mensen uiteindelijk zelf 

actief worden en aan vrede gaan werken op hun eigen manier – op deze manier moet een wereldwijde 

vredesbeweging op gang komen. Middelen die ze hiervoor gebruiken zijn de website, een ‘2.0 platform’ waar 

‘MasterPeacers’ elkaar kunnen ontmoeten en verschillende projecten zoals The Alchemist Alive (een project 

waarbij zoveel mogelijk mensen een duurzame pelgrimstocht naar Cairo gaan doen), concerten over de hele 

wereld op 21 september, de internationale dag van de vrede, en lokale projecten via de MasterPeace Clubs 

welke aansluiten bij de lokale behoeftes.  

Ook MasterPeace krijgt steeds meer te maken met prestatiemeting. Dit komt gedeeltelijk voort uit externe 

druk, omdat MasterPeace voor haar financiële middelen voor een groot deel afhankelijk is van fondsen, 
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subsidies en donoren. De donoren willen weten waar het gedoneerde geld aan besteed is en in hoeverre dit 

verandering teweeg heeft gebracht. Daarnaast komt de wens om prestaties te meten voort uit interne 

motivatie vanuit de organisatie. Omdat MasterPeace een wereldwijde beweging op gang wil brengen, willen zij 

de wereld laten zien waar ze mee bezig zijn en wat de resultaten zijn, zodat mensen enthousiast raken en ook 

betrokken raken bij MasterPeace. Ook wil MasterPeace zelf graag weten in hoeverre ze vorderen richting hun 

doelstellingen, zodat zij hiervan kunnen leren en hun werk kunnen verbeteren.   

Prestatiemeting staat bij MasterPeace nog in de kinderschoenen. MasterPeace wil een systeem waarmee zij de 

prestaties kunnen meten en evalueren om zo te kunnen voldoen aan de externe druk om verantwoording af te 

leggen en om intern te gebruiken bij het management en om van te leren. De eerste stappen om een 

prestatiemeetsysteem te ontwerpen en te implementeren zijn gezet en hier wordt in een gedeelte van de 

organisatie mee gewerkt. MasterPeace wil weten hoe zij prestatiemeting over de gehele organisatie kunnen 

toepassen zodat zij hun maatschappelijke meerwaarde kunnen meten. In de introductie kwam echter naar 

voren hoe moeilijk het is om prestatiemeting zo in te richten dat het past bij de organisatie en daarbij perverse 

effecten te vermijden. Over de manier waarop MasterPeace dit kan doen richt dit onderzoek zich.  

 

Het doel van dit onderzoek is het leveren van een bijdrage aan het ontwerp van een prestatiemeetsyteem voor 

MasterPeace, waarmee MasterPeace de resultaten kan meten en deze meetresultaten kan gebruiken om de 

doeleinden die de organisatie heeft met prestatiemeting te bereiken. Aan de hand van een analyse van theorie 

en praktijkvoorbeelden over prestatiemeting zal een model worden opgesteld aan de hand waarvan 

prestatiemeting bij MasterPeace zal worden geanalyseerd. Hierbij zal gekeken worden naar de manier waarop 

MasterPeace op dit moment al met prestatiemeting bezig is, naar de manier waarop men bij MasterPeace met 

prestatiemeting bezig wil gaan en naar de mogelijkheden voor MasterPeace om prestatiemeting vorm te 

geven. Aan de hand van empirische studie binnen MasterPeace zal de context in kaart worden gebracht waar 

het prestatiemeetsysteem een geschikte rol in zal moeten krijgen. Het theoretische model en een analyse van 

de empirische data zullen resulteren in aanbevelingen die kunnen bijdragen aan de inrichting van een 

meetsysteem bij MasterPeace. 

 

Het bovenstaande doel van het onderzoek laat zien dat dit onderzoek zich niet richt op prestatiemeting in het 

algemeen, maar op de manier waarop prestatiemeting zo toegepast kan worden dat het past bij een specifieke 

organisatie, in dit geval MasterPeace. Hieruit volgt de volgende hoofdvraag van het onderzoek. Het gaat hierbij 

dus om een ontwerpgerichte vraag die wordt toegepast op MasterPeace. De hoofdvraag van het onderzoek 

luidt als volgt: 

 Op welke wijze kan prestatiemeting binnen MasterPeace worden ingericht zodat dit bijdraagt aan de 

externe en interne vraag om prestatieverantwoording?  

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zullen eerst op basis van literatuur over prestatiemeting enkele 

deelvragen worden beantwoord. Omdat er in dit onderzoek wordt uitgegaan van het idee dat het systeem van 

prestatiemeting niet bestaat en dat de inrichting van prestatiemeting afhankelijk is van de organisatie, richt dit 

onderzoek zich dan ook niet alleen op prestatiemeting in de zin van meten an sich. Deze volgende deelvragen 

behandelen afzonderlijk verschillende onderdelen die horen bij prestatiemeting en focussen zich op het 

inrichten van een prestatiemeetsysteem. Samen vormen deze onderdelen het proces van prestatiemeting. 

Ondanks dat deze onderdelen in de deelvragen afzonderlijk en opvolgend behandeld, zal er ook worden 

gekeken naar de samenhang tussen de verschillende onderdelen. De volgende vier deelvragen vormen samen 

de theoretische bril waarmee in dit onderzoek naar prestatiemeting wordt gekeken:  

 Waartoe willen publieke organisaties prestaties meten?  
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 Wat moet er gemeten worden om het prestatiemeetsysteem bij te laten dragen aan de externe en 

interne vraag om prestatieverantwoording?  

 Op welke manier kunnen publieke organisaties prestaties meten? 

 Op welke manier kunnen publieke organisaties meetresultaten analyseren en beoordelen?  

Omdat veel literatuur over prestatiemeting grotendeels normatief van aard is en veel ontwikkelingen in de 

praktijk (nog) niet terug te vinden zijn in de literatuur over prestatiemeting, wordt er ook onderzoek gedaan 

naar de praktijk van prestatiemeting. Hiervoor worden verschillende organisaties in de non-profitsector 

onderzocht, waarbij de bevindingen een aanvulling vormen op de theorie over prestatiemeting. Bij de 

beantwoording van deze deelvraag zal een analyse worden gemaakt op basis van de structuur die wordt 

gevolgd in het theoretisch kader.   

 Op welke wijze hebben andere organisaties in de non-profit sector prestatiemeting ingericht en wat 

draagt deze inrichting bij aan de externe en interne vraag om prestatiemeting?  

Voordat wordt gekeken naar prestatiemeting bij MasterPeace zal in dit onderzoek eerst worden gekeken naar 

de organisatie zelf, omdat dit de context vormt waar prestatiemeting een plek moet krijgen. Daarom is de 

volgende beschrijvende deelvraag opgesteld:  

 Wat zijn de kenmerken van MasterPeace?  

MasterPeace heeft al een eerste aanzet gedaan wat betreft de inrichting van prestatiemeting. In de volgende 

beschrijvende deelvraag zal worden onderzocht op welke manier dit is gebeurd. Ook bij deze deelvraag wordt 

dezelfde structuur gevolgd als in het theoretisch kader en zal er dus een analyse worden gemaakt op basis van 

de vier onderdelen van prestatiemeting. Er zal bij de beantwoording van deze vraag onderscheid worden 

gemaakt tussen de inrichting van prestatiemeting op het kantoor van MasterPeace in Egypte en op het kantoor 

van MasterPeace in Nederland.  

 Op welke wijze is prestatiemeting binnen MasterPeace op dit moment ingericht?  

Naast de huidige inrichting van prestatiemeting zal er gekeken worden naar de manier waarop MasterPeace 

prestatiemeting wil inrichten. Wederom zal in deze beschrijvende deelvraag dezelfde structuur worden gevolgd 

als in het theoretisch kader en zal er dus een analyse worden gemaakt op basis van de vier onderdelen van 

prestatiemeting. Met ‘men’ worden de medewerkers van MasterPeace bedoeld. Bij de beantwoording van 

deze deelvraag zal onderscheid worden gemaakt tussen de medewerkers van MasterPeace in Nederland en in 

Egypte, en tussen het management en de andere medewerkers.  

 Op welke wijze zou men prestatiemeting binnen MasterPeace willen inrichten?  

De hoofdvraag van dit onderzoek richt zich op de wijze van de inrichting van prestatiemeting binnen 

MasterPeace die bijdraagt aan de externe en interne druk om prestatieverantwoording. Omdat zowel de 

huidige wijze als de gewenste wijze niet de juiste wijze hoeven te zijn wordt voor de laatste deelvraag een 

analyse gemaakt op basis van de vorige twee deelvragen, waarbij wordt bekeken in hoeverre de huidige of de 

gewenste manier van prestatiemeting binnen MasterPeace mogelijk zijn en tot het juiste resultaat leiden.  

 In hoeverre zijn de huidige en de gewenste inrichting van prestatiemeting binnen MasterPeace geschikt 

om prestatiemeting te laten bijdragen aan de externe en interne vraag om prestatieverantwoording?  

Op basis van de bovengenoemde vier theoretische deelvragen en de vijf empirische deelvragen zal de 

hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord worden.  

 

Dit onderzoek richt zich op het thema prestatiemeting. Thema’s die vaak in verband worden gebracht met 

prestatiemeting zoals project planning en human resource management, zullen echter niet aan bod komen in 
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dit onderzoek. De focus in dit onderzoek ligt niet op het meten van prestaties met als doel om de persoonlijke 

prestaties van individuele medewerkers of partijen te beoordelen zoals in de betekenis van prestatiemeting bij 

human resource management.  

Het theoretische kader richt zich op prestatiemeting in de publieke en non-profit sector. Prestatiemeting in de 

for-profit sector komt in dit onderzoek niet aan bod, alhoewel bepaalde theorieën op het gebied van 

prestatiemeting afkomstig zijn uit de for-profitsector, of ook gebruikt worden in de for-profit sector.  

De casus die in dit onderzoek wordt behandeld is MasterPeace. Ondanks dat ook andere organisaties worden 

onderzocht, richt de conclusie van dit onderzoek en de aanbevelingen zich specifiek op MasterPeace en hoe 

MasterPeace het proces van prestatiemeting in kan richten, passend bij de organisatie. De bevindingen zijn ook 

waardevol voor andere organisaties, maar het doel van de empirische studie en de analyse is specifiek gericht 

op MasterPeace en niet op het formuleren van algemeen geldende aanbevelingen.  

MasterPeace kan worden onderverdeeld in een centrale organisatie en in een beweging (zie hoofdstuk 10). Dit 

onderzoek richt zich specifiek op prestatiemeting van de activiteiten van de centrale organisatie, dus niet van 

het gehele netwerk en de Clubs. Gezien de beperkte omvang van het onderzoek, is ervoor gekozen om alleen 

te richten op de centrale organisatie, maar het is aan te bevelen om toekomstig onderzoek te doen naar het 

meten van prestaties in netwerken.  

 

Literatuur op het gebied van prestatiemeting in de sociale sector is nog in een redelijk vroeg stadium van 

ontwikkeling. In de for-profit sector is veel kennis en theorie gevormd over prestatiemeting, maar deze 

theorieën zijn niet altijd goed toepasbaar op de publieke sector (Ebrahim & Rangan, 2010). Daarnaast gaat veel 

onderzoek in op één van de onderdelen van het proces van prestatiemeting in plaats van op het gehele proces. 

Ook is veel literatuur voorschrijvend en normatief van aard, in de vorm van praktische handleidingen. Dit 

onderzoek kan een aanvulling vormen, doordat de verschillende onderdelen van prestatiemeting wordt belicht. 

Daarnaast richt veel literatuur zich op prestatiemeting in het algemeen en ligt de focus in dit onderzoek juist op 

de inrichting van prestatiemeting passende bij de organisatie. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan een 

meer gedifferentieerde kijk op prestatiemeting in de publieke/non-profit sector.  

 

Volgens Fowler (1996) heeft vrijwel elke NGO veel moeite met het vormgeven van degelijke en goedkope 

methoden om de resultaten van hun activiteiten te laten zien. Het probleem van MasterPeace waar dit 

onderzoek op focust is niet alleen voor MasterPeace van belang, veel organisaties in de non-profit sector 

hebben met prestatiemeting te maken. Daarnaast kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de discussie over 

de ‘meten is weten’ cultuur, door te laten zien hoe moeilijk en onmogelijk het kan zijn om prestaties te meten. 

Het laat zien dat het wantrouwen dat er in de samenleving heerst tegenover publieke en non-profit 

organisaties heel moeilijk weg te nemen en dat het eindeloos meten en laten zien van prestaties niet de 

oplossing is. 

 

Dit onderzoeksrapport is opgebouwd uit verschillende delen. Omdat iedere lezer eigen behoeftes heeft, zullen 

verschillende leeswijzen worden beschreven.  

De uitgebreide lezer leest het onderzoeksrapport van begin tot eind. Na deze inleiding zal in deel B (hoofdstuk 

2 t/m 7) het theoretisch kader te vinden zijn. In de inleiding van het theoretisch kader (hoofdstuk 2) zal de lijn 

voor de rest van het theoretische kader worden gepresenteerd. In hoofdstuk 3 t/m 6 zullen achtereenvolgens 

de verschillende onderdelen van prestatiemeting worden behandeld. In hoofdstuk 7 volgt de conclusie van het 

theoretische kader. In dit hoofdstuk wordt de bril neergezet waarmee in dit onderzoek naar prestatiemeting 

wordt gekeken. In deel C (hoofdstuk 8) zal de gebruikte onderzoeksstrategie en de onderzoeksmethoden en -
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technieken worden gepresenteerd en zal worden ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van dit 

onderzoek. In deel D (hoofdstuk 9 t/m 11) zullen de bevindingen van het onderzoek worden gepresenteerd. In 

hoofdstuk 9 zal een analyse worden gemaakt van het onderzoek naar prestatiemeting in de praktijk. In 

hoofdstuk 10 zal worden gekeken naar de context van de organisatie waar dit onderzoek zich op richt: 

MasterPeace. In hoofdstuk 11 zal worden gekeken naar de huidige, de gewenste en de mogelijke inrichting van 

prestatiemeting bij MasterPeace. In het laatste deel is de conclusie te vinden (hoofdstuk 12), de discussie 

(hoofdstuk 14) en de aanbevelingen (hoofdstuk 15). Het rapport zal worden afgesloten met de bijlagen 

(hoofdstuk 16).  

Voor de minder uitgebreide lezer is het aan te raden om in ieder geval hoofdstuk 2 (inleiding theoretisch kader) 

te lezen om de lijn van het theoretisch kader te begrijpen. Hoofdstuk 3 t/m 6 sluiten af met een conclusie 

waarin de belangrijkste bevindingen worden samengevat en het belang van de theorie voor het onderzoek 

wordt benoemd. Daarnaast is aan te raden om hoofdstuk 7 te lezen, welke de conclusie van het theoretische 

kader vormt. Ook in deel D worden de belangrijkste bevindingen samengevat aan het eind van elk hoofdstuk. In 

deel E zijn de conclusie en aanbevelingen te vinden.  

Voor de snelle lezer is het aan te raden om na deze inleiding hoofdstuk 7 te lezen, hierin is de conclusie van het 

theoretisch kader te vinden, welke de bril vormt waarmee naar de praktijk wordt gekeken. Deze theorie wordt 

in hoofdstuk 12 (de conclusie) gekoppeld aan de resultaten waarna in hoofdstuk 14 de aanbevelingen volgen.  

Voor de zeer snelle lezer raad ik aan om de conclusie (hoofdstuk 12) te lezen.  

For the English readers, it is recommended to read the English conclusion (chapter 13).  
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Voordat het proces van prestatiemeting nader bekeken wordt, zal eerst kort worden ingegaan op een paar 

ontwikkelingen die invloed hebben gehad op de druk op publieke organisaties om prestaties te meten. Ook zal 

kort worden ingegaan op de mogelijke valkuilen van prestatiemeting. Daarna zal een introductie worden 

gegeven op de verschillende stappen van de inrichting van het proces van prestatiemeting en zal de opbouw 

van het theoretische kader, welke de basis vormt van het onderzoek, worden beschreven.  

 

Prestatiemeting is voor organisaties als MasterPeace steeds belangrijker geworden. Dit hangt onder andere 

samen met de opkomst van het New Public Management en bepaalde ontwikkelingen waar NGO’s mee te 

maken hebben.   

In de publieke sector is prestatieverantwoording steeds belangrijker geworden, wat samenhangt met de 

opkomst van het New Public Management (NPM). Het NPM is een stroming in het publiek management die 

sinds de jaren ‘80 is opgekomen, waarbij het de bedoeling is dat publieke organsiaties resultaatgerichter, 

gecoördineerder en efficiënter gaan werken (Noordegraaf, 2004:86). De gedachte achter NPM is dat publieke 

organisaties op een meer bedrijfsmatige manier worden gerund. Belangrijke pijlers bij NPM zijn het denken in 

resultaten en effecten, het meten van deze resultaten en het afsluiten van contracten voor de afgesproken 

resultaten (resultaatgerichtheid). In de stroming van het NPM wordt veel meer gewerkt met standaarden en 

kwantitatieve doelbepaling, waarmee gemeten kan worden of een organisatie naar wens presteert (Hood, 

1991). In plaats van het denken vanuit taken en producten ging men denken vanuit maatschappelijke 

vraagstukken en de gewenste effecten, om vervolgens terug te redeneren wat er dan het beste gedaan zou 

kunnen worden. In begrotingen en jaarverantwoordingen werd niet meer alleen gesproken over de 

inspanningen van het betreffende jaar, maar ook tot welke prestaties en effecten deze inspanningen hebben 

geleid. Als afgeleide van doelen werden er in de stroming van het NPM dus steeds meer causale verbanden 

gelegd tussen de maatschappelijke effecten die bereikt moeten worden (outcome), welke producten of 

resultaten daarvoor moeten worden geleverd (output), welke activiteiten hiervoor worden uitgevoerd 

(throughput) en welke middeleninzet daarvoor nodig is (input). Hoe beter de inspanningen leiden tot het 

gewenste effect, des te groter is de doeltreffendheid of effectiviteit van een organisatie. Hoe minder middelen 

nodig zijn voor dezelfde producten of diensten, des te groter is de doelmatigheid of efficiency (Linker in 

Bovens, 2009). 

De stroming van het New Public Management heeft een enorme invloed gehad op publieke organisaties. Van 

publieke organisaties wordt verwacht dat zij meer als organisaties op de markt gaan werken. Publieke 

organisaties dienden te worden gerund als bedrijven, met daarbij heldere strategieën, planning & control en 

prestatiemeetsystemen (Noordegraaf, 2008:357). De laatste jaren komt er echter steeds meer kritiek op het 

NPM als dé manier om publieke organisaties te runnen. Onder andere Noordegraaf (2008) en Alford & Hughes 

(2008) zijn van mening dat veel publieke organisaties niet geschikt zijn voor bedrijfsmanagement en pleiten 

voor een managementaanpak die bij de kenmerken van een specifieke organisatie passen, in plaats van een 

algemene aanpak. Toch zijn de invloeden van het NPM nog overal merkbaar in het publieke domein, 

waaronder dus in de toegenomen druk om prestaties te meten.  

Een bijzondere categorie in het publieke domein zijn non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Lehman 

(2007) definieert een NGO als een non-profit organisatie welke onafhankelijk opereert van de overheid. Over 

het algemeen zijn NGO’s waarden-gedreven organisaties welke gedeeltelijk of helemaal afhankelijk zijn van 

donaties en vrijwillige bijdragen (in geld en diensten) (Lehman, 2007). NGO’s zijn niet verbonden aan een 

overheidsinstelling, maar veel worden wel gesteund met overheidsgeld. NGO’s hebben ook in grote mate te 

maken met druk om prestaties te meten. In de laatste paar decennia is er een ontwikkeling te zien in de mate 
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waarin NGO’s moeite doen om te laten zien wat zij bereiken. Drie factoren hebben meegespeeld in deze trend 

(Fowler, 1996):  

- Er worden steeds striktere eisen gesteld aan officiële hulpgelden, welke een groot deel van het budget 

van NGO’s vormen. 

- Er bestaan in de maatschappij twijfels over de claims van NGO’s dat zij effectiever zijn dan overheden.  

- Een steeds grotere rol voor NGO’s in de wereld, wat hun eigen behoefte vergroot om te weten wat zij 

bereiken, zodat ze daarmee de processen van de organisatie kunnen verbeteren of herzien.  

Volgens Ebrahim (2003) komt dit stijgende belang van verantwoording bij NGO’s gedeeltelijk door een serie 

van veel gepubliceerde schandalen dat het publieke vertrouwen in NGO’s heeft geschaad, in combinatie met 

een snelle groei in het aantal NGO’s wereldwijd. NGO’s staan hierdoor onder grote druk om aan 

prestatiemeting te doen om te laten zien wat ze werkelijk kunnen bereiken.  

Als prestatiemeting volgens velen niet zomaar bij elke organisatie past, waarom zijn vrijwel alle organisaties er 

dan toch zoveel mee bezig? DiMaggio en Powell verklaarden dit fenomeen al in 1983, met wat zij isomorfisme 

noemen. Bij isomorfisme gaan organisaties in een sector zich steeds meer hetzelfde gedragen, ze worden 

homogener. Isomorfisme komt voor naarmate bepaalde sectoren langer bestaan, maar het treft ook de 

nieuwkomers in de sector. DiMaggio en Powell onderscheiden verschillende krachten die hieraan bijdragen. 

Dwingende isomorfisme komt voort uit formele en informele druk vanuit andere organisaties waar de 

organisatie van afhankelijk is en door de verwachtingen vanuit de samenleving. Hierbij kan men denken aan 

wetgeving waar organisaties uit een sector mee te maken hebben. Wat betreft prestatiemeting komt veel druk 

voort uit gestandaardiseerde verantwoordingseisen vanuit donoren en overheden. Ook de druk vanuit de 

samenleving richting NGO’s, welke in de vorige paragraaf is genoemd, valt hieronder. De tweede kracht is 

nabootsing. Organisaties imiteren andere organisaties onder druk van onzekerheid. Onzekerheid kan 

bijvoorbeeld voortkomen uit ambigue doelen of een onzekere context. Organisaties reageren hierop door 

andere (vaak beter functionerende) organisaties na te doen, met als doel om zelf meer succesvol of legitiem te 

worden. De derde kracht die DiMaggio en Powell omschrijven is normatieve druk, wat afkomstig is uit 

professionaliseringsmechanismen. Door educatie hebben veel professionals in een bepaalde sector dezelfde 

achtergrond en denkwijzen. Organisatorische waarden worden door educatie aangeleerd, waardoor hele 

groepen mensen ontstaan met dezelfde ideeën en waarden die deze uitdragen over verschillende organisaties 

waar ze gaan werken. De ideeën van het New Public Management, wat een belangrijke stroming is (geweest) in 

het hoger onderwijs zijn op deze manier verspreid over organisaties.  

Bovenstaande mechanismen hebben dus bijgedragen aan het idee van organisaties dat prestatiemeting erbij 

hoort. Men kan er niet onderuit, wil men serieus meedoen in deze wereld. De uitdaging waar publieke en non-

profit organisaties momenteel voor staan is om voorbij te gaan aan het one size fits all (Alford & Hughes, 2008) 

idee van het New Public Management en andere krachten die hen bepaalde manieren van prestatiemeting 

opleggen, en op zoek te gaan naar manieren van prestatiemeting welke passen bij de organisatie zelf.  

 

Prestatiemeting kan een positieve bijdrage leveren aan een organisatie. Prestatiemeting kan bijdragen aan de 

transparantie van een organisatie, het kan een prikkel zijn om beter te presteren en het kan bijdragen aan de 

het afleggen van verantwoording (De Bruijn, 2002). Wat prestatiemeting een organisatie kan opleveren komt 

uitgebreid aan bod in hoofdstuk 3. Prestatiemeting kan echter ook negatieve effecten op een organisatie 

hebben. Zo kan prestatiemeting strategisch gedrag van de medewerkers tot gevolg hebben. Men gaat 

handelen naar de standaarden van het meetsysteem, in plaats van naar het hogere doel van de organisatie. 

Ook kan prestatiemeting veel bureaucratie met zich meebrengen. Daarnaast kan prestatiemeting mogelijk 

innovaties tegenhouden, omdat men met innovatief handelen risico’s neemt en dus mogelijk gestelde 

standaarden niet haalt. Ook kan het ervoor zorgen dat ambitieus handelen wordt tegengehouden, omdat men 
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kijkt welke input de meeste output oplevert. Het risico van prestatiemeting is dan ook dat organisaties voor de 

veilige, bekende weg kiezen (De Bruijn, 2002). 

Het is dus ook belangrijk dat men bij de inrichting van een systeem voor prestatiemeting rekening houdt met 

de mogelijke negatieve effecten die prestatiemeting kan hebben. Deze kunnen ondervangen worden door 

verschillende strategieën toe te passen, welke in de volgende hoofdstukken zullen worden uitgewerkt.  

 

Prestatiemeting is dus steeds belangrijker geworden in het publieke domein en in het bijzonder voor NGO’s en 

non-profit organisaties. Veel theorie over prestatiemeting komt voort uit de New Public Management stroming 

en is gebaseerd op praktijken in het bedrijfsleven, maar er komt ook steeds meer kritiek en daarbij ook 

voorzichtig aanzetten tot nieuwe technieken, passend bij de publieke sector. In dit theoretisch kader zal de rol 

die prestatiemeting in publieke organisaties kan krijgen en de gevolgen hiervan uitgewerkt. Het doel is om te 

kijken of prestatiemeting toch een passende rol kan krijgen in publieke organisaties, op een manier dat het past 

bij de aard van organisaties in het publieke domein, waarbij mogelijke perverse effecten van prestatiemeting 

voorkomen worden.  

 ‘Monitoring systems and procedures should provide the mechanism by which relevant information is provided 

to the right people at the right time to help them make informed decisions’ (EuropeAID, 2004:100). Het gaat dus 

om de juiste informatie die moet worden verkregen en bij de juiste personen moet belanden op de juiste tijd, 

zodat deze personen hiermee iets kunnen doen. Om dit proces van prestatiemeting zinvol in te richten, moet 

er naar de verschillende onderdelen van prestatiemeting worden gekeken.  

Om te beginnen moet er gekeken worden naar het doel dat een organisatie heeft met prestatiemeting. Is het 

bedoeld voor intern gebruik of voor extern gebruik? Voor welke personen is het bedoeld? Aan de hand van het 

doel van prestatiemeting dat de organisatie heeft, kan worden bepaald welke informatie nodig is voor deze 

doelen. Het draait hier om de vraag wat er gemeten moet worden, om al deze personen van de juiste 

informatie te voorzien. Als duidelijk is wat er gemeten moet worden, dan moet gekeken naar hoe dit gemeten 

kan worden. Maar wanneer op de juiste 

manier, de juiste informatie is verzameld voor 

de juiste doelen en partijen, zijn we er nog niet. 

Zoals Behn verwoorde: ‘Neither the act of 

measuring performance nor the resulting data 

accomplishes anything itself; only when 

someone uses these measures in some way do 

they accomplish something’ (Behn, 2003:586). 

Om ervoor te zorgen dat prestatiemeting 

uiteindelijk waardevol wordt en het doel van 

prestatiemeting bereikt wordt, moet de 

informatie geanalyseerd en beoordeeld worden 

op een manier die bijdraagt aan het 

uiteindelijke doel. Deze stappen zijn hiernaast 

schematisch weergegeven.  

Prestatiemeting kan een positieve invloed 

hebben op organisaties, als het proces van 

prestatiemeting op deze niveaus goed wordt 

ingericht, op een manier die bij de organisatie 

past. Dit theoretische kader is opgebouwd aan 

de hand van het model dat hiernaast staat. 

Allereerst zal in hoofdstuk 3 worden gekeken 

naar doelen van prestatiemeting. In hoofdstuk 4 

Verwerken 
Hoofdstuk 6 

Analyseren Beoordelen 

Hoe? 
Hoofdstuk 5 

Data verzamelen Wie?  Wanneer? 

Wat? 
Hoofdstuk 4 

Doelstellingen Indicatoren 

Doel? 
Hoofdstuk 3  

Waartoe? Voor wie? 

Figuur 1 Opbouw theoretisch kader  
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komt de vraag ‘wat moet er gemeten worden?’ aan bod. In hoofdstuk 5 zal worden ingegaan op de vraag ‘hoe 

kan dat gemeten worden?’ In hoofdstuk 6 zal de laatste stap worden gezet en worden gekeken naar de 

verwerking van de data. In de conclusie (hoofdstuk 7) zal worden gekeken wat deze onderdelen van het 

ontwerpproces van prestatiemeting betekenen voor dit onderzoek. Ondanks dat de stappen in dit 

onderzoeksrapport als een lineair proces worden beschreven, is het belangrijk om in het achterhoofd te 

houden dat het in werkelijkheid een iteratief proces betreft.  
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‘Accountability choices should advance the strategy an NGO is trying to execute.’ 

Brown & Moore, 2001:2 

Prestatiemeting wordt vaak ervaren als een ‘moetje’, maar kan een positieve bijdrage leveren aan de prestaties 

van een organisatie (Linker in Bovens, 2009). Als organisaties niet goed weten waarom ze zich prestaties 

meten, dan zal prestatiemeting ook nauwelijks iets opleveren maar alleen tijd en energie kosten. Wanneer men 

goed heeft doordacht wat prestatiemeting voor de organisatie zou moeten opleveren, kan ze positieve 

effecten hebben op de organisatie. Dit wordt ook benadrukt door Brown en Moore: ‘Accountability choices 

should advance the strategy an NGO is trying to execute’ (Brown & Moore, 2001:2). 

In de literatuur worden verschillende doelen van prestatiemeting genoemd. Verschillende auteurs 

onderscheiden verschillende categorieën van doelen. Eerst zullen verschillende visies naast elkaar worden 

gezet. Aan de hand daarvan zal een onderscheid worden gemaakt tussen doelen van prestatiemeting voor 

intern gebruik en voor extern gebruik. Deze zullen later in dit hoofdstuk verder worden uitgewerkt.  

 

De Bruijn (2006) onderscheidt de volgende doelen van prestatiemeting:  

- Prestatiemeting kan bijdragen aan de transparantie van een organisatie.  

- Een organisatie kan prestatiemeting gebruiken om te leren.  

- Prestatiemetingen kunnen worden gebruikt om over een organisatie te oordelen.  

- Ook kan prestatiemeting worden gevolgd door een positieve of negatieve sanctie, in dat geval is het 

doel van prestatiemeting afrekenen.  

Prestatiemeting is dus een middel dat organisaties gebruiken om enerzijds inzicht te krijgen in wat er in een 

organisatie gebeurt en om hiervan te leren, en anderzijds om anderen inzicht te geven wat er in een 

organisatie gebeurt dus om verantwoording af te leggen waar consequenties aan kunnen zitten (De Bruijn, 

2006:17). 

Door het PSO (2004) (vereniging die uitzending van professionals in het kader van ontwikkelingssamenwerking 

faciliteert) wordt gebruik gemaakt van de term monitoring. Monitoring wordt door het PSO omschreven als het 

systematisch analyseren en gebruiken van 

informatie uit projecten en programma’s voor drie 

doeleinden:  

- Het leren van de opgedane ervaringen 

(leerfunctie),  

- Het intern en extern afleggen van 

verantwoordelijkheid over de ingezette 

middelen en de resultaten daarvan 

(controle functie)  

- Het nemen van beslissingen 

(stuurfunctie) 

Deze definitie gaat, anders dan de definitie van De 

Bruijn (2006), ook in op de stuurfunctie van 

prestatiemeting – het gebruik van prestatiemeting 

bij het nemen van beslissingen in de organisatie, 

bijvoorbeeld op het gebied van planning en 

In de literatuur en in de praktijk worden de termen 

‘prestatiemeting’, ‘resultaatmeting’ en ‘monitoring’ door 

elkaar gebruikt. Het begrip prestatiemeting wordt in de 

praktijk ook wel gebruikt voor persoonlijke beoordeling, als 

een tool voor Human Resources Management. Monitoring 

is een Engelstalige term die vaak wordt gebruikt in de 

praktijk, in combinatie met planning en evaluatie. 

Resultaatmeting wordt in de literatuur weinig gebruikt, 

maar deze term legt meer de nadruk op de resultaten van 

een organisatie in plaats van op persoonlijke prestaties.  

In dit onderzoek worden deze termen door elkaar gebruikt, 

maar richten zich allemaal op prestaties en resultaten van 

de organisatie, niet op prestaties meten en beoordelen van 

individuele medewerkers.  
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verdeling van de bronnen zoals tijd en geld. In het vierde doel die De Bruijn onderscheidt gaat het ook om het 

nemen van een beslissing, maar de beslissing om (financiële) sancties op te leggen gebeurt achteraf en wordt 

vaak genomen door een hogere partij (hoger management, financier, overheid).  

Behn (2003) geeft een alternatieve kijk op de vraag waartoe prestaties gemeten worden. Behn onderscheidt 

acht doelen. De eerste zeven doelen leiden volgens Behn uiteindelijk allemaal naar het achtste doel: het 

verbeteren van prestaties.   

1) Evalueren – Als het doel van prestatiemeting evaluatie is draait het om de vraag: hoe goed presteert 

een organisatie?  

2) Controleren – Het tweede doel dat prestatiemeting kan dienen is om te controleren of de uitvoerders 

doen wat ze zouden moeten doen.  

3) Budgetteren – Prestatiemeting kan helpen bij het maken van budgettaire beslissingen, omdat het 

informatie kan geven over hoe een project/afdeling/organisatie presteert met het budget dat ze 

hebben.  

4) Motiveren – Het stellen van bepaalde doelen en het meten van prestaties kan een motiverende rol 

spelen in organisaties, omdat het mensen laat zien in hoeverre ze op weg zijn om het doel te bereiken. 

Het kan ervoor zorgen dat mensen zo goed mogelijk hun best doen om dat specifieke doel te behalen.  

5) Promoten – Prestatiemeting kan bijdragen aan het verkrijgen van steun en legitimiteit voor 

organisaties. Ze kunnen ermee laten zien dat ze goed werk verrichten. Op deze manier kunnen ze van 

buiten hun bestaansrecht laten zien.  

6) Vieren – Prestatiemeting kan informatie geven over wanneer er goede prestaties zijn geleverd, 

waardoor deze prestaties gevierd kunnen worden. Dit werkt bindend in een organisatie, het geeft 

mensen en organisaties het gevoel dat ze relevant zijn en kan motiverend werken voor aankomende 

projecten. Het vieren van goede resultaten hoeft geen einddoel te zijn, maar kan weer gebruikt 

worden om te motiveren en om te promoten. Ook kan het gebruikt worden bij de lerende functie van 

prestatiemeting, omdat degenen die hebben bijgedragen aan de gevierde resultaten anderen kunnen 

leren hoe ze dit bereikt hebben.  

7) Leren – Leren gaat nog een stap verder dan evalueren. Bij evalueren wordt gekeken naar wat wel of 

niet goed ging, bij leren gaat het er om de vraag waarom dingen wel of niet goed gingen.  

8) Verbeteren – Al deze voorstaande doelen van prestatiemeting dienen uiteindelijk één uiteindelijk 

doel: het verbeteren van prestaties.  

De doelstellingen die Behn onderscheidt zijn niet allemaal op hetzelfde niveau. Voor sommige doelen zijn 

andere doelen nodig om ze te bereiken. Een organisatie kan bijvoorbeeld niet verbeteren als zij niet eerst heeft 

geleerd, en een organisatie kan niet leren als zij niet eerst heeft geëvalueerd.  

Als deze verschillende doelstellingen naast elkaar gelegd worden kunnen er twee categorieën worden 

onderscheiden, prestatiemeting voor extern gebruik en prestatiemeting voor intern gebruik. Prestatiemeting 

voor extern gebruik richt zich voornamelijk op verantwoording. Door middel van prestatiemeting kan 

verantwoording worden afgelegd over de ingezette middelen en de resultaten (controle functie). Als gevolg 

hiervan kan over een organisatie worden geoordeeld, wat uiteindelijk kan leiden tot afrekening, bijvoorbeeld 

op financieel gebied (budgettering). Ook kan verantwoording worden gebruikt om de organisatie te promoten, 

om steun en legitimiteit te verkrijgen. Prestatiemeting voor intern gebruik kan worden onderverdeeld in twee 

subcategorieën:  

- Interne beheersing: Het gebruik van prestatiemeting om inzicht te krijgen in de processen van een 

organisatie (transparantie) en dit gebruiken bij het nemen van beslissingen (stuurfunctie), controleren 

of het juiste gebeurt (interne verantwoording) en het motiveren van mensen in de organisatie, 

bijvoorbeeld door het vieren van behaalde prestaties.  

- Leren: prestatiemeting kan gebruikt worden om processen en resultaten te evalueren, zodat de 

organisatie hiervan kan leren en uiteindelijk de prestaties kan verbeteren.  
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Sommige eerder genoemde doelen van prestatiemeting kunnen zowel onder intern gebruik, als extern gebruik 

van prestatiemeting vallen. Zo kan controle als doel van prestatiemeting worden toegepast op interne 

beheersing (interne controle), maar ook bij externe verantwoording (externe controle). Ook het inzicht krijgen 

in de processen van een organisatie (transparantie) kan door zowel de organisatie zelf als externe partijen 

worden gebruikt. Deze indeling is dus niet volledig strikt.  

In de volgende paragrafen zal dieper worden ingegaan op deze doelen van prestatiemeting. Allereerst zal 

worden ingegaan op het extern gebruik van prestatiemeting (verantwoording), daarna op intern gebruik 

(beheersing en leren).  

 

Etymologisch betekent verantwoorden ‘een nadrukkelijk en afdoend tegenwoord spreken’, het begrip duidt 

dus op een communicatierelatie tussen twee actoren, waarbij mensen hun gedrag ten overstaan van een ander 

verklaren en toelichten (Van Weers, 1990). Van Weers omschrijft verantwoording afleggen als ‘redengevende 

communicatie’. Volgens Brown & Moore (2001) is een actor accountable als ‘the actor recognizes that it has 

made a promise to do something, and has accepted a moral and legal responsibility to do its best to fulfill that 

promise’ (Brown & Moore, 2001:3). Verantwoording afleggen is een belangrijk onderdeel geworden binnen 

publieke organisaties, omdat zij opereren in een web van verantwoordingsrelaties (Schillemans, 2011: 211). 

Wanneer een organisatie deze verantwoording goed uitvoert, is het een kans om aan belanghebbenden te 

laten zien dat het goed gaat met de organisatie en kan het wantrouwen wegnemen bij externe partijen omdat 

de organisatie zich toegankelijk en transparant opstelt (Schillemans, 2011). 

Bovens en Schillemans (2009) spreken van verantwoording wanneer er een relatie is tussen een actor  (die 

handelt) en een forum (dat oordeelt), waarbij de actor zich verplicht voelt om informatie en uitleg te geven 

over zijn optreden, het forum nadere vragen kan stellen, een oordeel uit kan spreken en dat dat oordeel 

consequenties kan hebben. In deze definitie zijn drie fasen te onderscheiden. De eerste fase is de 

informatiefase, waarbij de actor verplicht is of zich verplicht voelt om informatie en uitleg te verstrekken over 

het eigen optreden. De verstrekte informatie kan er toe leiden dat het forum waaraan verantwoording wordt 

afgelegd nog nadere informatie wil. In deze tweede fase, de debatfase, kan het forum waaraan verantwoording 

wordt afgelegd, nadere vragen stellen aan de actor. Als derde kan er sprake van zijn dat het forum een oordeel 

uitspreekt op grond van bepaalde verwachtingen. Hieraan kunnen formele en informele consequenties zitten 

voor de actor. Dit noemt men de consequentiefase. Het verschilt per situatie hoever het proces gaat. Soms 

geeft een actor alleen informatie, maar hoeft hij daar amper vragen over te beantwoorden of zijn er geen 

consequenties aan verbonden. Het andere uiterste is wanneer er zware consequenties zitten verbonden aan 

het oordeel van het forum over de informatie van de actor. De definitie van Bovens en Schillemans van 

verantwoording is schematisch weergegeven in de tabel hieronder (Bovens, 2009). 

Fasen in verantwoording Elementen van verantwoording 

Informatiefase 1. Er is een relatie tussen een actor en een forum 
2. Waarbij de actor verplicht is of zich verplicht voelt 
3. Om informatie en uitleg te verstrekken 
4. Over het eigen optreden 

Debatfase 5. En het forum nadere vragen kan stellen, 

Consequentiefase 6. Een oordeel uit kan spreken 
7. Op grond van bepaalde verwachtingen 
8. Dat formele of informele consequenties kan hebben voor de actor 

Tabel 1, de fasen en elementen van verantwoording (Bovens 2009: 23) 

In de definitie van Bovens en Schillemans hoeft een organisatie niet per se verplicht te zijn om verantwoording 

af te leggen, maar kan de organisatie zich ook verplicht voelen. Ebrahim (2010) benadrukt dit door aan te geven 

dat organisaties ook zelf gemotiveerd kunnen zijn om verantwoording af te leggen, zonder externe druk. ‘(…) 

accounbatility has both an external dimension in terms of “an obligation to meet prescribed standards of 

behavior, and an internal one motivated by “felt responsibility” as expressed through individual action and 

organizational mission’ (2010:3). 
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Verantwoording kan op vele verschillende dimensies plaatsvinden, waarbij verschillende actoren betrokken 

zijn, vele verschillende mechanismen en prestatiestandaarden worden gebruikt, welke verschillende soorten 

van (re)acties vanuit de organisatie verwachten (Ebrahim, 2003:815). Dit maakt duidelijk hoe een breed 

concept verantwoording is, en dat hieronder veel verschillende activiteiten vallen. Hieronder worden 

verschillende vormen onderscheiden.  

Bovens en Schillemans (2009) onderscheiden verschillende vormen van verantwoording op basis van aan wie 

verantwoording afgelegd moet worden, waarover verantwoording afgelegd moet worden en waarom de actor 

zich geroepen voelt om verantwoording af te leggen. Bij de vraag aan wie verantwoording afgelegd moet 

worden in de publieke sector kunnen ten minste vijf soorten verantwoording worden onderscheiden:  

- Politieke verantwoording: verantwoording aan politieke fora zoals volksvertegenwoordigers, kiezers, 

politieke partijen, media.  

- Juridische verantwoording: hierbij draait het om juridische fora, zoals rechtbanken.  

- Administratieve verantwoording: het gaat hierbij om verantwoording aan financiële of bestuurlijke 

toezichthouders, zoals ombudslieden, rekenkamers, inspecties en onafhankelijke autoriteiten.  

- Professionele verantwoording: hierbij draait het om verantwoording tegenover vakgenoten.  

- Maatschappelijke verantwoording draait om verantwoording afleggen aan belangengroepen, burgers 

en andere ‘stakeholders’.  

Als we kijken naar waarover verantwoording afgelegd moet worden, dan kunnen er onder andere de volgende 

soorten van verantwoording worden onderscheiden: financiële, procesmatige of programmatische 

verantwoording. Procesmatige verantwoording is vaak ook juridische verantwoording, omdat het vaak draait 

om de rechtmatigheid van het optreden. Bij programmatische verantwoording gaat het om de geleverde 

prestaties en de effectiviteit en doelmatigheid (Bovens en Schillemans, 2009). 

Het derde onderscheid dat gemaakt kan worden gaat over de reden van verantwoording: waarom voelt de 

actor zich geroepen om verantwoording af te leggen? Het gaat hierbij vooral om de aard van de relatie tussen 

de actor en het forum en dan in het bijzonder om de vraag waarom de actor zich verplicht voelt om 

verantwoording af te leggen. Hierin kunnen de volgende vormen worden onderscheiden (Schillemans & 

Bovens, 2004):  

- Verticale verantwoording: Hier is sprake van wanneer het forum formele macht heeft over de actor. Er 

is dan sprake van een hiërarchische relatie, ofwel van een principaal – agent verhouding.  

- Diagonale verantwoording: Hiervan is sprake wanneer verantwoording afgelegd wordt aan een andere 

organisatie die door de hiërarchisch bovengeschikte is belast met een vorm van toezicht of controle 

op het handelen van de actor. Voorbeelden hiervan zijn toezichthouders, inspecties en de Nationale 

Ombudsman.  

- Horizontale verantwoording: Van horizontale verantwoording is sprake wanneer er geen formele 

hiërarchische relatie bestaat tussen de actor en het forum. De organisatie kan bijvoorbeeld 

verantwoording afleggen aan burgers, journalisten of ketenpartners.  

Ebrahim maakt een ander onderscheid van verschillende soorten verantwoordingsrelaties. Allereerst noemt hij 

upward accountability. Dit richt zich op de relatie met donoren, fondsen en overheden en is vaak gericht op het 

verantwoorden over het gebruik van (financiële) middelen.  Daarnaast noemt hij downward accountability. Dit 

richt zich op de relaties met de partijen die de ‘diensten’ en ‘services’ van de organisatie ontvangen, direct of 

indirect (Ebrahim, 2010:4). Daarnaast onderscheidt Ebrahim ook ‘internal accountability’, dit komt terug in 

§2.3. Waar Schillemans en Bovens voorbij gaan aan verantwoording afleggen ‘naar beneden’, gaat Ebrahim 

voorbij aan het afleggen van verantwoording aan gelijkwaardige partnerorganisaties. Beide verdelingen vullen 

elkaar dus aan.  
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NGO’s en non-profit organisaties hebben andere redenen dan bedrijven en overheidsorganisaties om 

verantwoording af te leggen. Zij krijgen geen terugkoppeling door stijgende of dalende verkopen zoals in het 

bedrijfsleven, of door het oordeel van burgers in de vorm van sociale onrust of het winnen/verliezen van 

stemmen zoals bij de overheid. Het doel van verantwoording door NGO’s en non-profit organisaties is het laten 

zien wat ze bereiken met hun projecten en om te laten zien hoe effectief de organisatie zelf is (Fowler, 1996). 

Een overeenkomst tussen ‘gewone’ publieke organisaties en NGO’s is dat vele verschillende partijen vragen om 

verantwoording. De soorten fora waar NGO’s verantwoording aan afleggen verschillen echter wel (Brown & 

Moore, 2001):  

- Donoren eisen dat NGO’s verantwoordelijkheid tonen wat betreft de integriteit, efficiëntie en de 

impact van de activiteiten aan welke ze financieel bijdragen.  

- Begunstigden vragen verantwoording van NGO’s over het naleven van hun beloftes over het 

verbeteren van de lokale ontwikkeling, in plaats van het opleggen van hun eigen prioriteiten.  

- Medewerkers verwachten dat de NGO’s hun doelstellingen nastreven omdat dit de reden is dat ze bij 

de NGO werken.  

- Partners verwachten dat de NGO’s de beloftes waarmaken die zij hebben gemaakt binnen de 

samenwerking met de partners.  

- Zelfs degenen die de ‘doelgroep’ zijn van de NGO’s vragen om verantwoording. Zij willen weten aan 

wie de NGO’s verantwoording moeten afleggen en namens wie de NGO’s spreken zodat ze de 

noodzaak en legitimiteit van de claims die NGO’s maken tegenover hen kunnen beoordelen.  

Omdat verantwoording vaak een belofte tot presteren inhoudt, wordt er snel gedacht over verantwoording als 

een relatie tussen twee actoren (zoals ook in de defintie van Bovens & Schillemans). Brown en Moore (2001) 

zeggen echter dat het ook mogelijk is dat een actor zich verantwoordelijk voelt tegenover een abstract doel. De 

NGO voelt zich dan verantwoordelijk tegenover deze morele doelen los van de eisen van financiers, partners of 

cliënten (Brown & Moore, 2001:3). Dit kan echter ook van toepassing zijn voor andere (publieke) organisaties.  

Bovens en Schillemans (2004) maken bij de verschillende vormen van verantwoording onderscheid in de soort 

relatie die er is tussen de actor en het forum, bijvoorbeeld in de vorm van een principaal – agentverhouding 

(verticale verantwoording) (Schillemans & Bovens, 2004), maar voor NGO’s is het niet zo gemakkelijk om 

verantwoording in deze verhouding te duiden. Je zou donoren kunnen zien als principaal, maar een NGO wil 

zichzelf niet alleen tegenover de donoren verantwoorden. Ze leggen ook een zekere verantwoording af richting 

partners, of begunstigden door te beloven met hen samen te werken of hen te helpen. Op deze manier moeten 

NGO’s verantwoordelijkheid afleggen tegenover verschillende partijen. Zolang al deze partijen hetzelfde willen, 

is er geen probleem. Wanneer de verwachtingen van de verschillende stakeholders niet overeenkomen, dan 

moet de NGO besluiten welke van deze verwachtingen ze wil gaan waarmaken. Het antwoord op deze vraag is 

de partij die geduid kan worden als principaal, terwijl de anderen dan als gewone stakeholders gezien kunnen 

worden. De principaal is in dit licht de partij die de sterkste invloed heeft op de activiteiten van de organisatie. 

De vraag van welke stakeholder de verwachtingen het belangrijkst is, is echter niet zo gemakkelijk te 

beantwoorden in het geval van NGO’s, omdat dat afhankelijk is van de visie van de NGO (Brown & Moore, 

2001). Deze keuze heeft invloed op de relatie met andere stakeholders, omdat de kans bestaat dat zij het niet 

met deze keuze eens zijn. Organisaties zijn echter niet in staat om aan teveel actoren verantwoording af te 

leggen dus hierin moeten keuzes gemaakt worden (Ebrahim, 2010).  
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Zoals in het begin van dit hoofdstuk is genoemd, is externe verantwoording afleggen niet het enige doel dat 

prestatiemeting kan dienen. Prestatiemeting kan ook inzicht geven in de processen van een organisatie, kan 

helpen bij maken van beslissingen, het kan bijdragen aan de controle of het juiste gebeurt en het kan 

motiverend werken. Daarnaast kan prestatiemeting gebruikt worden door een organisatie om van te leren, 

zodat de organisatie uiteindelijk beter kan presteren. Deze doelen van prestatiemeting worden vaak ook 

genoemd onder het afleggen van verantwoording, het gaat dan niet om externe verantwoording maar internal 

accountability (Ebrahim, 2010:4). ‘It may be defined not only as a means through which individuals and 

organizations are held responsible for their actions (e.g., through legal obligations and explicit reporting and 

disclosure requirements), but also as a means by which organizations and individuals take internal responsibility 

for shaping their organizational mission and values, for opening themselves to public or external scrutiny, and 

for assessing performance in relation to goals’ (Ebrahim, 2003:815). In deze definitie komt ook de lerende 

functie van verantwoording naar voren. Ook Schillemans (2011) gaat in op leren als doel van verantwoording. 

Hij noemt dit het cybernetische perspectief op verantwoording, waarbij verantwoording dient als middel om 

inzichten te genereren en om de kwaliteit van het handelen te onderzoeken. Het confronteert organisaties met 

informatie over hun functioneren en het dwingt om te reflecteren op de successen en mislukkingen van het 

beleid. Deze verschillende soorten van verantwoording kunnen de terminologie soms verwarrend maken. In dit 

onderzoek worden externe en interne verantwoording als twee verschillende doelen van prestatiemeting 

gezien, waarbij het laatste is bedoeld om te sturen en te leren.  

Het UNDP (2002A) definieert prestatiemeting als volgt:  ‘The 

collection, interpretation of, and reporting on data for performance 

indicators which measure how well programmes or projects deliver 

outputs and contribute to achievement of higher level aims (purposes 

and goals). Performance measures are most useful when used for 

comparisons over time or among units performing similar work. A 

system for assessing performance of development initiatives against 

stated goals. Also described as the process of  objectively measuring 

how well an agency is meeting its stated goals or objectives’ (UNDP, 

2002A:104). Hierbij draait het om het inzicht krijgen in de prestaties 

van de organisatie, met als doel om van te leren, daarmee betere 

beslissingen te maken en beter verantwoording af te kunnen leggen en 

de organisatie goed neer te zetten (promoten). Dit is in het figuur 

hiernaast weergegeven, als een constant doorlopend proces. Hierbij 

wordt de lerende functie van prestatiemeting ook weer onlosmakelijk 

verbonden met het afleggen van verantwoording.  

 

Dit hoofdstuk begon met een citaat van Brown en Moore: ‘Accountability choices should advance the strategy 

an NGO is trying to execute’ (2001:2). Ook in paragraaf 3.2.2. kwam naar voren dat het belangrijk is om keuzes 

te maken aan wie een organisatie verantwoording af wil leggen. Het belangrijkste forum heeft grote invloed op 

de inrichting van het proces van prestatiemeting. Daarnaast brengt elk doel en elk forum meer werk met zich 

mee. De Bruijn (2002) raadt dan ook aan om het aantal functies en fora waar prestatiemeting op is gericht 

terug te beperken. Het risico van teveel functies en fora is dat prestatiemeting een doel op zich wordt, in plaats 

van een middel om van te leren, te sturen of verantwoording af te leggen. Er moeten dus keuzes gemaakt 

worden: ‘The strategy to address this is that the managers and professionals who measure performance should 

make agreements about the functions and the forums’ (De Bruijn, 2002:588). Wanneer dit in gezamenlijkheid 

wordt gedaan, worden de gestelde doelen ook gesteund door de gehele organisatie, waardoor strategisch 

gedrag kan worden voorkomen. Ook zorgt het ervoor dat het systeem van prestatiemeting overzichtelijk blijft.  

Figuur 2 Doelstellingen van prestatiemeting 
(UNDP, 2002A) 
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De reden waartoe en voor wie organisaties aan prestatiemeting doen heeft invloed op de inrichting van het 

proces van prestatiemeting. Daarom zijn in dit hoofdstuk verschillende doelen van prestatiemeting 

onderscheiden, met daarbij verschillende actoren voor wie prestatiemeting bedoeld is. Bij interne doelen, dus 

wanneer prestatiemeting gebruikt wordt om te leren en om te sturen, is prestatiemeting bedoeld voor de 

eigen organisatie. Bij externe doelen, wanneer het gaat over het afleggen van verantwoording, is de vraag voor 

wie prestaties worden gemeten moeilijker te beantwoorden. Er zijn niet alleen verschillende partijen die om 

verantwoording vragen, maar de relatie met deze verschillende partijen kan ook verschillen. Als men het 

proces van prestatiemeting overzichtelijk wil houden, is het onmogelijk om aan iedereen verantwoording af te 

leggen en er ook nog van te leren én te gebruiken bij de sturing van de organisatie. Organisaties moeten hierin 

keuzes maken. De reden waartoe een organisatie prestaties meet, heeft invloed op wat er gemeten moet 

worden. Over wat gemeten moet worden, gaat het volgende hoofdstuk.   
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In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden dat prestatiemeting verschillende doelen kan dienen. Het kan zowel intern 

als extern gebruikt worden. Het doel dat een organisatie heeft met het proces van prestatiemeting bepaalt 

voor een deel wat gemeten moet worden. In dit hoofdstuk zal allereerst in worden gegaan op de verschillende 

doelen van prestatiemeting die Behn (2003) noemde en welke informatie voor deze verschillende doelen nodig 

zijn. Daarna zal worden gekeken naar het referentiekader dat een organisatie nodig heeft, waarin doelen zijn 

gedefinieerd, aan de hand waarvan indicatoren opgesteld kunnen worden. Daarna wordt ingegaan op 

verschillende niveau’s waar gemeten kan worden en wat de gevolgen hiervan zijn voor de informatie die het 

oplevert. Als laatste zal worden ingegaan op de manier waarop het referentiekader en de indicatoren moeten 

worden opgesteld: in interactie met alle verschillende betrokkenen.  

 

‘When designing or managing a monitoring and review system it is vitally important 

to carefully consider who needs what information.’ 

EuropeAID, 2004:101 

In hoofdstuk 3 zijn verschillende doelen van prestatiemeting uiteengezet en voor wie het bedoeld is. Sommige 

doelen waren gericht op intern gebruik, anderen op extern gebruik. Bij extern gebruik zijn er vele verschillende 

soorten actoren, waarmee verschillende soorten relaties kunnen bestaan. Deze relatie bepaalt meestal wat 

voor soort informatie er nodig is. Bij veel verticale verantwoordingsrelaties zitten bepaalde 

verantwoordingseisen. Het is dus belangrijk om eerst uiteen te zetten wie welke informatie nodig heeft. ‘When 

designing or managing a monitoring and review system it is vitally important to carefully consider who needs 

what information’ (EuropeAID, 2004:101).  

Behn (2003) noemt in zijn artikel ‘Why measure performance? Different purposes require different measures’ 

verschillende doelen van prestatiemeting en geeft daarbij aan dat verschillende doelen om verschillende 

soorten informatie vraagt. In het vorige hoofdstuk zijn de acht doelen die Behn onderscheidt naast elkaar 

gezet. Wat er gemeten moet worden om tegemoet te komen aan elk doel, wordt hieronder beschreven.  

Evalueren - Als prestatiemeting gebruikt wordt om te evalueren, dan is er vergelijkingsmateriaal nodig. Dit kan 

een bepaalde standaard zijn, welke gebaseerd kan zijn op eerdere prestaties, op prestaties van vergelijkbare 

organisaties, professionele standaarden, standaarden van de sector of politieke wensen. Aan de hand van 

informatie over de input, throughput, output en outcome kan de prestatie worden vergeleken met de 

standaard. Hierbij zijn twee vragen van belang: is bereikt wat bereikt moest worden, en is dit op een 

kostenefficiënte manier gebeurd? Behn benadrukt wel dat een vergelijking met één standaard geen compleet 

beeld geeft. Om echt een consistent en geloofwaardig beeld te creëren, moet met meerdere standaarden 

worden vergeleken. 

Controleren - Wordt prestatiemeting gebruikt om te controleren, dan zijn er voorschriften over de input nodig, 

bijvoorbeeld in de vorm van richtlijnen. Het meten richt zich in dit geval op het nakomen van de richtlijnen.  

Budgetteren - Als budgetteren het doel is van prestatiemeting, dan is er informatie nodig over de mate waarin 

activiteiten op een kostenefficiënte manier hebben plaatsgevonden. Hierbij gaat het niet alleen om de directe 

kosten, maar ook om indirecte kosten die verbonden zijn aan de activiteit. Er moet wel een bepaalde standaard 

zijn waarop gemeten kan worden of een prestatie goed, slecht of middelmatig heeft gescoord wat betreft 

efficiëntie.  
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Motiveren - Wanneer prestatiemeting wordt ingezet om mensen te motiveren, dan is er vrij actuele 

meetinformatie nodig, welke vergeleken moeten worden met targets. Het gaat hierbij om directe output, 

omdat mensen hier directe invloed op hebben. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat 

output informatie maar in beperkte mate iets zegt over wat er werkelijk bereikt is. Maar om te motiveren is de 

informatie direct nodig, waardoor er geen tijd is om te wachten op outcome.  

Promoten - Is promoten het doel van prestatiemeting, dan heeft de organisatie makkelijk te begrijpen 

meetresultaten nodig, die ingaan op thema’s welke het publiek interesseren. De prestatie informatie moeten 

niet zomaar gepubliceerd worden, maar het moet toegankelijk worden gemaakt voor het publiek. Mensen 

moeten in staat zijn om snel aan de informatie te komen, en het moet zo worden gepresenteerd dat het goed 

te begrijpen is. Voor de organisatie is het belangrijk dat ze weten wat mensen willen weten van de organisatie.  

Vieren - Als prestatiemeting gebruikt wordt om te vieren, dan heeft een organisatie bepaalde standaarden en 

targets nodig welke bepalen wanneer iets een succes is. Deze moeten zo zijn opgesteld dat als deze behaald 

zijn, de organisatie en de mensen die in de organisatie werken echt het gevoel hebben dat ze iets hebben 

bereikt.  

Leren - Bij de lerende functie van prestatiemeting draait het niet alleen om de vraag of iets beter of slechter is 

gegaan dan bepaalde standaarden, maar ook waarom. Daarom is er in dat geval veel gedetailleerde en 

gevarieerde informatie nodig over wat er in de organisatie gebeurt. Om erachter te komen waarom bepaalde 

dingen wel of niet goed lopen kan gebruik worden gemaakt van benchmarking. Bepalen wat er precies 

gemeten moet worden is niet makkelijk. Als de organisatie zou weten op welke aspecten het moet weten, dan 

is ook al bekend waar het goed of fout loopt. Is dit nog niet bekend en moet de organisatie nog leren, dan is het 

lastig om te bepalen waarop gefocust moet worden. Vaak zit het leermoment in een onverwachte hoek. 

Daarom moet er niet alleen op een formele manier gemeten worden, maar ook op een informele manier: 

‘management by walking around’. Het zijn niet per se de resultaten die worden gemeten die leren hoe het 

moet, maar het is deze informatie die aanzet geeft om te onderzoeken waarvan geleerd kan worden.  

Verbeteren - Wanneer prestatiemeting gebruikt wordt om de prestaties van een organisatie te verbeteren, dan 

is het van belang dat de manager inzicht heeft in het volledige plaatje van wat er gebeurt in de organisatie. Ze 

moeten weten wat de input is, welke omgevingsfactoren meespelen bij de productie, in hoeverre ze hier 

invloed op kunnen uitoefenen en welke output en outcome eruit komen. Het scherp krijgen van dit hele plaatje 

is erg complex. Om uiteindelijk de organisatie te kunnen verbeteren, moet de manager goed weten op welke 

manier hun activiteiten invloed hebben op de output en de outcome.   

Bovenstaande maakt duidelijk dat elk doel andere informatie nodig heeft. In veel gevallen zijn er standaarden 

en targets nodig om te gebruiken als referentieniveau om prestaties op te toetsen. Voor de verschillende 

doelen is ook informatie nodig over verschillende momenten in het gehele proces van het uitvoeren van een 

project of activiteit. Soms is input informatie nodig, soms output, of outcome informatie. Hier wordt dieper op 

ingegaan in paragraaf 4.4.  

 

Wat er gemeten moet worden is dus afhankelijk van het doel van prestatiemeting, maar dat is niet het enige. 

Zonder een ‘plan’ is prestatiemeting niet heel waardevol. Er is een plan nodig welke een referentiekader vormt 

omdat dit de basis is waartegen prestaties beoordeeld kunnen worden. ‘An appropriately documented plan is a 

prerequisite to effective monitoring’ (EuropeAID, 2004:101). De organisatie moet dus weten wat zij wil 

bereiken, om prestaties hierop te toetsen. Er moeten bepaalde standaarden worden vastgelegd welke duidelijk 

maken of een organisatie bij het behalen van bepaalde resultaten op de juiste weg is. De volgende onderdelen 

zijn hierbij van belang (Linker in Bovens, 2009):  

1) Oude positie: waar stond de organisatie een bepaalde periode geleden? 

2) Streefpositie: waar wil de organisatie na een bepaalde periode staan en waarom?  
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3) Afgelopen periode: welke beslissingen zijn genomen en waarom? Wat is er gedaan, wat heeft dat 

opgeleverd en is dat volgens verwachtingen? 

4) Prognose: waar komt de organisatie uit als ze op deze weg doorgaan?  

5) Toekomstige periode: waar denkt de organisatie bijstelling nodig te hebben, en waarom? Wat gaat er 

dan gebeuren en wat gaat dit naar verwachting opleveren?  

De laatste drie onderdelen zijn van belang bij de laatste fase van het proces van prestatiemeting, namelijk het 

verwerken van de data, het geven van de betekenis en het gebruiken om het doel van prestatiemeting te 

bereiken. Dit komt aan bod in hoofdstuk 6. Bij verantwoording over prestaties ontbreken regelmatig 

onderdelen van deze vijf bovengenoemde zaken, wat gevolgen heeft voor de mate waarin beoordeeld kan 

worden of een organisatie goed presteert. Linker (in Bovens, 2009) is van mening dat terugblik en vooruitblik 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een organisatie ontwikkelt goede informatie over prestaties door te 

beginnen met het formuleren van de missie, de visie en de doelstellingen. Deze kunnen dan worden vertaald 

via kritische succesfactoren naar prestatie-indicatoren. Verantwoording over prestaties kan dus worden 

ondersteund door het presenteren van uitkomsten op indicatoren die iets zeggen over de inspanningen, 

resultaten en effecten en daarmee over het behalen van de doelen. Om in staat te zijn om te beoordelen of 

prestaties zijn gerealiseerd, kan de realisatiewaarde worden afgezet tegen een norm of streefwaarde. Om te 

bekijken of de norm uitdagend en reeël genoeg is, kan de informatie vergeleken worden met vergelijkbare 

organisaties (als dat mogelijk is) of kan de ontwikkeling van de prestaties in de tijd worden vergeleken (Linker in 

Bovens, 2009). 

Het nadenken over de doelen van een organisatie is cruciaal, niet alleen omdat hiermee de vertaling naar 

inhoud, vorm, distributiewijze en het organiseren van interactie met de verschillende belangengroepen 

gemakkelijker wordt maar vooral omdat hiermee de benodigde intrinsieke motivatie en energie wordt 

gegenereerd om echt wat van verantwoording te maken (Linker in Bovens, 2009).  

 

Om te bepalen wat er gemeten moet worden, is het dus van belang dat een organisatie een plan heeft over 

wat men wil bereiken. Dit plan vormt de basis van het meetsysteem, op basis van dit plan kan de organisatie 

indicatoren opstellen. Om zo’n plan op te stellen moet de missie en strategie van een organisatie worden 

geïdentificeerd en worden bepaalde welke 

prestatie een organisatie wil leveren. Volgens 

Linker (in Bovens, 2009) betekent een prestatie 

leveren ‘iets voor elkaar krijgen’. Wat het 

leveren van een prestatie is verschilt bij for-

profit en non-profit organisaties. Moore (2000) 

beargumenteert het verschil tussen for-profit 

organisaties en non-profit-/overheids-

organisaties door twee grote verschillen te 

noemen. Het eerste verschil is de bron van 

inkomsten. Bij for-profit organisaties zijn de 

opbrengsten van de producten of services die 

zij leveren aan klanten de bron van inkomsten. 

Bij non-profit organisaties zijn de middelen van 

een organisatie afkomstig van vrijwillige 

bijdragen in de vorm van geld, tijd en materiaal. 

Het tweede verschil is de manier waarop 

organisaties hun waarde meten. Bij for-profit 

organisaties is de waarde te meten in de 

financiële opbrengsten van hun activiteiten. Bij 

non-profit organisaties is de waarde niet te 
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meten op basis van financiële prestaties. De waarde die zij produceren is uit te drukken in het bereiken van 

sociale waarde in plaats van in financiële waarde.  

Deze verschillen hebben gevolgen voor de manier waarop de strategie voor een non-profit organisatie moeten 

worden opgesteld. Allereerst moet de missie zich richten op de sociale waarde die de organisatie wil 

voortbrengen en daarbij draait het niet om financiële doelen. ‘Money may be needed to accomplish these 

goals, but the ultimate goals are not financial’ (Moore, 2000:190). Anders dan bij de for-profit sector, is er bij 

de non-profit sector geen automatisch verband tussen het succesvol runnen van de organisatie en het 

binnenhalen van middelen. Naast de mate waarin een organisatie effectief is in het bereiken van de missie 

door hun operationele capaciteit, moet de organisatie zich ook richten op financiële duurzaamheid. Als derde 

moet de organisatiestrategie zich richten op het bereiken van de sociale waarde. In het figuur hiernaast is dit 

uitgebeeld. Bij for-profit organisaties zit er een link tussen financiële prestaties, het overleven van de 

organisatie en het voortbrengen van waarde. Bij non-profit organisaties hebben deze factoren niet automatisch 

een positieve invloed op elkaar.  

Het gevolg hiervan is dat een non-profit organisatie bij het opstellen van haar missie rekening moet houden 

met al deze drie punten in de driehoek, aldus Moore (2000). Allereerst gaat het om de sociale missie, ten 

tweede om operationele capaciteit en als derde om het voortbrengen van legitimiteit en steun. Deze drie 

punten op de driehoek moeten dus allemaal worden meegenomen als een non-profit organisatie een 

duurzame, waarde creërende strategie wil vormen (Moore, 2003). Deze driehoek gebruikt Moore als basis voor 

de Public Value Scorecard, welke hij heeft ontwikkeld als tegenhanger van de Balanced Scorecard, een tool 

welke in de for-profit sector veel wordt gebruikt als basis om prestaties te meten, maar welke niet geschikt 

bleek voor de nonprofit sector, onder andere omdat het zich teveel richte op financiële doelen. De 

verschillende onderdelen van de Public Value Scorecard worden in de volgende paragrafen uitgelegd.  

 

Bij de sociale missie draait het om de vraag wat de 

maatschappelijke waarde is die een organisatie wil produceren. 

Hierbij draait het dus niet om doelen in financiële zin, maar sociale 

doelstellingen. Een tool om de sociale missie op te stellen is het 

Logical Framework.  

Het gebruik maken van een logical framework kan helpen bij het 

uiteenzetten van de doelstellingen van een organisatie. Het Logical Framework Approach (LFA) is ontwikkeld 

eind jaren ‘60 voor de US Agency of International Development, om de projectplanning, prestatiemeting en 

evaluatie te verbeteren en wordt nu overal in de ontwikkelingssector gebruikt. Het LFA is ‘an analytical process 

and set of tools used to support project planning and management. It provides a set of interlocking concepts 

which are used as part of an iterative process to aid structured and systematic analysis of a project or program 

idea’ (EuropeAID, 2004:57). Het is een tool dat helpt gestructureerd na te denken over wat men wil bereiken, 

waardoor belangrijke vragen gesteld kunnen worden, zwakke plekken kunnen worden gesignaleerd en 

uitvoerders betere beslissingen kunnen nemen op basis van een beter begrip van het project, de doelen van 

het project en de middelen waarmee deze doelen bereikt moeten worden.  

Het gebruik van het LFA heeft verschillende functies. Het laat een organisatie nadenken over de bestaande 

situatie, de relevantie van het project en het identificeren van doelen en strategieën. Het kan helpen bij het 

opstellen van een projectplan met duidelijke doelen en meetbare resultaten. Daarnaast biedt het een overzicht 

van de gewenste impact, outcome, output en activiteiten en vormt daarmee een basis voor het meten en 

beoordelen van prestaties. Om tot een Logical Framework Matrix (de gedocumenteerde uitwerking van het 

Logical Framework, zie paragraaf 4.3. voor een voorbeeld) te komen, moet er eerst een analytisch proces 

plaatsvinden, bestaande uit verschillende fases: 

Legitmiteit en 
steun  

Sociale missie  
Operationele 

capaciteit 
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1) De stakeholder analyse: wie zijn de belangrijkste stakeholders? Wat willen zij en wat kunnen zij? 

Stakeholders zijn alle personen, groepen, instituties of bedrijven die een significant  belang hebben in 

het succes of het falen van het project, zowel als uitvoerders, facilitators, begunstigden of 

tegenstanders.  

1) Probleemanalyse: hierbij worden de negatieve aspecten van de huidige situatie op een rijtje gezet en 

worden er oorzaak-gevolg relaties geïdentificeerd. Dit kan bijvoorbeeld met gebruik van een ‘problem 

tree’. Op basis van deze analyse van het probleem kunnen relevante en gefocuste doelstellingen 

worden geformuleerd.  

2) Analyse van de doelstellingen: het gewenste toekomstperspectief wordt geschetst, aan de hand van 

de probleemanalyse. Ook dit kan worden weergegeven door middel van een ‘objective tree’, met 

behulp van middel-resultaat relaties. Deze fase kan prioriteiten duidelijk maken, toetsen hoe 

realistisch het bereiken van bepaalde doelen zal zijn en aanvullende middelen identificeren die nodig 

zijn om het gewenste doel te bereiken.  

3) De strategie analyse: in deze laatste stap wordt op basis van de eerste drie stappen bepaald wat de 

strategie van de organisatie is. Hierbij gaat het om vragen als: moeten we alle geïdentificeerde 

problemen aanpakken? Met welke strategieën bereiken we zoveel mogelijk?  

Dit proces is iteratief van aard. Belangrijk is dat moet worden uit gegaan van een als-dan structuur. Wanneer 

de Logical Framework Matrix van beneden naar boven wordt gelezen, moet het als volgt zijn opgebouwd 

(EuropeAID, 2004:74):  

IF adequate inputs/resources are provided, THEN activities can be undertaken;  

IF the activities are undertaken, THEN results can be produced;  

IF results are produced, THEN the purpose will be achieved; and 

IF the purpose is achieved, THEN this should contribute towards the overall objective.  

Uiteindelijk zal de organisatiestrategie kunnen 

worden uitgewerkt in boomvorm, zoals het 

voorbeeld hiernaast. Dit kan er natuurlijk ook 

anders uit komen te zien, bijvoorbeeld met 

meerdere purposes (outcomes) of met meerdere 

niveaus. 

De Logical Framework Approach is een 

veelgebruikte manier om doelen en middelen te 

structureren. Toch is er veel kritiek op de LFA. 

Omdat in een dergelijke vorm specifieke doelen 

zijn gedefinieerd worden de mogelijkheden om te meten beperkt, omdat er geen rekening wordt gehouden 

met alternatieve routes, onbedoelde effecten en een complexe context (Gasper, 2000). Ook kunnen 

stakeholders verschillende ideeën hebben over de doelen die worden gesteld via een dergelijk framework. Om 

een Logical Framework op te stellen worden bepaalde aannames gedaan over hoe de wereld in elkaar zit en 

worden causale relaties bedacht tussen bepaalde gebeurtenissen en gevolgen daarvan. Deze aannames zijn 

een keuze van de organisatie zelf, het is hun framing van de wereld. Stone (2002) beschrijft dit als het 

framework van de ‘social world’ welke tegenover de ‘natural world’ staat. ‘The social world is the realm of 

control and intent. (…) We understand causation in the social sphere as related to purpose, we believe that 

influence works’ (Stone, 2002:189). Er wordt dus uitgegaan van een bepaalde maakbaarheid van de wereld, dat 

gerichte interventies tot vooraf bedachte effecten leiden. Stone ziet deze framing als een politiek middel om 

bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. ‘Causal theories are efforts to control interpretations and images of 

difficulties’ (Stone 2002:209). Ook EuropeAID zelf heeft een kanttekening bij het Logical Framework. ‘The LFA 

provides no magic solutions, but when understood and intelligently applied, is a very effective analytical and 

management tool. However, it is not a substitute for experience and professional judgment’ (EuropeAID, 

2004:58). 
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De kritiek in het achterhoofd houdend, is de LFA toch een bruikbare tool welke kan bijdragen aan het helder 

krijgen van doelen en activiteiten, maar het is belangrijk dat men hierbij goed beseft wat de beperkingen van 

de LFA zijn en zich niet blindstaart op de grenzen van het framework.  

 

Het tweede punt van de driehoek van Moore focust op 

legitimiteit en steun, waarbij het gaat over de ‘klanten’. Wie 

klanten zijn is bij non-profit organisaties niet zo duidelijk te 

definiëren als bij for-profit organisaties. Ze ontvangen 

bijvoorbeeld geld van mensen die niet direct iets hebben aan de 

voortgebrachte ‘producten’ van de organisatie. ‘Depending on 

what public value they intend to produce, donors and 

governments can either show up to support them or not, just like regular customers in the for-profit world. The 

important difference is that the value they get is a social value that aligns with their purposes rather than a 

private financial return that comes from selling a product or service well above cost’ (Moore, 2003:12).  

Dus naast het meten van de waarde die de organisatie voortbrengt, moeten organisaties volgens Moore ook 

meten op het gebied van legitimiteit en steun die de organisatie verwerft. Hoe groter de legitimiteit van de 

organisatie, hoe beter de kansen om geld aan te trekken, om vrijwilligers te werven en om respect en 

vertrouwen te genereren dat bijdraagt aan de mogelijkheden om autonoom te kunnen opereren. Het gaat 

hierbij niet alleen om geld. ‘It is important to keep in mind that the sources of legitimacy and support often 

come from all stakeholders, not just clients and not just donors’ (Moore, 2003:16). Ook moet er bij legitimiteit 

en support worden gefocust op autorisatie en politieke legitimiteit die organisaties krijgen, welke de 

mogelijkheid geven om invloed uit te oefenen. Hierbij gaat het ook niet om geld, maar ‘the non-profits formal 

or informal auhorization to act, or their overall public legitimacy and reputation’ (Moore, 2003:18). Het draait 

hierbij bijvoorbeeld ook om goodwill en enthousiasme voor de organisatie.  

Volgens Moore denken non-profit managers vaak over legitimiteit en steun als een middel dat nodig is om hun 

doelstellingen te bereiken, maar volgens hem moet het beschouwd worden als een einddoel op zich. De reden 

voor mensen om de organisatie te steunen is niet altijd hetzelfde als de gewenste impact van de organisatie. Zo 

kunnen mensen ook instappen omdat zij geloven in het concept van de organisatie en het leuk vinden om met 

gelijkgestemde mensen iets bij te dragen aan een organisatie. Als de organisatie de legitimiteit en steun wil 

meten, moeten zij ook de tevredenheid van de donoren meenemen in het bereiken van hún doelstellingen, 

niet alleen de tevredenheid over het bereiken van de doelstellingen van de eigen organisatie.  

 

Het derde punt van de driehoek richt zich op de operationele 

capaciteit: ‘the technologies that convert inputs into outputs, and 

outputs into satisfied clients and desired outcomes’ (Moore, 

2003:18).  

Het gaat hierbij niet alleen om eigen capaciteit (vandaar dat het 

operationele capaciteit wordt genoemd door Moore, en niet 

organisatorische capaciteit), maar ook om de capaciteit die 

wordt verkregen door de samenwerking met partners en ‘co-producers’. Deze partijen zorgen er namelijk dat 

de organisatie de doelstellingen kan bereiken.  

 

Legitmiteit en 
steun  

Sociale missie  
Operationele 

capaciteit 

Legitmiteit en 
steun  

Sociale missie  
Operationele 

capaciteit 
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Welke indicatoren worden gebruikt om te prestaties te meten, is een cruciale keuze, maar ook een hele 

moeilijke. Indicatoren worden door het UNDP (2002B) omschreven als ‘signposts of change along the path to 

development. Indicators are what we observe in order to verify whether – or to what extent – it is true that 

progress is being made towards our goals, which define what we want to achieve’ (UNDP 2002B:4). Indicatoren 

maken het mogelijk om resultaten te laten zien en vormen een referentiepunt voor prestatiemeting en 

evaluatie. Ze helpen bij het meten van vooruitgang en 

maken het verband tussen activiteiten, output, 

outcome en doelen duidelijk.  

Het gedicht hiernaast laat zien dat indicatoren echter 

niet alles kunnen laten zien. Allereerst is het afhankelijk 

van wat men wil weten of een indicator de juiste is en 

deze informatie kan geven. Daarnaast zeggen 

indicatoren niks over waarom resultaten zijn zoals ze 

zijn. Toch kunnen indicatoren bepaalde veranderingen 

laten zien. De keuze van de indicatoren kan het verschil 

maken. ‘If the wrong thing is measured, or if it is 

measured in the wrong way, the data may be 

misleading and the quality of decisions could be 

affected’ (UNDP 2002B:11). De uitdaging voor 

organisaties is dan ook om indicatoren op te stellen 

‘that can meaningfully capture key changes, combining 

what is substantively relevant as a reflection of the 

desired result with what is practically realistic in terms 

of actually collecting and managing data’ (UNDP 

2002B:11).  Welke indicatoren gebruikt worden om 

prestaties te meten, is afhankelijk van verschillende 

dingen. Allereerst is het van belang dat indicatoren 

gebaseerd zijn op de doelstellingen van de organisatie, 

waarbij gebruik gemaakt kan worden van de Public 

Value Scorecard van Moore (2003). Daarnaast moeten 

indicatoren afgestemd zijn op het doel dat de 

organisatie heeft met prestatiemeting.  

Moore (2003) heeft duidelijk gemaakt dat non-profit 

organisaties niet alleen moeten meten op de waarde 

die ze willen produceren, maar ook op de legitimiteit 

en support en de operationele capaciteit. Aan de hand 

van de Public Value Scorecard kunnen indicatoren 

worden opgesteld. Moore geeft een opzet van 

verschillende factoren die op deze drie niveaus 

gemeten moeten worden, welke gebruikt kan bij de 

vraag wat er gemeten moet worden (Moore, 2003:23). 

Dit is op de volgende pagina weergegeven. Het 

bovenste vak gaat in op legitimiteit en steun, het linker 

vak op operationele capaciteit en het rechtervak op de 

sociale missie.  

Who has seen the wind? 

Neither you nor I.  

But where the trees bow down their 

heads, 

The wind is passing by. 

The Wind, Christina Rosetti, 1830-1894 

If we want to know if the wind is blowing, the 

bowing treetops are a good indicator.  

That the treetops are bending may tell us many 

different things: the coming of a change in 

seasons; that it is a good day for children to fly 

kites; or that bird nests may fall down. What it 

tells us depends on who we are and what we 

want to know.  

For some, however, the fact that treetops are 

bending may not represent the most important 

thing they want to know about the wind. In 

order to steer his boat, the fisherman may need 

to know the direction of the wind. The farmer, 

on the other hand, may want to know how 

strong the wind is, because her crops might be 

ruined. Or perhaps the farmer is less interested 

in the wind than in the type of clouds, which 

may be a better indicator of coming rain. 

Whatever the treetops tell us, they will never tell 

us why the wind is blowing. They will not explain 

the complex meteorological changes occurring 

in the atmosphere or reveal that the wind is 

coming from a storm far out at sea. 

Indicators then, can tell us that a change we are 

interested in is happening. And indicators can be 

framed in a way that is most relevant to us. But 

they cannot explain why and how that change 

occurs. They can tell us the wind is blowing, but 

not why, to what effect or what we should do 

about it. 

Bron: RBM in UNDP: Selecting Indicators (2002B) 
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Figuur 3, Public Value Scorecard, Moore (2003) 

EuropeAID geeft ook een aanzet om het Logical Framework meetbaar te maken. De resultaten van de analyse 

van de Logical Framework Approach kan worden verwerkt in een Logical Framework Matrix. Een voorbeeld van 

een Logical Framework Matrix zoals EuropeAID gebruikt, staat hieronder. Het Logical Framework kan gebruikt 

worden om indicatoren op te stellen. Aan de hand van de gewenste Overall Objective (impact), Purpose 

(outcome) en Results (output) kunnen indicatoren worden opgesteld die meer informatie kunnen geven over 

de voortgang.  

Project description  Indicators  Source of verification  Assumptions 

Overall objective – the 

project’s contribution to 

policy or programme 

objectives (impact) 

How the overall objective 

is to be measured 

including quantity, 

quality, time? 

How will the 

information be 

collected, when and by 

whom?  

 

Purpose – direct benefits 

to the target group(s) 

How the purpose is to be 

measured including 

quantity, quality, time 

How will the 

information be 

collected, when and by 

whom? 

If the purpose is achieved, 

what assumptions must 

hold true to achieve the 

overall objective?  

Results – tangible 

products or services 

delivered by the project 

How the results are to be 

measured including 

quantity, quality, time 

How will the 

information be 

collected, when and by 

whom? 

If results are achieved, 

what assumptions must 

hold true to achieve the 

purpose? 

Activities – tasks that 

have to be undertaken to 

deliver the desired 

results  

  If activities are completed, 

what assumptions must 

hold true to deliver the 

results? 

Tabel 2, EuropeAID (2004:58) 

Expanding support and authorization 

- Funder relations and diversification 

- volunteer roles and relations 

- visibility, legitimacy with general 
public 

- relations with government regulators 

- reputation with media 

- credibility with civil society actors 

creating Public Value 

- Organizational vision, mission 

- strategic goals 

- Links among goals, activites, outputs 

- Range of outcomes 

- Activities and outputs that create 
outcomes 

Building operational capacity  

- organizational outputs 

- productivity and efficiency 

- financial integrity 

- staff morale, capacity, development 

- partners morale, capacity, 
development 

- organizational learning and innovation  
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Dit gaat echter alleen over het creëren van public value, maar ook op de andere twee gebieden die Moore in de 

Public Value Scorecard geeft moeten indicatoren worden opgesteld.  

EuropeAID adviseert om ‘Objectively Verifiable Indicators’ op stellen, welke de doelen in operationele, 

meetbare termen formuleert. Deze OVI’s gaan in op kwantiteit, kwaliteit en tijd. Deze indicatoren vormen de 

basis van het meetsysteem van een organisatie. Belangrijk hierbij is dat deze indicatoren meetbaar zijn op een 

consistente manier, met weinig kosten (EuropeAID, 2004:80). Zowel EuropeAID als UNDP zijn van mening dat 

een goede OVI SMART is:  

“Specific to the objective it is supposed to measure 

Measureable (either quantitatively or qualitatively)  

Available at an acceptable cost 

Relevant to the information needs of managers 

Time-bound – so we know when we can expect the objective/target to be achieved” (EuropeAID, 2004:81)  

De definitie van SMART varieert echter, er zijn vele verschillende varianten van waaronder de volgende (Rubin, 

2002):  

S Simple, specific with a stretch, sensible, significant. 

M Meaningful, motivating. 

A Acceptable, achievable, action-oriented, accountable, as-if-now, agreed, agreed-upon, actionable, assignable, 

attainable. 

R Realistic, reviewable, relative, rewarding, reasonable, results-oriented, relevant to a mission. 

T Timelines, time-frame, time-stamped, tangible, timely, time-based, time-specific, time-sensitive, timed, time-

scaled, time-constrained, time-phased, time-limited, time-driven, time-related, time-line, timed and toward 

what you want, truthful.  

Deze verschillende definities maken duidelijk dat veel organisaties SMART op zo’n manier gebruiken dat het 

hen goed uitkomt. Het belangrijkste van het opstellen van indicatoren is dat ze kunnen laten zien wat men wil 

weten. Het UNDP voegt hier nog aan toe dat indicatoren praktisch moeten zijn, het moet werkelijk te meten, 

vast te leggen en te presenteren zijn. Indicatoren moeten niet alleen symbolisch zijn. Daarnaast moeten ze 

volgens het UNDP observeerbaar zijn, wat betekent dat ze een duidelijk idee moeten geven van wát er gezien 

moet worden en hoe dat kan gebeuren. Wanneer een indicator duidelijkheid mist over wat te observeren en 

waar, dan is deze betekenisloos. Als men bijvoorbeeld de volgende indicator gebruikt: ‘Organisatie X moet 

meer efficiënt gaan werken’, dan moet dit aangevuld worden met een definitie van efficiënt werken en hoe dit 

gemeten kan worden (UNDP, 2002B:13). Net als bij het opstellen van het Logical Framework is ook het 

opstellen van indicatoren een iteratief proces en kunnen indicatoren worden aangepast als blijkt dat ze niet de 

juiste informatie leveren (EuropeAID, 2004).  

Naast bovenstaande voorwaarden voor goede indicatoren geeft het UNDP aan dat het belangrijkste van goede 

indicatoren is dat ze geloofwaardig zijn, niet dat ze extreem precies meten of gedetailleerde verklaringen voor 

veranderingen geven. ‘There is no objective truth or certainty to information represented through indicators. 

But indicators that are carefully considered and shared among partners are much better than guesswork or 

individual opinion’ (UNDP, 2002B:18). Als laatste moet een indicator vooral bruikbaar zijn. ‘At the end of the 

day, it is better to have approximate information about important issues than to have exact information about 

what may turn out to be trivial’ (UNDP, 2002B:18). Het gaat dus niet alleen om hoe de indicatoren opgesteld 

zijn, maar ook in grote mate hoe ermee om wordt gegaan.  

Niet alle resultaten van het werk van organisaties kan gemakkelijk worden omschreven met een enkele 

productdefinitie, vooral niet wanneer het gaat om meervoudige ‘producten’ – producten die niet eenduidig zijn 

te omschrijven. De Bruijn (2002) adviseert om meerdere productdefinities te gebruiken voor zulke producten, 
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welke verschillende meetuitkomsten kunnen opleveren. Wanneer men deze verschillende productdefinities 

naast elkaar gebruikt, zou er een rijker beeld ontstaan van de resultaten volgens de Bruijn. Ook voorkomt het 

strategisch gedrag, omdat het handelen naar een specifieke definitie nu wordt ondervangen door meerdere 

definities. Het geeft uitvoerders meer handelingsruimte en vrijheid.  

Om indicatoren weer aan het doel te koppelen, moeten er streefnormen worden opgesteld. Een streefnorm is 

de verwachte situatie aan het eind van een activiteit of een project, uitgedrukt in een bepaalde waarde van de 

indicator. Tussen de baseline (de beginsituatie) en de streefnorm kunnen nog tussenwaarden worden 

opgesteld, welke als mijlpalen fungeren, welke kunnen corresponderen met periodieke intervals (UNDP, 

2002B:15). 

Een valkuil bij het opstellen van indicatoren is dat er teveel indicatoren komen. Het verzamelen, verwerken en 

gebruiken van meetinformatie kost namelijk veel tijd, moeite en geld. “More information is not better 

information, if it is not effectively used’ (EuropeAID, 2004:101). De vraag is ook of het wenselijk is om teveel te 

meten en te verantwoorden. ‘The challenge for leadership and management is to prioritize among 

accountability demands’ (Ebrahim, 2010:2). Meetsystemen moeten dus simpel en praktisch zijn. EuropeAID 

raadt aan als richtinggevend principe om het minimale aantal informatie te verzamelen dat nodig is om de 

doelen van prestatiemeting uit te kunnen uitvoeren (2004:81). Ebrahim vult aan dat keuzes gemaakt moeten 

voor welke partijen er gemeten wordt en wat de organisatie voor deze partijen wil meten en gebruiken 

(2010:2). De Bruijn (2002) is van mening dat organisaties moeten kiezen welke resultaten ze wel of niet willen 

meten. Álles meten is namelijk te duur en zorgt voor een overvloed aan informatie. Bepaalde onderdelen van 

het werk van de organisatie zijn meer geschikt voor prestatiemeting dan andere. De Bruijn pleit er dan ook 

voor om alleen de meer geschikte onderdelen te meten.  

 

Prestatiemeting is een middel dat wordt gebruikt om te achterhalen wat een organisatie ‘produceert’, wat het 

resultaat is van de inspanningen die een organisatie levert (de input en throughput). Het gaat organisaties 

hierbij echter niet alleen om de output, de direct zichtbare resultaten die een organisatie levert, men wil een 

stap verder gaan en weten wat voor impact hun werk uiteindelijk heeft, wat ze op de lange termijn hebben 

bijgedragen. Deze wens wordt ook onderschreven door het United Nations Development Program, zij 

benadrukken dit als volgt: ‘The growing demand for development effectiveness is largely based on the 

realization that producing good “deliverables” is not enough. Efficient or well-managed projects and outputs 

will lose their relevance if they yield no discernible improvement in development conditions and ultimately in 

peoples’ lives’ (UNDP, 2002A:i). Om duidelijk te maken waar het over gaat als we spreken over input, output, 

outcomes, etc., worden deze begrippen in onderstaand schema naast elkaar gezet. De onderste rij laat 

voorbeelden zien van input, activiteiten, output, outcome en impact.  

Inputs Activities Outputs Outcomes Impacts 

What goes in What happens What results – 
immediate 

What results – 
medium- and 
longterm  

What results – effects on 
root causes: sustained 
significant change 

- Funds 
- Equipment and 
supplies 
- Knowledge and 
technical 
expertise  

- Basic needs delivered, 
such as food and 
shelter 
- Services delivered, 
such as training 
programs 
- Capacity building 
- Construction of 
infrastructure 
- Policy dialogues and 
workshops 

- People fed, treated 
or housed 
- People trained or 
educated 
- Roads built 
- Goods transported 
to market and sold 
- Policy papers 
written 
- Coalitions and 
networks built 

- Improved living 
conditions, health, 
etc. 
- Increased incomes 
- Enhanced political 
voice 
 

- Sustained drop in 
poverty  
- Changes in public policy 
and regulation 
- Increased rights and 
political power 
- Fundamental changes in 
social norms and attitudes 
(on rights, freedoms, 
governance, and markets) 

Tabel 3, Logic model, Ebrahim & Rangan (2010) 
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UNDP maakt gebruik van drie soorten indicatoren om op de laatste drie niveaus van het Logic Model van 

Ebrahim en Rangan resultaten te meten (UNDP, 2002B):  

- Impact indicatoren, welke toetsen of de gewenste verandering werkelijk plaatsvindt. Deze hangen bij 

het UNDP bijvoorbeeld samen met de Millennium Development Goals.  

- Outcome indicatoren, welke vooruitgang richting gewenste outcomes toetsen.  

- Output indicatoren, welke vooruitgang toetsen tegenover specifieke projecten.  

Simpelweg het opstellen van indicatoren maakt echter nog niet alles zomaar meetbaar. De periode waarin de 

effecten van activiteiten in termen van outcome of impact gemeten kan worden, ligt ver af van de periode 

waarin de activiteit plaats heeft gevonden (Fowler, 1996). Het traditionele beeld dat binnen veel NGO’s 

overheerste was het idee dat er bepaalde tekorten zijn in het ‘Zuiden’ (bijvoorbeeld kennis, geld of 

vaardigheden) welke aangevuld moesten worden door het ‘Noorden’. Dit werd gedaan door projecten van 

NGO’s waarbij een voorbedachte set van middelen en activiteiten zou moeten leiden tot vooraf bedachte 

effecten. De projecten werden dus behandeld als een lineair proces. Deze veronderstelling is echter niet juist. 

Zo is het vrijwel onmogelijk om van tevoren te bepalen wat de juiste manier is om dingen te zien en te doen. 

Ontwikkeling vindt niet plaats als een lineair proces, onder invloed van een enkele interventie.  In het proces 

raken meerdere (onverwachte) partijen betrokken, er is sprake van verschillende oncontroleerbare krachten 

die van buitenaf op het project werken, ontwikkelingsfactoren staan nooit op zichzelf, er is altijd sprake van 

interactie met andere factoren, en des te groter de tijd tussen het uitvoeren van de activiteit en het effect van 

de activiteit op de levens van mensen, des te groter is de invloed van minder tastbare factoren zoals sociaal-

economische omstandigheden, machtsrelaties, individueel en collectief gedrag. Fowler concludeert dat waar 

de effecten het belangrijkst zijn, aan het eind van de ontwikkelingsketen, ontwikkeling het resultaat is van een 

complexe mix van niet-lineaire processen welke in grote mate afhankelijk zijn van factoren die niets met het 

project te maken hebben. Projecten van NGO’s zijn slechts een klein onderdeel van een groter geheel aan 

veranderingsprocessen. ‘Projects are not the cause of development: far greater forces are in play’, aldus Fowler 

(1996:59). Dit maakt meten op outcome en impact erg moelijk. Allereerst is het meten van ontwikkeling erg 

complex, omdat het zowel zichtbare of fysieke elementen en onzichtbare factoren van menselijke en 

organisatorische processen en capaciteiten inhoudt. Daarnaast zijn de mogelijkheden om de exacte bijdrage 

van het werk van de NGO’s aan het geheel te bepalen erg beperkt (Fowler, 1996). De vertaling van de directe 

resultaten die een organisatie voortbrengt naar de uiteindelijke effecten die ze hebben op de wereld is heel erg 

lastig. Het probleem dat hierbij speelt is de kwestie van causaliteit: in hoeverre is de relatie tussen oorzaak en 

gevolg te begrijpen (Ebrahim & Rangan, 2010:18)?   

Toch wordt van non-profit organisaties en NGO’s steeds meer verwacht dat zij laten zien wat de impact is van 

hun werk. Deze vraag komt vanuit financiers die willen weten in hoeverre hun gedoneerde geld verschil heeft 

gemaakt, maar is ook het gevolg van de professionalisering van de sector (Ebrahim & Rangan, 2010:2). Ebrahim 

en Rangan zien een paradoxale druk die op nonprofit organisaties ligt. Organisaties die focussen op het meten 

van input en output, lopen de kans om niet als ‘accountable’ gezien te worden, terwijl organisaties die focussen 

op het meten van outcome en impact lopen de kans om resultaten op hun naam te schrijven die buiten hun 

invloedssfeer liggen (Ebrahim & Rangan, 2010:13). De vraag die nonprofit managers vaak stellen is op welk 

niveau van de Logic Model de organisatie redelijkerwijs in staat is te meten – input, activiteiten, output, 

outcome of impact. Het antwoord van Ebrahim en Rangan is dat dit afhankelijk is van het type organisatie.  Niet 

elke organisatie is geschikt om op elk niveau te meten. Op basis van onderzoek onder verschillende soorten 

non-profit organisaties en NGO’s hebben Ebrahim en Rangan hiervoor een framework ontwikkeld dat laat zien 

waar een organisatie zich het beste op kan richten.  

De verticale as (theory of change) refereert aan de causale logica welke ten onderslag aan een interventie ligt. 

Bij focused is de relatie tussen het proces en het effect lineair en duidelijk. Bij complex is de relatie tussen het 

proces en het effect onduidelijk en is er mogelijk sprake van meervoudige causale factoren. De horizontale as 

(operational strategy) refereert aan wat de organisatie doet om de missie te bereiken. Bij focused heeft de 

organisatie een duidelijke specifieke taak of interventie. Bij complex doet de organisatie meerdere activiteiten 
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om de missie te bereiken. Op deze twee assen hebben Ebrahim en Rangan vier typen organisaties uiteengezet 

die vier typen van resultaten nastreven. Het schema hieronder laat dit zien. Bij elk type organisatie worden 

voorbeelden gegeven en daarbij het niveau op het Logic Model waarop gemeten kan worden.  
  Operational strategy  

Th
e

o
ry

 o
f 

C
h

an
ge

 

 Focused Complex 

C
o

m
p

le
x 

Institutional results 

 Change in societal norms and 

policies (on rights of freedom, good 

governance, efficiënt markets)  

 Measure outputs and “influence” 

(intermediate outcomes)  

Ecosystem results 

 Economic development, 

comprehensive rural development 

and natural resource management, 

collaborative development 

 Measure outcomes and impacts 

Fo
cu

se
d

 

Niche results  

 Basic and emergency services, soup 

kitchens, crisis drop-in centers and 

hotlines 

 Measure inputs, activities, outputs 

Integrated results  

 Service delivery (in health, 

education, employment), 

immunization campaigns, complex 

emergency services  

 Measure aggregate outputs, 

outcomes and sometimes impact  

Tabel 4, A contingency framework for measuring results, Ebrahim & Rangan (2010)  

Niche results – Organisaties die zich richten op niche resultaten, draaien op basis van duidelijke causale logica 

welke zij implementeren via zeer specifieke interventies. Het werk van deze organisaties is meestal gericht op 

noodhulp voor directe en tastbare behoeftes, zoals het uitdelen van voedsel. Voor organisaties met zulke 

activiteiten is het genoeg om de activiteiten te meten en soms de output, het directe resultaat op de 

doelgroep. Ebrahim en Rangan  adviseren dan ook om simpele metingen te doen op de input, activiteiten en 

output van de organisatie, omdat het geen nut heeft om lange termijn impact te meten omdat zulke 

organisaties hier vrijwel geen invloed op hebben.  

Integrated results – De tweede categorie die Ebrahim en Rangan onderscheiden zijn organisaties die 

geïntegreerde resultaten willen bereiken. Hierbij gaat het vaak ook om duidelijke services, maar het verschil 

met niche organisaties is dat deze organisaties zich op meer punten in de causale keten focussen. Voor zulke 

organisaties is het mogelijk om naast output ook outcome te meten, omdat de organisatie op meerdere 

niveaus invloed uitoefent. Een voorbeeld van zo’n organisatie is een NGO welke noodhulp verleent in een 

rampgebied. De theory of change is gefocust, omdat ze directe hulp willen verlenen, maar het operationele 

proces is heel complex, omdat het werken in een rampgebied veel uitdagingen met zich meebrengt. Daarnaast 

focust zo’n organisatie zich op meerdere, geïntegreerde activiteiten. Dus niet alleen het uitdelen van voedsel, 

maar bijvoorbeeld ook het geven van onderdak en schoon water.  

Institutional results – Organisaties die institutionele resultaten nastreven hebben net als niche organisaties te 

maken met gefocuste operationele strategieën, maar hun theories of change zijn complexer. Het gaat 

bijvoorbeeld om lobby organisaties zoals Amnesty International. De complexe verandertheorieën lopen niet via 

een lineaire logica. Voor zulke organisaties raden Ebrahim en Rangan aan om te meten op output en op de 

invloed die ze hebben in het vormen van beleid, wetten en vrijheiden, maar niet op de impact. Impact is in 

deze gevallen vaker het gevolg van een samenwerking tussen netwerken van organisaties, en niet van de 

invloed van één organisatie.  

Ecosystem results – De laatste categorie die wordt onderscheiden is die van organisaties welke gaan voor 

resultaten in het ecosysteem. Deze problemen zijn niet altijd duidelijk (ze hebben een complexe theory of 
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change) en ze hebben te maken met ingewikkelde operationele strategieën. Zulke organisaties focussen 

meestal op lange termijn effecten (impact), maar het meten van deze impact is ook een lange termijnplan en 

hierbij moet rekening worden gehouden met andere invloeden.  

De meeste organisaties passen niet perfect in één van de categorieën die Ebrahim en Rangan hebben 

onderscheiden, ze kunnen ook kenmerken van meerdere categorieën in zich hebben. ‘Given the diversity of 

actors engaged in social change, the four broad types of results in the framework should be taken as suggestive 

rather than as silver bullets. The very basis of the framework — contingency — suggests that there are no 

panaceas to results measurement in complex social contexts’ (2010:30). Toch helpt het model wel om te 

bepalen op welk punt in het Logic Model het beste gemeten kan worden om waardevolle informatie te krijgen.  

 

‘Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I will 

understand’ 

Confucius, BC 450 

Het opstellen van doelen en indicatoren kan van invloed zijn op het gedrag van medewerkers in een 

organisatie. Het kan een prikkel zijn voor strategisch gedrag. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld de ‘productie’ 

verhogen volgens de criteria van het systeem, terwijl dit niet per se past bij het uiteindelijke doel van de 

organisatie. Dit wordt gaming the numbers genoemd. Het gevolg hiervan is dat de prestaties alleen op papier 

bestaan, terwijl ze geen of een zeer beperkte maatschappelijke betekenis hebben. Strategisch gedrag leidt 

ertoe dat organisaties inleveren op het gebied van innovaties en ambitie. Als cijfers, bijvoorbeeld kwantitatief 

opgestelde KPI’s, een te belangrijke rol krijgen binnen een organisatie kan het innovaties tegenhouden omdat 

innovatief handelen betekent dat je een risico neemt, waarbij de kans bestaat dat je de streefcijfers niet haalt. 

Bij innovatief handelen begeeft men zich op onbekend terrein en de resultaten hiervan kunnen anders zijn dan 

verwacht. Om dit te voorkomen bestaat de kans dat organisaties terugvallen in constante reproductie van het 

bestaande, omdat de resultaten hiervan makkelijker te voorspellen zijn. Ook kan het ambitie blokkeren, omdat  

prestatiemeting ervoor kan zorgen dat binnen organisaties wordt geprobeerd om met zo min mogelijk input en 

throughput zoveel mogelijk output te behalen. Op deze manier hoeft een organisatie minder inspanning te 

leveren om de gewenste output te realiseren (De Bruijn, 2006). 

Om dit te ondervangen is het belangrijk dat prestatiemeting is gebaseerd op interactie tussen alle betrokken 

partijen. Allereerst dient dit plaats te vinden tijdens het ontwerpen van een systeem voor prestatiemeting. 

Doelen die worden opgesteld en indicatoren die hiervan afgeleid worden, moeten worden opgesteld in een 

proces van interactie tussen het management, medewerkers en bijvoorbeeld partnerorganisaties. Samen moet 

bepaald worden wat goede productdefinities zijn en op welke indicatoren ze gemeten worden. Door dit proces 

in interactie te doen, is de kans groter dat de productdefinities en prestatie-indicatoren gedragen worden door 

alle partijen (de Bruijn, 2006).  

 

Nadat in hoofdstuk 3 de verschillende doelen van prestatiemeting uiteen zijn gezet, is in dit hoofdstuk gekeken 

naar wat er gemeten moet worden. Allereerst is het afhankelijk van het doel dat een organisatie heeft met 

prestatiemeting, wat er gemeten moet worden. Behn (2003) zette verschillende doelen naast elkaar, waarvan 

het grootste deel vraagt om standaarden om prestaties tegen af te zetten. Om standaarden te formuleren 

moet eerst duidelijk zijn wat een organisatie wil bereiken, omdat dit als referentiekader kan dienen voor 

prestatiemeting. Een tool welke hierbij gebruikt kan worden is de Public Value Scorecard van Moore (2003). De 

Public Value Scorecard wordt gevormd door drie onderdelen (sociale missie, legitimiteit en support, en 

operationele capaciteit) waar volgens Moore allemaal op gefocust moet worden omdat al deze onderdelen 

nodig zijn voor het voortbestaan en het succes van de organisatie.  
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Op basis van de doelen die een organisatie heeft opgesteld kunnen indicatoren worden opgesteld. Indicatoren 

kunnen laten zien of een bepaald effect optreedt. Indicatoren kennen ook beperkingen, ze kunnen niet alles 

laten zien en geven niet het waarom achter een bepaald resultaat. Dit hoofdstuk heeft laten zien dat het 

opstellen van indicatoren niet makkelijk is. Allereerst moeten ze aansluiten bij de doelen van prestatiemeting 

(Behn, 2003) en de doelen van een organisatie, bijvoorbeeld door middel van de Public Value Scorecard 

(Moore, 2003) en het logical framework (EuropeAID, 2004). Daarnaast pleit de literatuur ervoor dat indicatoren 

zowel op kwaliteit, kwantiteit als tijd in moeten gaan (EuropeAID, 2004). Ze moeten SMART zijn (EuropeAID, 

2004), praktisch, observeerbaar, geloofwaardig en bruikbaar (UNDP, 2002B). Er moeten meerdere definities 

worden opgesteld voor producten (De Bruijn, 2002). Ook is het soort indicator afhankelijk van het type 

organisatie (Ebrahim & Rangan, 2010) en mogen ze niet te ver afliggen van de reikwijdte van de organisatie 

(Fowler, 1996). Indicatoren moeten opgesteld worden in gezamenlijkheid (de Bruijn, 2006). En dan moet er ook 

voor worden gezorgd dat er niet teveel indicatoren komen (EuropeAID, 2004; Ebrahim, 2010). Deze opsomming 

maakt duidelijk dat het opstellen van indicatoren niet gemakkelijk is en er geen eenduidige antwoorden te 

geven zijn over hoe indicatoren opgesteld moeten worden. De wens om het systeem enerzijds simpel te 

houden, maar anderzijds ook compleet en niet perverterend levert spanning op.  

In dit hoofdstuk is uiteengezet wat er gemeten moet worden. Het volgende hoofdstuk gaat in op de vraag hoe 

gemeten kan worden, wat uiteraard ook wordt beïnvloed door wat gemeten moet worden.  
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In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden waartoe prestatiemeting kan dienen, namelijk om externe verantwoording 

af te leggen, en voor interne verantwoording, om te plannen en managen en om van te leren. In het vorige 

hoofdstuk is ingezoomd op de vraag wat er gemeten moet worden. Aan de hand van de Public Value Scorecard 

van Moore zijn verschillende thema’s behandeld waarop indicatoren geplaatst kunnen worden. Hoe deze 

indicatoren gevormd kunnen worden is besproken. In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar de volgende stap, 

namelijk de vraag hoe er gemeten moet worden: welke technieken kunnen het beste gebruikt worden (§ 5.1), 

wie hierbij betrokken moet worden (§ 5.2) en wanneer er gemeten moet worden (§ 5.3).  

Hierbij is het goed om nogmaals in het achterhoofd te nemen dat het ontwerpen van een 

prestatiemeetsysteem een iteratief proces is. De volgorde die in dit theoretisch kader is aangehouden is 

gebruikt om het overzichtelijk te houden, maar in de praktijk kunnen de verschillende stappen door elkaar 

lopen.   

 

Het verzamelen van data kan op vele verschillende manieren. Allereerst is van belang dat er goede indicatoren 

zijn opgesteld en dat dit er niet teveel zijn. (zie hoofdstuk 4) Het verzamelen van de data kost veel tijd en 

moeite, dus dit moet tot het minimum beperkt blijven. Sommige informatie kan makkelijk beschikbaar worden 

gemaakt omdat de betreffende projectleiders, managers of medewerkers van de organisatie dit tijdens het 

werk bij houden. Sommige informatie is echter niet zomaar beschikbaar en hiervoor moeten instrumenten 

worden ontwikkeld om dit te achterhalen. Voorbeelden hiervan zijn enquêtes, interviews met de doelgroep of 

met belangrijke informanten, expert panels, observaties, focus groepen (UNDP, 2002B). EuropeAID adviseert 

om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande systemen. ‘Wherever possible, existing information 

systems should be used/ supported to avoid the creation of parallel structures and to help build local capacity’ 

(2004:101). Het vormen van nieuwe systemen kost namelijk veel tijd en geld en dit moet voorkomen worden.  

Noordegraaf en Abma (2003) stellen dat de techniek die gebruikt moet worden om prestaties te meten 

afhankelijk is van het type organisatie. Zij stellen dat het probleem met prestatiemeting in de publieke sector is 

dat vaak een algemene manier van prestatiemeting wordt gebruikt, terwijl organisaties met hele verschillende 

contexten en issues te maken hebben. Noordegraaf en Abma onderscheiden verschillende types organisaties 

op twee schalen: de mate waarin de issues waar de organisatie zich op richt technisch omstreden zijn (strong 

classifications en weak classifications) en de mate waarin de issues waar de organisatie zich op richt ideologisch 

omstreden zijn (shared standards en contested standards). Wanneer de issues technisch en ideologisch niet 

omstreden zijn, spreken Noordegraaf en Abma van canonical practice. Wanneer issues ofwel technisch 

omstreden ofwel ideologisch omstreden zijn, spreken ze van practice-in-transition. Bij issues die zowel 

technisch als ideologisch omstreden zijn, gaat het om non-canonical practice. Elk van deze soorten issues 

vraagt om andere technieken om prestaties te meten.  

Canonical practices – In het geval van canonical practice zijn de issues bekend en standaarden relatief 

onomstreden. De mate van ambiguïteit is laag. Op dergelijke issues kan een logische als-dan beredenering 

worden toegepast. Daarom kunnen technieken worden toegepast zoals kwantitatieve studies met 

vooropgezette indicatoren, kan statistische informatie over de tijd worden vergeleken en kunnen prestaties 

worden vergeleken met andere afdelingen/organisaties (bench-marking).  

Practices-in-transition – Bij practices-in-transition zijn de issues ofwel technisch ofwel ideologisch omstreden. 

In vergelijking met canonical practice is de ambiguïteit hoog, maar in vergelijking met non-canonical practice 

relatief laag. Er zijn niet altijd duidelijke middelen-doelen relaties wanneer de issues technisch omstreden zijn. 

Wanneer de issues ideologisch omstreden zijn, zijn middelen-doelen relaties duidelijker, maar de doelstellingen 

en gewenste outcomes zijn omstreden. Het gevolg is dat metingen ambivalent zijn. Bij het meten van practices-

in-transition issues moet deze complexiteit en context meegenomen worden. Een geschikte techniek is 
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bijvoorbeeld de case studie, omdat hierbij de complexiteit en context in oog wordt gehouden. Ook kwalitatief 

onderzoek kan worden gebruikt, waarbij ook rekening kan worden gehouden met complexiteit. Daarnaast 

wordt het succes van evaluaties verbeterd wanneer experts en stakeholders de evaluatie criteria in overleg 

hebben opgesteld. Het meten van practice-in-transition issues draait om kwalitatieve data en dialoog.  

Non-canonical practices – Bij non-canonical practices zijn issues sterk omstreden. Middelen-doelen relaties, 

outputs en outcomes zijn moeilijk te classificeren. Daarnaast zijn dergelijke issues ook vaak gevoelige issues. 

Zulke issues zijn sterk ambigu. Dit heeft gevolgen voor de manieren om te meten. Doelstellingen, middelen-

doelen relaties, input-outcome relaties zijn moeilijk vast te stellen, outputs zijn indirect, outcomes zijn vrijwel 

onzichtbaar en prestaties kunnen slecht gemeten en vergeleken worden omdat veel issues uniek zijn. Dit 

betekent volgens Noordegraaf en Abma echter niet dat er niks gemeten kan worden. Allereerst moet er 

gemeten worden op een manier dat erop gereageerd kan worden door alle stakeholders. Daarnaast moet het 

multidimensionaal zijn, omdat de normale manieren niet werken. Daarnaast moet meten gedurende het hele 

proces gebeuren. Indicatoren zijn niet alleen afkomstig vanuit doelstellingen, intenties en concepten, maar ook 

vanuit de waarden en betekenissen die de stakeholders eraan geven. Dit komt tot stand door middel van 

dialoog onder de verschillende betrokkenen.  

Dit is samengevat in het onderstaande schema: 

 Strong classifications Weak classifications 
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Canonical practice 

Measurements: data (quantitative, a-contextual)   

Quantitative  Performance indicators 

Historical  Descriptions development over 

 time 

Comparative  Benchmarks, best practices  

Practice-in-transition 

Measurements: data (qualitative, contextual) 

Case-based  Case descriptions 

Qualitative  Understanding of  

  complexity  

Negotiated  Expert agreement 

C
o

n
te

st
ed

 s
ta

n
d

a
rd

s Practice-in-transition 

Measurements: dialogue (negotiated) 

Case-based  Case descriptions 

Qualitative  Understanding of complexity  

Negotiated  Expert agreement 

Non-canonical practice  

Measurements: dialogue (reflexive) 

Responsive  Open to stakeholders 

Multidimensional Multiple perspectives 

Processual Process as standard  

Tabel 5: Noordegraaf & Abma (2003)  

De belangrijkste les die hieruit getrokken kan worden is dat niet elke meetmethode geschikt is voor elke 

organisatie en elk onderwerp. Afhankelijk van de issue waar de organisatie mee te maken heeft en de context 

waar de organisatie in opereert zijn bepaalde methoden om te meten meer of minder van toepassing.  

Volgens De Bruijn (2006) wordt prestatiemeting pas inhoudsvol  wanneer prestaties vanuit meerdere 

perspectieven worden belicht, omdat op deze manier recht gedaan kan worden aan de meervoudigheid van 

een prestatie. Deze variëteit kan worden toegepast op de manieren waarop gemeten wordt. Zo kan er naast 

een systeem van resultaatmeting ook gebruik worden gemaakt van andere meetsystemen, bijvoorbeeld de 

oordelen van peers, welke de prestaties van de uitvoerders van de organisatie kunnen beoordelen. Dit kan ook 

gebeuren door ‘klanten’, bijvoorbeeld de doelgroep. Daarnaast kunnen ook uitvoerders zelf een oordeel geven 

over hun prestaties. Door een variëteit aan meetmethoden kan worden voorkomen dat er eenzijdige 

informatie over bepaalde prestaties wordt verzameld en het doet recht aan de complexiteit en 

meervoudigheid van de producten van een organisatie (De Bruijn, 2006). EuropeAID adviseert ook om gebruik 

te maken van meerdere technieken, door middel van triangulatie. Bij triangulatie moeten dingen op minimaal 
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drie manieren zijn onderzocht om er zeker van te zijn dat het klopt (EuropeAID, 2004:101). Triangulatie moet 

volgens EuropeAID alleen worden toegepast als dit op een kosten-effectieve manier kan gebeuren.  

Een mogelijkheid om prestatiemeting in gedecentraliseerde netwerken gemakkelijker te organiseren, is het 

gebruik van moderne technologie. Internet (web 2.0 technologie) geeft meer mogelijkheden van 

verantwoording dan op papier, omdat men via internet verschillende lagen informatie voor verschillende 

doelgroepen kan aanbieden. Ook kan het internet interactie faciliteren door bijvoorbeeld gebruik van 

communities en discussiepagina’s (Linker in Bovens, 2009). 

 

Het antwoord op de vraag wie zich bezig met houden met prestatiemeting is volgens inProgress simpel: 

‘Monitoring is not the job of a single person: it involves all staff members and must be integrated into the 

culture of an organisation and into everything it does’ (inProgress, 2012:21). Het is aan het management om 

iedereen in de organisatie die te maken heeft met prestatiemeting hier de nodige ruimte en tijd voor te geven. 

Het opzetten en uitvoeren van prestatiemeting door externe partijen kan ervoor zorgen dat het proces niet 

goed genoeg bij de organisatie past, waardoor het niet naar wens werkt. Hulp en advies van buiten kan nuttig 

zijn, maar inProgress is van mening dat het uiteindelijke werk gedaan moet worden door de mensen in en rond 

de organisatie zelf (inProgress, 2012).   

Zoals in hoofdstuk 4 is benadrukt is prestatiemeting geen proces dat thuis hoort bij enkel het management, een 

speciale afdeling of de uitvoerders. Volgens De Bruijn (2006) is vertrouwen een belangrijke waarde bij 

prestatiemeting en vertrouwen kan alleen ontstaan als prestatiemeting is gebaseerd op interactie tussen alle 

lagen in de organisatie. Dit is niet alleen van toepassing bij het ontwerpen van een systeem van 

prestatiemeting, maar ook het gebruik kent veel momenten van interactie (De Bruijn, 2006:73). Iedereen in de 

organisatie moet eigenaar worden van het systeem. Dit vergroot volgens De Bruijn de kans dat prestatiemeting 

betekenisvol gebruik wordt. De kans is minder groot dat uitvoerders het systeem zien als een van boven 

opgelegde last.  

 

Ook op de vraag wanneer gemeten moet worden is het antwoord volgens inProgress simpel: ‘You monitor all 

the time’ (2012:15). Ze raden aan om regelmatig te meten, in kleine porties. Wanneer in elke activiteit die 

wordt uitgevoerd een aantal resultaten wordt bijgehouden, zorgt dat ervoor dat het een vanzelfsprekend 

proces wordt.  

 

In dit hoofdstuk is gekeken naar verschillende manieren om data te verzamelen, naar wie dit moet doen en 

wanneer. De manier waarop prestaties gemeten kunnen worden, is afhankelijk van verschillende factoren. 

Allereerst is het afhankelijk van de informatie die men te weten wil komen. Daarnaast is het afhankelijk van het 

type organisatie. Noordegraaf en Abma hebben vier typen organisaties naast elkaar gezet en voor elk type 

organisatie de meest geschikte manieren van prestaties meten gepresenteerd. Om gegevens te verzamelen 

wordt aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van al binnen de organisatie bestaande systemen, om 

ervoor te zorgen  dat er niet onnodig nieuwe systemen geïmplementeerd moeten worden. Net zoals het 

opstellen van het plan van de organisatie en de indicatoren, moet ook het proces van het meten zelf zo worden 

ingericht dat het een gezamenlijke bezigheid is van de gehele organisatie. Op deze manier wordt iedereen 

eigenaar van het systeem wat verkeerd gebruik van prestatiemeting kan voorkomen. Nadat in dit hoofdstuk is 

gekeken naar de manier waarop prestaties gemeten kunnen worden, wordt in het volgende hoofdstuk 

ingegaan op de laatste stap: het analyseren van deze informatie en het geven van een betekenis aan deze 

informatie zodat de organisatie er ook werkelijk wat aan heeft.  
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‘Neither the act of measuring performance nor the resulting data accomplishes 

anything itself; only when someone uses these measures in some way do they 

accomplish something.’ 

Behn (2003:586) 

Nadat de informatie over prestaties is verzameld, is het proces van prestatiemeting nog niet afgerond. Om 

Behn nog eens te citeren: ‘Neither the act of measuring performance nor the resulting data accomplishes 

anything itself; only when someone uses these measures in some way do they accomplish something’ (Behn, 

2003:586). De gemeten data wordt pas waardevol wanneer men het op de goede manier gebruikt.  

 

 ‘Collecting data is one thing – analyzing it effectively and turning it into useful management information is 

another’ (EuropeAID, 2004:105). Kwantitatieve informatie en kwalitatieve informatie kunnen elkaar versterken, 

maar vragen om verschillende analyseertechnieken. Hieronder volgt een opsomming van veelgebruikte 

technieken om data te analyseren (EuropeAID, 2004):  

- Gepland vs gerealiseerd – Door middel van het vergelijken van het originele plan (bijv. het bereiken 

van 1000 mensen) met de werkelijke uitkomsten (er zijn maar 800 mensen bereikt), kunnen 

problemen worden geïdentificeerd, waarna deze specifieke cases dieper kunnen worden onderzocht. 

Ook kunnen hiermee succesverhalen worden geïdentificeerd, welke dieper kunnen worden 

onderzocht om te achterhalen welke factoren hebben bijgedragen aan het succes.  

- Percentages berekenen – Het berekenen van percentages is een goede manier om te zien in hoeverre 

de resultaten vorderen en of de geplande streefnormen realistisch zijn.  

- Trends in de tijd en vergelijken tussen periodes – Door middel van het analyseren van prestaties in 

bepaalde tijdsspannes kan worden gezien of projecten beter of slechter presteren. Hierbij moet wel 

vergelijkbare informatie worden vergeleken, dus het gebruik van consistente indicatoren is essentieel.  

- Geografische verschillen – Door het vergelijken van data per regio kunnen verschillen tussen regio’s 

worden geïdentificeerd, wat kan helpen bij het bovenhalen van succesverhalen en mindere successen.  

- Groepsverschillen – Ook op verschillende groepen kunnen verschillen worden achterhaald, 

bijvoorbeeld het verschil tussen vrouwen en mannen.  

- Werknormen en standaarden – De manier waarop het werk is uitgevoerd kan vergeleken worden met 

de vooraf opgestelde normen en standaarden waarop een organisatie wil werken, waardoor kan 

worden achterhaald op welk vlak verbeteringen nodig zijn.  

In hoofdstuk 3 zijn verschillende doelen van prestatiemeting naast elkaar gezet. Om prestatiemeting aan te 

laten sluiten op de doelen die een organisatie heeft met prestatiemeting, moet de data op zo’n manier worden 

verwerkt dat dit doel bereikt wordt. Ebrahim (2010) zet vijf brede soorten van technieken naast elkaar, welke 

worden gebruikt in de non-profit sector. In Ebrahim’s vergelijking komen meerdere stappen van de inrichting 

van een prestatiemeetsysteem bij elkaar: waartoe worden prestaties gemeten, wat wordt er gemeten, en hoe 

wordt er gemeten. De vergelijking van Ebrahim maakt de verschillen en de goede en zwakke punten van de 

technieken duidelijk. Ebrahim verdeelt de technieken onder in tools en processen. Tools zijn ‘discrete devices or 

techniques to achieve accountability’ (2010:11). Tools worden vaak toegepast over een beperkte tijdsspanne, 

worden vaak tastbaar gedocumenteerd en kunnen worden herhaald. Financiële rapporten en jaarverslagen zijn 

voorbeelden van tools. Processen zijn breder en veelzijdiger dan tools, maar ook minder tastbaar en 

tijdsgebonden. Bij processen gaat het om een bepaalde gang van zaken, in plaats van om een duidelijk 

eindproduct.  
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Disclosure statements and reports – Diclosure statements en reports zijn verantwoordingsrapporten, welke 

een van de meest gebruikte middelen zijn om verantwoording af te leggen. Vaak zijn dit verplichte rapporten 

vanuit de donoren of sponsors en er zitten grote verschillen in de verwachtingen van dergelijke rapporten 

vanuit verschillende partijen. Voor non-profit organisaties is dit lastig, het zorgt voor meervoudige rapportage-

eisen. In verantwoordingsrapporten komt vaak basisinformatie te staan over de prestaties van organisaties. De 

mate van kwaliteit van het werk komt echter vaak niet naar voren in dergelijke rapporten en er is vrijwel geen 

sprake van downward accountability. Deze manier van verantwoording heeft vrijwel geen potentie om 

organisaties te stimuleren om interne verantwoordelijkheid te nemen om de missie, waarden en prestaties te 

stimuleren en het kan strategisch gedrag in de hand werken, maar toch zijn dergelijke 

verantwoordingsrapporten verplicht omdat organisaties anders hun fondsen en subsidies verliezen (Ebrahim, 

2010:12-13). 

Evaluation and performance assessment – Ook evaluaties en beoordelingsmechanismen worden veel gebruikt 

om verantwoording af te leggen. Financiers eisen vaak externe evaluaties halverwege of na een project, welke 

zijn gericht op het toetsen in hoeverre het project een succes is geweest. Daarnaast kunnen er ook interne 

evaluaties plaatsvinden. Een probleem van externe evaluaties is dat financiers vaak de lange termijn resultaten 

willen toetsen, terwijl non-profit organisaties liever focussen op output omdat evalueren op outcome en 

impact vaak moeilijk, onbetrouwbaar en duur is en vaak buiten de invloedssfeer van het project ligt. Ook 

kunnen de beoordelingen van de evaluaties verschillend zijn tussen de financiers en de non-profit organisaties 

en kunnen evaluaties vooral voor kleine organisaties relatief veel tijd en moeite kosten. Externe evaluaties 

kunnen dan ook voor spanningen zorgen tussen financiers en non-profit organisaties (Ebrahim, 2010:13-15). 

Self-regulation – Bij self-regulation gaat het om netwerken van non-profit organisaties welke zelf standaarden 

en prestatie- en gedragscodes hebben opgesteld. Dit komt voort uit de wens om het imago van de sector te 

verbeteren, en om overheidsregels voor te zijn. De laatste jaren zijn steeds meer van dergelijke self-regulation 

initiatieven opgestart. De resultaten moeten nog onderzocht worden, maar het heeft in ieder geval 

symbolische waarde omdat het signalen uitdraagt over de identiteit van de sector naar een steeds sceptischer 

wordend publiek. De hoeveelheid aan standaarden en codes die worden opgesteld zorgen er echter wel voor 

dat het steeds moeilijker wordt om ze te vergelijken (Ebrahim, 2010:15-18). 

Participation – Ebrahim onderscheidt vier niveaus van participatie. Bij het eerste niveau wordt informatie over 

geplande projecten openbaar gemaakt voor het publiek en kunnen er mogelijk publieke bijeenkomsten of 

enquetes worden gehouden over de invulling van het project. Hierbij blijft de uiteindelijke macht om 

beslissingen te nemen wel bij de projectcoördinatoren. Bij het tweede niveau is er sprake van publieke 

betrokkenheid bij de uitvoering van project-gerelateerde activiteiten. Bij het derde niveau mag het publiek 

werkelijk mee onderhandelen en beslissen over de projecten, waarbij ze dus meer macht hebben. Op het 

vierde niveau van participatie, kunnen mensen hun eigen initiatieven onafhankelijk van de organisatie 

organiseren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om sociale bewegingen. Vooral de eerste twee vormen worden 

gebruikt door organisaties, omdat ze wel geloven in de invloed van buiten, maar ze uiteindelijk zelf de 

beslissingsmacht hebben. Critici zien dit als een ‘feel-good exercise’, waarbij de inspraak voornamelijk 

symbolisch is. Er zijn verschillende innovatieve initiatieven op dit gebied, voornamelijk waarbij participatie 

wordt gecombineerd met evaluatie, waarin de lokale communities worden betrokken, of waarbij participatie 

wordt gecombineerd met budgettering (Ebrahim, 2010:18-20). 

Adaptive learning – Bij dit proces creëren non-profit organisaties regelmatig mogelijkheden voor kritische 

reflectie en analyse met als doel om vooruitgang te boeken richting de missie. Om dit te kunnen 

bewerkstelligen zijn drie middelen nodig. 1) Een ondersteunende leeromgeving, waar medewerkers de tijd 

krijgen om te reflecteren en ondersteuning bij het discussiëren van fouten en het uitspreken van 

meningsverschillen. 2) Een concreet leerproces en activiteiten, welke experimenteren, analyse, en forums voor 

kennisdeling mogelijk maken. 3) Steunend leiderschap, welke dialoog en debat stimuleren en de middelen voor 

reflectie faciliteren. Adaptive learning focust voornamelijk op interne verantwoording (leren) en in mindere 
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mate op externe verantwoording. De informatie die nodig is voor adaptive learning is ook heel anders dan de 

informatie welke donoren willen ontvangen (Ebrahim, 2010:20-22). 

Deze vijf mechanismen zijn samengevat in het volgende schema:  

Accountability 

How? 

(tool or 

process)  

Accountability to 

Whom? 

(upward, downward, 

internal)  

Accountability for 

What? 

(finances, governance, 

performance, mission)  

Inducement 

(internal or external) 

Organizational 

response 

(compliance or 

strategic)  

Disclosures/ 
reports 
 (tool) 

* Upwards to funders 
and oversight agencies 
 
* downwards (to a 
lesser degree) to clients 
or members who read 
the reports 

* finances and 
performance, 
depending on what is 
being reported 

* legal requirements 
 
* tax status 
 
* funding requirement 
(external threat of loss 
of funding or tax 
status)  

* primarily compliance, 
with a focus on letter 
of law and short-term 
results 

Evaluation and 
performance 
assessment 
 (tool) 

* Upwards to funders 
 
* Significant potential 
for downwards from 
nonprofits to 
communities and from 
funders to nonprofits 

* performance, often 
short-term outputs but 
with increasing 
emphasis on impacts 

* funding requirement 
(external) 
 
* potential to become 
a learning tool 
(internal)  

* primarily compliance 
at present, with 
possibilities for longer-
term strategic 
assessments 
 

Self-regulation  
(tool and 
process) 

* To nonprofits 
themselves, as a sector 
 
* To donors as a seal of 
good housekeeping 

* finances and 
governance, depending 
on what the codes or 
standards emphasize 

* erosion of public 
confidence due to 
scandals and 
exaggeration of 
accomplishments 
(external loss of funds 
of reputation) 

* strategic if it raises 
industry standards and 
enables policy voice 
 
* compliance if 
standards are weak and 
adopted pro-forma 

Participation  
(process) 

* Downwards from 
nonprofit to clients and 
communities 
 
* Internally to 
nonprofits themselves 
 
* significant potential 
downwards from 
funders to nonprofits 

* depends on the 
purpose of 
participation, e.g., 
whether it is seek input 
on implementation 
(performance) or to 
influence agendas 
(governance) 

* organizational values 
(internal)  
 
* funding requirements 
(external)  

* primarily compliance 
if participation is 
limited to consultation 
and implementation 
 
* strategic if it 
increases power of 
clients in influencing 
nonprofit agendas, or 
increases power on 
nonprofits in 
influencing funders 

Adaptive 
learning 
 (process)  

* to nonprofits 
themselves 
 
* downwards and 
upwards to 
stakeholders 

* mission and 
performance 

* improve performance 
in order to achieve 
mission (internal)  

* strategic if it focuses 
attention and 
resources on how to 
solve social problems 

Tabel 6, Ebrahim ( 2010) 

De vierde kolom richt zich op de drijfveren om aan de betreffende vorm van verantwoording te doen, wat 

hoort bij de vraag waartoe organisaties prestaties meten. Ebrahim (2010) stelt dat externe druk om 

verantwoording belangrijk is, maar de legitimiteit en reputatie van de sector gesteund moet worden door 

intern gedreven mechanismen. Daarnaast is Ebrahim van mening dat de meest gebruikte mechanismen voor 

verantwoording (disclosure statements, reports en projectevaluaties) zich voornamelijk richten op 

verantwoording afleggen richting fondsen en op korte termijn resultaten, vaak binnen een budget cyclus. De 

complexe aard van het werk van non-profit organisaties heeft echter meer aandacht nodig voor meer 

strategische processen van verantwoording, om blijvende sociale en politieke verandering te kunnen 

bewerkstelligen. ‘While reporting requirements that are biased in favor of easily measurable assessments of 

progress might be sufficient for funding and regulatory purposes, they undervalue adaptive assessments that 
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are essential for understanding how a nonprofit might improve its work’ (Ebrahim, 2010:25). De 

verantwoordingsmechanismen in een organisatie moeten beide doelen dienen. ‘In the end, accountability is 

both about being held accountable by external actors and standards, as well as about taking internal 

responsibility for actions’ (Ebrahim, 2010 :25).  

De uitdaging voor managers in nonprofit organisaties ligt volgens Ebrahim in het vinden van een balans tussen 

upward accountability en tegelijkertijd trouw blijven aan hun missie. Daarbij hebben te weinig non-profit 

organisaties serieuze aandacht gegeven aan hoe ze meer verantwoording kunnen afleggen naar de 

gemeenschap waar ze het werk op richten. Ebrahim geeft enkele aanbevelingen voor non-profit organisaties. 

Allereerst moeten managers prioriteiten stellen wat betreft de fora waaraan ze verantwoording afleggen, ze 

kunnen namelijk niet aan iedereen verantwoording afleggen over alles. Dit is ook aan bod gekomen in 

hoofdstuk 3. Daarnaast is het volgens Ebrahim belangrijk dat een organisatie kiest voor een of meerdere 

verantwoordingsmechanismen welke past bij de organisatie. ‘Nonprofit leaders must pay greater attention to 

strategy-driven forms of accountability that can help them to achieve their missions’ (Ebrahim, 2010:27). 

 

Wie de prestatie-informatie beoordeelt is afhankelijk van het forum waarvoor het bedoeld is. Wanneer 

prestatiemeting is bedoeld om extern verantwoording af te leggen, dan is het bij upwards accountability vaak 

het geval dat het forum waaraan verantwoording af wordt gelegd, een oordeel uit kan spreken en hier 

eventueel consequenties aan kan verbinden (Bovens, 2009:23, zie hoofdstuk 3). Wanneer het gaat om interne 

doeleinden van prestatiemeting, dan heeft de organisatie zelf meer keuze over de manier waarop zij prestaties 

beoordelen. Volgens De Bruijn (2006) wordt prestatiemeting pas inhoudsvol  wanneer prestaties vanuit 

meerdere perspectieven worden belicht, omdat op deze manier recht gedaan kan worden aan de 

meervoudigheid van een prestatie. Hierbij gaat het om het geven van een betekenis aan de informatie die 

prestatiemeting voortbrengt. Dit moet, zoals ook de andere stappen van prestatiemeting, gebeuren in 

interactie tussen de uitvoerders van het project en het management van de organisatie. Er mag geen 

monopolie ontstaan op het geven van een betekenis aan cijfers, er moeten verschillende interpretaties van 

data worden gebruikt. Op deze manier voorkom je dat prestatiemeting een vertekend beeld van de 

werkelijkheid weergeeft. Prestatiemeting geeft namelijk geen antwoorden, maar moet inspireren tot het 

stellen van goede vragen. 

Het klinkt paradoxaal, maar fouten kunnen zeer waardevol zijn voor een organisatie. Het is belangrijk dat 

fouten niet worden gezien als falen, maar als een les om uit te leren. ‘Value failure. Fear of failure stops us from 

trying risky things’ (inProgress, 2012:15). Het is belangrijk dat fouten niet worden gezien als falen, maar als een 

les om uit te leren.  

 

In dit hoofdstuk is de laatste stap van de inrichting van het proces van prestatiemeting beschreven, namelijk 

het verwerken van de data die het meetsysteem oplevert. Er zijn verschillende analysetechnieken naast elkaar 

gezet. Aan de hand van het schema van Ebrahim (2010) is te zien dat elke manier om data te verwerken 

geschikt is voor andere doelen en weer andere effecten heeft. Het belangrijkste is dat men beseft dat de 

manier waarop data verwerkt moet worden dus afhankelijk is van het type organisatie, de soort prestaties en 

de doelen van prestatiemeting. Vaak focussen organisaties zich teveel op externe verantwoording, terwijl het 

volgens Ebrahim heel belangrijk is om ook te richten op interne verantwoording. De inrichting van het 

verwerkingsproces van prestatiedata moet zo gebeuren dat het aan beide bijdraagt. Het beoordelen van de 

informatie kan het beste gebeuren in interactie, net zoals alle andere stappen van prestatiemeting. Dit is echter 

niet altijd mogelijk, bij verticale prestatieverantwoording is het vaak het forum waaraan verantwoord wordt 

degene die de prestaties beoordeeld.  
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Prestatiemeting is steeds belangrijker geworden in het publieke domein. Organisaties moeten steeds meer 

zichtbaar presteren. Ook voor NGO’s en non-profit organisaties is de druk om te laten zien wat de effecten zijn 

van hun werk verhoogd, mede door toenemende wantrouwen vanuit de samenleving richting deze 

organisaties. Prestatiemeting lijkt onvermijdbaar te zijn geworden, willen organisaties meedoen in de huidige 

tijd.  

In de afgelopen vijf hoofdstukken is de bril beschreven waarmee in dit onderzoek naar prestatiemeting bij 

MasterPeace wordt gekeken. Er is geprobeerd om af te stappen van het New Public Management idee van 

prestatiemeting en de one size fits all gedachte. Prestatiemeting is geen algemeen systeem dat men overal kan 

toepassen. De theorie heeft laten zien dat prestatiemeting maatwerk is, en het is afhankelijk van vele 

verschillende factoren op welke manier het prestatiemeetsysteem ingericht moet worden. De inrichting van 

een prestatiemeetsysteem is in dit theoretisch kader opgedeeld in vier onderdelen, namelijk het doel van 

prestatiemeting, wat er gemeten moet worden, de manier waarop het gemeten moet worden en de manier 

waarop de data verwerkt moet worden. Deze onderdelen zijn stapsgewijs beschrijven, maar in werkelijkheid is 

de inrichting van een prestatiemeetsysteem een iteratief proces.  

Prestatiemeting wordt in dit onderzoek opgevat als een proces dat verschillende doeleinden kan dienen. Het 

kan zich richten op het extern afleggen van verantwoording, omdat organisaties afhankelijk zijn van de 

financiering en steun van andere partijen, welke in ruil daarvoor willen weten hoe het geld is besteed en wat 

de effecten hiervan zijn. Prestatiemeting kan ook gericht zijn op intern gebruik, bijvoorbeeld om te sturen of 

om van te leren. Wil men het systeem van prestatiemeting overzichtelijk houden, dan moeten er keuzes 

worden gemaakt over welke doelen prestatiemeting moet dienen.  

De reden waartoe een organisaties prestaties meet is van invloed op wat de organisatie moet meten. 

Daarnaast is in het theoretisch kader duidelijk geworden dat een duidelijk ‘plan’ van de organisatie een 

voorwaarde is voor een prestatiemeetsysteem. Dit vormt het referentiekader waartegen prestaties afgezet 

kunnen worden. Het bepaalt ook wat gemeten moet worden omdat vanuit dit plan indicatoren opgesteld 

kunnen worden. Indicatoren zijn een goed hulpmiddel bij het meten van prestaties, maar hebben ook 

tekortkomingen. Ze kunnen niet alles laten zien en vertellen niet het waarom achter het cijfer. Daarnaast is het 

opstellen van een goede indicator erg ingewikkeld, omdat ze aan veel voorwaarden moeten voldoen om 

waardevolle informatie naar boven te halen. In dit onderzoek worden indicatoren dan ook niet beschouwd als 

een doel op zich, maar als een middel dat aangevuld moet worden met andere technieken.  

Niet alleen wat er gemeten moet worden is maatwerk, ook hoe gemeten moet worden. Dit is afhankelijk van 

wat gemeten moet worden, maar ook van het soort organisatie en de bezigheden van de organisatie. Er zijn in 

het theoretisch kader verschillende typen organisaties naast elkaar neergezet welke om verschillende soorten 

technieken vragen. Prestatiemeting is een proces waar alle medewerkers van een organisatie mee bezig 

moeten zijn. Ook beperkt prestatiemeting zich niet tot bepaalde periodes; het moet altijd gebeuren.  

De laatste stap van prestatiemeting is het analyseren en beoordelen van de informatie. Het analyseren van de 

informatie is ook afhankelijk van eerder genoemde factoren, zoals het doel van prestatiemeting en het type 

organisatie.  

Deze verschillende onderdelen van prestatiemeting maken duidelijk dat de inrichting van een 

prestatiemeetsysteem zeer afhankelijk is van factoren zoals het type organisatie, de activiteiten van de 

organisatie en eerder gemaakte keuzes. Dit is schematisch weergegeven op de volgende pagina. Toch zijn er 

ook enkele algemeenheden te noemen, wat voor elke organisatie van toepassing is. Een belangrijke 

voorwaarde bij prestatiemeting is vertrouwen, het management en de uitvoerende medewerkers in een 

organisatie moeten op basis van vertrouwen het systeem van prestatiemeting inrichten, omdat anders het 

risico bestaat dat prestatiemeting strategisch gedrag uitlokt en meer een last zal vormen voor de organisatie 

dan dat het een positieve bijdrage levert. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat in verschillende 
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onderdelen in de inrichting van het systeem keuzes worden gemaakt op basis van interactie, waarbij door de 

verschillende betrokkenen gezamenlijk besluiten waartoe gemeten wordt, wat er gemeten moet worden, waar 

indicatoren worden gezet en vooral ook waarom. Ook het geven van betekenis aan de cijfers moet gebeuren in 

een gezamenlijk proces. De data moeten het begin vormen van een gesprek, niet het eindpunt.  

Ondanks dat prestatiemeting een positieve invloed op organisaties kan hebben, is het heel belangrijk om te 

beseffen wat de beperkingen zijn van prestatiemeting. Organisaties hebben te maken met beperkte middelen 

en mogelijkheden. Er bestaat een spanningsveld tussen het eenvoudig en compact houden van 

verantwoordingsinformatie en de behoefte om alles te meten en te weten. Er moeten dus goede keuzes 

worden gemaakt.  

Het onderstaande figuur laat op schematische wijze de afhankelijkheidsrelaties zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van het theoretisch kader zal worden gekeken naar de praktijk van prestatiemeting. In deel D zal eerst 

worden gekeken naar de manier waarop andere organisaties met prestatiemeting omgaan. Dit vormt een 

aanvulling op de literatuur. Het theoretisch kader en deze resultaten zullen samen de bril vormen waarmee 

naar prestatiemeting bij MasterPeace zal worden gekeken. Dit komt aan bod in hoofdstuk 10 en 11. Maar eerst 

zal in het volgende deel worden uitgelegd op welke manier deze onderzoeksresultaten verkregen zijn.  
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In dit deel wordt beschreven op welke manier het onderzoek naar prestatiemeting bij MasterPeace is 

uitgevoerd. Allereerst wordt er ingegaan op het doel van het onderzoek. Daarna zullen de onderzoeksstrategie, 

methoden en technieken worden besproken, waarbij ook wordt ingegaan op de dataverzameling en 

verwerking. Als laatste zal worden gekeken naar de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek.  

 

Dit onderzoek heeft een toepassingsgericht karakter, wat betekent dat het onderzoek is gericht om een 

praktisch probleem van een opdrachtgever op te lossen (Van Thiel,2010:23). De probleemstelling is 

voortgekomen uit een vraag van de onderzoeksorganisatie. Het doel van het onderzoek is om aanbevelingen 

ter verbetering van de situatie te doen, het is dus descriptief van aard (Van Thiel, 2010:24). 

Op basis van bestaande theorie over prestatiemeting is in dit onderzoek een model gemaakt om het 

onderzoeksprobleem te onderzoeken, het onderzoek is dus deductief van aard. Deductief onderzoek vindt 

plaats wanneer er al theorie en kennis over het betreffende onderwerp bestaat, wat op het thema 

prestatiemeting van toepassing is. Door middel van het toetsen van de bestaande theorie aan de 

onderzoekscase, kan meer kennis worden geworven over het onderzoeksprobleem en kan achterhaald worden 

of de theorie wel de juiste verklaring biedt en waar nog kennis ontbreekt. Aan de hand hiervan, en omdat het 

onderzoeksprobleem en niet eerder onderzochte organisatie betreft, zal dit onderzoek uiteindelijk leiden tot 

nieuwe kennis en is dus deels ook inductief van aard (Van Thiel, 2010:34-35).  

 

De hoofdvraag van het onderzoek is ‘Op welke wijze kan het proces van prestatiemeting binnen MasterPeace 

worden ingericht zodat dit bijdraagt aan de externe en interne vraag om prestatieverantwoording?’ De 

onderzoeksstrategie die in dit onderzoek is gebruikt is de gevalsstudie. Hierbij wordt één casus van het 

onderzoeksonderwerp in de natuurlijke situatie onderzocht. De casus is in dit geval het proces van 

prestatiemeting binnen MasterPeace. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een holistische aanpak, waarbij 

kwalitatieve gegevens worden verzameld over alles wat met de casus te maken heeft. Bij deze gevalsstudie 

wordt slechts één casus onderzocht, maar deze casus wordt zeer uitgebreid onderzocht. Het onderzoek richt 

zich dus meer op de diepte dan op de breedte (Van Thiel, 2010).  

 

Aan de hand van kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop het proces van prestatiemeting binnen 

MasterPeace kan worden ingericht, zodat het bijdraagt aan de externe en interne vraag om 

prestatieverantwoording, worden aanbevelingen gedaan. Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn meerdere 

onderzoeksmethoden gebruikt, namelijk interviews, documentenanalyse en observaties.  

 

De interviews vormen de basis van het empirische gedeelte van dit onderzoek. Er zijn interviews gehouden met 

medewerkers van MasterPeace om antwoord te geven op de volgende empirische deelvragen:  

 Wat zijn de kenmerken van MasterPeace?  

 Op welke wijze is prestatiemeting binnen MasterPeace op dit moment ingericht?  

 Op welke wijze zou men prestatiemeting binnen MasterPeace willen inrichten?  

 In hoeverre zijn de huidige en de gewenste inrichting van prestatiemeting binnen MasterPeace geschikt 

om prestatiemeting te laten bijdragen aan de externe en interne vraag om prestatieverantwoording?  

Om antwoord te geven op de eerste empirische deelvraag ‘Op welke wijze hebben andere organisaties in de 

non-profit sector prestatiemeting ingericht en wat draagt deze inrichting bij aan de externe en interne vraag om 
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prestatiemeting?’ zijn interviews gehouden met medewerkers van andere organisaties die op verschillende 

manieren te maken hebben met prestatiemeting.  

De interviews zijn gebaseerd op de operationalisatie van het theoretisch kader en werden afgenomen op basis 

van een semigestructureerde topiclijst, waarbij er ruimte is voor de respondent om naast de opgestelde vragen 

ook zelf inbreng te leveren waarop doorgevraagd kan worden. Hierdoor zijn niet alle interviews hetzelfde 

verlopen. Bij deze werkwijze is er vanuit gegaan dat onderwerpen waar meer aandacht voor is geweest, ook 

belangrijker is voor de respondent. Bijna alle respondenten zijn afzonderlijk geïnterviewd. Twee respondenten 

zijn tegelijk geïnterviewd, omdat dit door tijdgebrek van de respondenten de enige mogelijkheid was om beide 

te spreken. De duur van de interviews varieerden van 30 minuten tot anderhalf uur. Om verstoringen te 

voorkomen hebben de interviews zoveel mogelijk plaatsgevonden op een afgezonderde plek, bijvoorbeeld een 

vergaderruimte.  

Omdat niet alle medewerkers van MasterPeace geïnterviewd konden worden in de beschikbare tijd is een 

steekproef gedaan: een selectie uit de populatie van onderzoekseenheden (Van Thiel, 2010:54). In dit 

onderzoek is een selecte steekproef gedaan waarbij respondenten zowel doelgericht als op basis van 

beschikbaarheid zijn gekozen. Allereerst zijn respondenten uit alle lagen van de organisatie gekozen: 

management, lijnstaf, projectleiders en uitvoerende medewerkers.  om Daarnaast zijn op beide hoofdkantoren 

van MasterPeace respondenten geselecteerd. Dit is gedaan om een zo breed mogelijk beeld van de organisatie 

te krijgen. In Egypte zijn vijf respondenten geselecteerd, op basis van hun functie in de organisatie en 

gedeeltelijk op basis van beschikbaarheid. Gezien de beperkte onderzoekstijd in Egypte was het niet mogelijk 

om alle medewerkers te spreken. In Nederland zijn zeven respondenten geselecteerd, op basis van hun functie. 

Dankzij het geringe totale aantal medewerkers van MasterPeace is met deze steekproef ongeveer de helft van 

de vaste medewerkers geïnterviewd wat ervoor zorgt dat de steekproef redelijk representatief is voor de 

gehele organisatie.  

De respondenten afkomstig van externe organisaties zijn gekozen op basis van organisatiekenmerken en 

beschikbaarheid. De vier gekozen organisaties zijn allemaal non-profit organisaties, en hebben op verschillende 

vlakken overeenkomsten met MasterPeace. De keuze voor de respondent is door de organisatie zelf gedaan, 

op basis van een aanvraag voor een interview over het onderwerp prestatiemeting.  

Alle interviews zijn opgenomen met een voice-recorder. Dit zorgde ervoor dat de aandacht tijdens het 

interview volledig kon gaan naar het gesprek, zonder dat de aandacht werd afgeleid door het maken van 

aantekeningen. Alle interviews zijn vrijwel volledig getranscribeerd, op enkele delen na die voor de doelstelling 

van dit onderzoek niet relevant zijn. De transcripties gaven de mogelijkheid om citaten van de respondenten 

letterlijk te gebruiken om bepaalde resultaten te illustreren.  

De transcripties zijn gecodeerd en geanalyseerd. Het uitgangspunt bij het coderen was de operationalisatie van 

het theoretische kader. De interviews zijn gecodeerd met behulp van MAXqda, waarbij codes worden 

toegekend aan fragmenten in de tekst.  

Respondenten worden in het resultatenhoofdstuk aangegeven met de R van respondent en een cijfer. Citaten 

worden weergegeven door het gebruik van aanhalingstekens en cursieve tekst. De respondent of het 

document waar het citaat van afkomstig is, wordt achter het citaat vermeld. In enkele gevallen is een citaat 

grammaticaal aangepast om de tekst beter leesbaar te maken. Hierbij is de boodschap van het originele citaat 

behouden gebleven.  

Er is onderscheidt gemaakt tussen verschillende groepen respondenten. De eerste groep (G1) die wordt 

onderscheiden is het management van MasterPeace (R 5, 6, 7). Onder de tweede groep (G2) vallen de 

medewerkers van het Central Office van MasterPeace in Cairo (R 1, 2, 3, 4). De derde groep (G3) bestaat uit 

medewerkers van het EU Office (R 8, 9, 10, 13, 16). De respondenten uit G1 behoren ook tot de medewerkers 
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van één van de 

hoofdkantoren, maar 

worden alleen in G1 

meegerekend. De laatste 

groep (G4) bestaat uit 

verschillende personen die 

in andere organisaties werken en zich daar bezig houden met resultaatmeting (R 11, 12, 14, 15).  

Deze onderverdeling is gebaseerd op de verhouding die de respondenten hebben met resultaatmeting. De 

eerste groep (G1) houdt zich bezig met het uitzetten van de grote lijnen binnen de organisatie en zijn dan ook 

in grote mate degenen die bepalen hoe resultaatmeting binnen MasterPeace eruit gaat zien. G2 en G3 bestaan 

uit middenmanagement en uitvoerders (o.a. projectleiders). Deze groepen zijn onderverdeeld per kantoor 

omdat resultaatmeting op het Nederlandse kantoor een andere rol heeft dan op het Egyptische kantoor. In 

Cairo is het gebruik van KPI’s en resultaatmeting al geïntegreerd in het dagelijks werk, de respondenten uit G2 

hebben dan ook al ervaring met resultaatmeting binnen MasterPeace. De respondenten uit G3 hebben er 

zijdelings mee te maken gehad, maar zullen er in de toekomst meer mee gaan werken. Hun kijk op 

resultaatmeting is dus gebaseerd op andere ervaringen dan die van G2. De laatste groep (G4) onderscheidt zich 

van de andere groepen doordat zij binnen een andere organisatie werken. Ze zijn weliswaar bezig met 

resultaatmeting, maar niet binnen MasterPeace.  

De analyse van de resultaten zal zich uiteraard niet beperken tot deze groepen, de resultaten van alle 

respondenten zullen afzonderlijk worden meegenomen. Deze groepen kunnen echter wel meer structuur 

aanbrengen in de analyse.  

 

Om een compleet beeld te krijgen van MasterPeace als organisatie, de visie, missie, doelstellingen en eerste 

aanzetten op het gebied van prestatiemeting zijn verschillende documenten geanalyseerd. Hierbij gaat het 

onder andere om folders, de ‘passion statement’, management reports, notulen, projectplannen. Een overzicht 

van de geanalyseerde documenten is te vinden in bijlage 1.  

Omdat het aantal beschikbare documenten niet te hoog was, zijn alle beschikbare documenten gescand op 

bruikbaarheid. Het ging hierbij om documenten die voor alle medewerkers van de organisatie beschikbaar zijn. 

Daarnaast waren enkele andere documenten beschikbaar gesteld vanuit MasterPeace.  

Ook is gebruik gemaakt van enkele documenten van de andere organisaties waar interviews zijn gehouden. De 

selectie van deze documenten is gedaan op basis van beschikbaarheid en op thema. Het gaat bijvoorbeeld om 

websites en jaarverslagen, omdat deze voorbeelden vormen van (het laten zien) van prestatiemeting.  

De documenten zijn net als de interviews geanalyseerd met behulp van MAXqda, aan de hand van dezelfde 

codelijst als de interviews en aanvullende codes. Documenten worden in de resultaten aangegeven met de D 

van document en een cijfer. 

 

Als laatste is er data verzameld via observaties, waarbij gebeurtenissen, personen en handelingen werden 

geobserveerd en geïnterpreteerd door de onderzoeker. Er is gebruik gemaakt van open observatie en van 

participerende observaties. De observaties zijn niet van tevoren gestructureerd. Er zijn verschillende 

vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten van MasterPeace bijgewoond. De observaties vonden plaats op 

momenten waarbij de mogelijkheid er was om aanwezig te zijn, waardoor het aantal momenten vrij beperkt 

was. Het betrof een aantal teamvergaderingen, vrijwilligersbijeenkomsten voor de activiteiten op 5 mei, 

presentaties bij andere organisaties, voor partners en andere genodigden op 5 mei in Wageningen en tijdens 

Groep Kenmerk Respondenten 

G1 Management  R5, R6, R7 

G2 Medewerkers Central Office Cairo R1, R2, R3, R4 

G3 Medewerkers EU Office  R8, R9, R10, R13, R16 

G4 Medewerkers andere organisaties R11, R12, R14, R15 
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het ‘MasterPeace café’, en presentaties, bijeenkomsten en workshops tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van 

MasterPeace Clubs in Egypte.  

Tijdens de observaties wisten de medewerkers van MasterPeace dat de onderzoeker aanwezig was als stagiair, 

maar waren zij zich er niet bewust van dat er geobserveerd werd. De observaties zijn gebruikt om inzicht te 

krijgen in de organisatie van MasterPeace, de visie en de werkwijze van de organisatie. Ze vormen een 

aanvulling op de interviews, omdat het een idee gaf over de praktijk van het werk van MasterPeace. 

 

Er is bij het opzetten en het uitvoeren van dit onderzoek op verschillende manieren aandacht besteed aan de 

betrouwbaarheid en validiteit. De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt bepaald door de nauwkeurigheid 

en consistentie waarmee variabelen worden gemeten, waardoor zekerder te zeggen is dat de 

onderzoeksresultaten systematisch zijn verkregen en niet toevallig (Van Thiel, 2010:57). Bij validiteit gaat het 

om de geldigheid van het onderzoek, of gemeten is wat de onderzoeker daadwerkelijk wil meten en om de 

generaliseerbaarheid, of de gevonden resultaten ook voor andere personen, instituties, tijden en plaatsen 

zouden gelden (Van Thiel, 2010:58-59). In dit onderzoek zijn een aantal keuzes gemaakt die invloed hebben 

gehad op de betrouwbaarheid en validiteit, deze keuzen worden hieronder toegelicht.  

Gedurende dit onderzoek heb ik drie dagen in de week op het Europese hoofdkantoor van MasterPeace 

gewerkt, waar ook alle andere Nederlandse medewerkers van MasterPeace werken. Tijdens deze periode op 

het kantoor heb ik veel meegekregen over het dagelijkse werk van MasterPeace. Enerzijds heeft dit veel inzicht 

gegeven in de organisatie en de werkwijzen van de organisatie wat een belangrijke bijdrage is geweest aan het 

onderzoek. Anderzijds maakte dit het soms lastig om mijn rol als objectieve onderzoeker te behouden, omdat 

het gedrag van de medewerkers mijn beeld over de organisatie beïnvloedde. Ook tijdens de observaties 

bestond het risico dat mijn eigen verwachtingen de waarnemingen zouden beïnvloeden. Om dit te 

ondervangen heb ik geprobeerd zo kritisch mogelijk te blijven om de objectiviteit van mijn stukken te 

waarborgen, bijvoorbeeld door hierover in gesprek te gaan met mijn begeleider, medestudenten, mede-

stagiair bij MasterPeace en vrienden.  

Tijdens de observaties waren de medewerkers van MasterPeace zich bewust van mijn aanwezigheid, maar 

waren vaak niet op de hoogte van de mogelijkheid tot observatie. Toch bestaat de mogelijkheid dat 

medewerkers ander gedrag vertoonden of bepaalde opmerkingen achterwege lieten vanwege de aanwezigheid 

van een onderzoeker.  

In dit onderzoek zijn meerdere methoden ingezet om de deelvragen te beantwoorden, om zo een 

betrouwbaarder beeld te krijgen. Dit wordt triangulatie genoemd, een methode waarbij het verzamelen en/of 

verwerken van informatie op meer dan één manier gebeurt (Van Thiel, 2010:61). De documenten en 

observaties vormden zowel een aanvulling als een controle op de empirische data die verkregen werd via 

interviews.  

De interviews zijn gehouden met medewerkers in alle lagen van de organisatie om een breed beeld te vormen 

van de meningen in de gehele organisatie. Bij MasterPeace is ongeveer de helft van de medewerkers 

geïnterviewd, wat ervoor zorgt dat de steekproef een redelijk goede representatie vormde van het gehele 

team. Toch geeft dit nooit een volledig beeld, omdat men nooit zeker kan weten of de gekozen steekproef 

volledig representatief is voor het gehele team.  

Tijdens alle interne interviews is dezelfde topiclijst gebruikt zodat alle respondenten dezelfde vragen 

voorgelegd hebben gekregen. Het semi-gestructureerde karakter van de interviews kan de betrouwbaarheid en 

validiteit enigszins beïnvloeden, omdat de keuze om op bepaalde wel of niet door te vragen de keuze van de 

onderzoeker is, en elke onderzoeker hier andere keuzes in kan maken. Toch is voor het gebruik van interviews 

gekozen, omdat volledig gestructureerde interviews niet genoeg ruimte zouden bieden om diep in het 



Jildau Vellinga | 2012 | Zijn we op de goede weg? 

54 

onderwerp te duiken tijdens de interviews. Bij de interviews is gebruik worden gemaakt van 

opnameapparatuur om de volledige interviews op te nemen. Dit kan het risico ondervangen dat de 

onderzoeker het interview achteraf verkeerd interpreteert doordat bepaalde opmerkingen zijn blijven hangen, 

doordat het interview op deze manier in z’n volledigheid, inclusief context van de betreffende opmerkingen, is 

geanalyseerd. 

Twee respondenten zijn tegelijkertijd geïnterviewd, wat de betrouwbaarheid en validiteit zou kunnen 

aantasten. Er was echter niet de mogelijkheid om beide respondenten apart te spreken, daarom is voor deze 

vorm gekozen. Het risico in een gezamenlijk interview is dat de respondenten niet volledig open een eerlijk 

durven te zijn of dat de respondenten elkaar naar de mond gaan praten. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen 

is geprobeerd om beide respondenten evenveel aan het woord te laten en alle vragen individueel te laten 

beantwoorden.  

Vijf interviews zijn uitgevoerd in Egypte, waarbij de voertaal Engels was. Voor zowel de respondenten als voor 

de onderzoeker is Engels niet de moedertaal, waardoor miscommunicatie of misinterpretatie kan ontstaan. Er 

is geprobeerd om dit te ondervangen door vragen waar nodig dubbel te stellen in een andere verwoording. 

Ook is voor het interview met de respondenten gesproken over deze taalbarrière zodat overlegd kon worden 

op welke manier dit ondervangen kon worden.  

Tijdens de periode dat dit onderzoek is uitgevoerd waren er verschillende ontwikkelingen gaande die te maken 

hebben met het thema van mijn onderzoek. Zo zijn in de periode van februari 2012 tot juni 2012 de 

formulering van de visie en de KPI’s meerdere malen veranderd. Dit zorgde ervoor dat sommige informatie die 

gebruikt is tijdens de interviews of in het analyseren en verwerken van de data op dat moment alweer 

verouderd was. Geprobeerd is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de meest recente informatie, maar de 

meest recente informatie werd door MasterPeace niet altijd verstrekt en veranderingen werden niet altijd 

gemeld.  
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De manier waarop andere organisaties omgaan met prestatiemeting kan veel lessen bevatten over de manier 

waarop MasterPeace prestatiemeting kan inrichten. Voor dit onderzoek zijn verschillende organisaties 

geïnterviewd die op verschillende vlakken overeenkomsten hebben met MasterPeace. De voorbeelden uit de 

praktijk vormen een aanvulling op de literatuur over prestatiemeting. Waar de literatuur over het algemeen 

een normatief karakter heeft, is de praktijkervaring van de respondenten gebaseerd op prestatiemeting zoals 

het in de werkelijke, complexe wereld voorkomt. In dit hoofdstuk zal een analyse worden gemaakt van de 

manier waarop de onderzochte organisaties bezig zijn met prestatiemeting. Deze analyse zal worden 

vergeleken met de literatuur over prestatiemeting. Door het geringe aantal onderzochte organisaties, waarbij 

door de beperkte tijd slechts bepaalde onderdelen van prestatiemeting behandeld zijn, geeft deze analyse 

geen volledig beeld van de praktijk van prestatiemeting. Toch zijn er genoeg aanknopingspunten gevonden die 

een eerste aanzet kunnen bieden om de praktijk van prestatiemeting naast de theorie te leggen. Het 

theoretisch kader en de analyse van de bevindingen over prestatiemeting in de praktijk vormen samen de bril 

waarmee naar prestatiemeting bij MasterPeace wordt gekeken.  

In de eerste paragraaf zal eerst een korte omschrijving van de organisaties die zijn onderzocht worden 

gegeven. Daarna zullen de stappen welke in het theoretisch kader zijn omschreven worden gevolgd bij de 

analyse van de resultaten. In paragraaf 9.2. zal worden ingegaan op de reden waartoe de organisaties 

prestaties meten. Wat de organisaties meten en hoe ze hiertoe zijn gekomen wordt besproken in paragraaf 9.3. 

Daarna zal in paragraaf 9.4. worden gekeken naar hoe er gemeten wordt. In paragraaf 9.5. wordt gekeken naar 

de manier waarop de prestatie informatie wordt verwerkt. Als laatste zullen in paragraaf 9.6. de belangrijkste 

conclusies van dit hoofdstuk op een rijtje worden gezet.  

 

Allereerst worden de onderzochte organisaties kort beschreven, waarbij een vergelijking zal worden gemaakt 

met MasterPeace.  

 

War Child is, net als MasterPeace, een NGO die over de hele wereld 

werkzaam is. War Child zet zich in voor een beter leven van 

oorlogskinderen. De organisatie werkt op drie thema’s: onderwijs, 

psychosociale hulp en kinderbescherming. Op deze drie thema’s 

werken ze op zes verschillende niveaus: kinderen, ouders, 

professionals (zoals onderwijzers en therapeuten), het opzetten van 

systemen van dienstverlening, ondersteunen van lokale organisaties 

die aan kinderbescherming of onderwijs werken, en de overheid (R11). 

War Child heeft al meerdere keren de Transparantprijs gewonnen, de 

prijs voor de beste charitatieve verslaggeving welke jaarlijks wordt uitgereikt (bron: www.transparantprijs.nl). 

War Child wil net als MasterPeace zo innovatief, flexibel en onbureaucratisch mogelijk werken. Het verschil 

met MasterPeace is dat War Child een veel grotere organisatie is en zich richt op een veel beperkter thema: 

kinderen in oorlogsgebieden.  

 De respondent van War Child is werkzaam als coördinator Planning, Learning & Accountability bij War Child 

Holland. Men werkt bij War Child met een team van drie personen op dit gebied, waarvan één meer specifiek 

inzoomt op bepaalde thema’s en daar onderzoek naar doet en de andere twee bezig zijn met de hele cirkel van 

resultaatmeting (R11).  
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De vrede van Utrecht is een initiatief van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht, welke is opgericht om 

een cultureel programma te organiseren rondom de viering van de ondertekening van de vrede in Utrecht 300 

jaar geleden. Daarnaast is de Vrede van Utrecht ook bezig met het schrijven van het bidbook en de begeleiding 

van het proces om Utrecht culturele hoofdstad van Europa te laten worden in 2018. De Vrede van Utrecht 

werkt op drie thema’s: ze hebben een cultureel programma, een programma in de wijken en een educatief 

programma (R12). De Vrede van Utrecht gebruikt net als MasterPeace kunst en muziek als middel om mensen 

te verbinden en samen te brengen. Ook werken zij als partners samen met MasterPeace. Anders dan bij 

MasterPeace richt de Vrede van Utrecht zich alleen op Utrecht en omgeving en is de organisatie gericht op de 

viering van één gebeurtenis, niet om een beweging op gang te brengen. De stichting is meer gericht op 

stadspromotie, in plaats van het nastreven van ideologische doelen. Ook is zij wat betreft financiering sterk 

gebonden aan de gemeente en provincie, terwijl 

MasterPeace zelf meer keuze heeft in de bronnen van 

financiering die zij aansnijden.  

De respondent bij de Vrede van Utrecht is hoofd 

communicatie en bezig met zowel de viering van 300 

jaar vrede, als met het ‘Utrecht 2018’ project (R12).  

 

LiveBuild is net als MasterPeace een relatief nieuwe NGO, opgericht door jonge enthousiastelingen. LiveBuild 

wordt omschreven als een jonge, duurzame, gedreven organisatie. Anders dan MasterPeace richt LiveBuild zich 

alleen op Kameroen en focussen zij zich alleen op water- en onderwijsprojecten waarbij ze lokaal initiatief 

willen stimuleren en ondersteunen. De bedoeling is dat lokale gemeenschappen hun kansen zien toenemen en 

ze zelf een rol kunnen vervullen in de ontwikkeling van hun dorp en dat Nederlandse vrijwilligers op een leuke 

en laagdrempelige manier een bijdrage kunnen leveren. Het werk 

dat ze doen willen ze live vastleggen, de naam van de 

organisatie refereert hier ook naar (R14).  

De respondent is één van de oprichters van LiveBuild en 

algemeen directeur (R14). 

 

IKV Pax Christi richt zich net als MasterPeace op de thema’s vrede en veiligheid. Ze werken niet alleen in 

conflictgebieden maar ze houden zich ook bezig met bijvoorbeeld nucleaire ontwapening en landmijnen. Net 

als MasterPeace is IKV Pax Christi als NGO werkzaam over de hele wereld en werken ze samen met 

uiteenlopende partners ter plekke om hun doelen te bereiken. Een deel van het werk van IKV Pax Christi richt 

zich op lobby en beleidsbeïnvloeding, onder andere in Nederland, bij de EU, de NATO en de VN, waar 

MasterPeace zich niet direct op richt. Daarnaast is IKV Pax Christi bezig met projecten in het veld, ze werken 

veel samen met lokale organisaties op het gebied van conflictbeheersing, bemiddeling, facilitatie van 

dialoogprocessen, etc. “Dus we staan met onze voeten in de klei als het gaat over 

conflicten, maar we hebben ook de stropdassen om, om met politici en 

beleidsmakers te praten” (R15). In tegenstelling tot MasterPeace bestaat IKV Pax 

Christi al lang en is minder innovatief en ‘speels’. Wat betreft de financiering is IKV 

Pax Christi grotendeels afhankelijk van één bron (het ministerie van Buitenlandse 

Zaken), terwijl MasterPeace gefinancierd wordt door meer en kleinere partijen.  

De respondent werkt voor IKV Pax Christi als beleidsadviseur op het gebied van 

planning, monitoring en evaluatie en kwaliteit in algemene zin (R15). 
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In het theoretisch kader is in hoofdstuk 2 ingegaan op de verschillende soorten druk waar organisaties mee te 

maken hebben om prestaties te meten, waarna in hoofdstuk 3 verder is ingegaan op de doelen die organisaties 

hebben met prestatiemeting. In deze paragraaf wordt gekeken naar de praktijk van prestatiemeting: wat zijn in 

de praktijk de belangrijkste redenen om prestaties te meten?  

 

In hoofdstuk 2 kwam de druk om prestatiemeting voor organisaties in het publieke domein naar voren. Er 

heerst bijvoorbeeld een steeds groter wantrouwen richting NGO’s, waardoor zij zich steeds meer moeten 

bewijzen. Ook door de respondenten wordt dit ervaren. R15 voelt een enorm wantrouwen richting 

ontwikkelingsorganisaties. Ondanks dat er in de laatste 10 jaren een enorme stijging is geweest in de 

verantwoording die ontwikkelingsorganisaties afleggen, heeft de respondent niet het gevoel dat het 

wantrouwen is afgenomen. De respondent is net als Ebrahim (2003) van mening dat dit wantrouwen wordt 

gevoed door incidenten in de sector. “Zolang het wantrouwen in de instituties leidend zal zijn in de verhouding 

tussen de samenleving en die instituties en de politiek, zullen we er niet onderuit komen door heel veel 

informatie te genereren. Dat is een klem waar je gewoon heel moeilijk onderuit komt” (R15). Andere 

organisaties hebben wel het gevoel dat zij door middel van het laten zien van prestaties het wantrouwen 

kunnen wegnemen en vertrouwen kunnen genereren bij donateurs en de samenleving (R11, R14). Bij LiveBuild 

proberen ze deze vraag vanuit de samenleving om transparantie juist om te zetten in één van de krachten van 

de organisatie. Transparantie, het laten zien van het werk van de organisatie, het proces en het resultaat, is 

een grondgedachte geweest bij de oprichting van de organisatie. De oprichters waren zelf ook van mening dat 

NGO’s te ondoorzichtig te werk gingen en proberen dat bij LiveBuild anders aan te pakken. “We hadden zoiets 

van, als we altijd eerlijk onze keuzes uitleggen en dat laten we zien en we doen dat op een leuke en 

toegankelijke manier, dus niet met een dik rapport maar met een filmpje van anderhalve minuut, dan kunnen 

we onze keuzes wel verantwoorden” (R14). Ze zijn hier echter niet alleen mee begonnen omdat de samenleving 

hierom vroeg, maar vooral omdat ze er zelf in geloven. “We verantwoorden zodat we zelf het gevoel hebben 

dat we hebben verteld wat we doen en waarom we dat doen in de hoop dat mensen het ermee eens zijn, dat ze 

ons gaan steunen en als ze het er niet mee eens zijn, dat we het gesprek aan kunnen gaan en dat we zo tot 

verbetering kunnen komen. We doen dat puur omdat we erin geloven” (R14). 

 

De doelen van prestatiemeting zijn in het theoretisch kader onderverdeeld in extern gerichte en intern gerichte 

doelen. Bij extern gaat het om het afleggen van verantwoording, wat vaak een verplichting is tegenover de 

financiers. Alle onderzochte organisaties hebben te maken met deze verplichte prestatiemeting, omdat zij 

verantwoording moeten afleggen aan de partijen die hen (financieel) steunen. De rol die deze verplichte 

verantwoording binnen de organisatie inneemt verschilt echter.  

Bij IKV Pax Christi en de Vrede van Utrecht is het afleggen van verantwoording het belangrijkste doel van 

prestatiemeting. Bij IKV Pax Christi is de belangrijkste financier het ministerie van Buitenlandse Zaken, het 

grootste deel van het werk van de respondent bestaat dan ook uit rekenschap afleggen aan het ministerie 

(R15). Ook bij de Vrede van Utrecht is prestatiemeting voornamelijk gericht op het afleggen van 

verantwoording. Het gaat dan om verantwoording afleggen aan de gemeente en provincie, welke voor het 

grootste deel de stichting financieren.  

Bij War Child en LiveBuild is het afleggen van verantwoording ook een belangrijk doel van prestatiemeting, 

maar in een minder grote mate. War Child moet ook verantwoording afleggen aan de partijen die War Child 

financieel steunen (R11). Dit geldt ook voor LiveBuild. Naast dat LiveBuild uit zichzelf richting de samenleving 

open communiceert over de prestaties, hebben zij ook te maken met verplichte verantwoording aan fondsen 

en subsidieverstrekkers. Dit is volgens de respondent toch wel een ander soort verantwoording dan de wil om 

live het dagelijkse werk te laten zien. De respondent merkt echt wel dat ze bij fondsen een streepje voor 

hebben in de aanvraag procedure, omdat ze het materiaal dat ze gebruiken voor het afleggen van 
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verantwoording naar de samenleving toe (bijvoorbeeld video’s) mee kunnen sturen van het project waardoor 

het meer tot leven komt. Maar uiteindelijk moet LiveBuild ook gewoon de verplichte cijfers, tabellen, 

accountantsverklaringen en expertevaluaties sturen (R14).  

 

Naast dat prestatiemeting bedoeld kan zijn om verantwoording af te leggen aan financiers en de samenleving, 

kan prestatiemeting ook bedoeld zijn voor interne doeleinden. Alle onderzochte organisaties gebruikten 

prestatiemeting ook voor interne doelen, maar wel op verschillende manieren. 

Resultaatmeting is binnen War Child voor een deel gericht op het afleggen van verantwoording. Toch proberen 

zij dit noodzakelijk kwaad zo in te zetten dat het een positieve bijdrage levert aan War Child als organisatie. 

“We gaan niet een heel apparaat opzetten om alleen maar cijfers aan te leveren bij het ministerie. Het moet 

wel iets zijn waar wij zelf ook het idee van hebben: ja, het is betekenisvol, we kunnen er zelf wat mee” (R11). De 

manier waarop dit proces is opgezet, moet ervoor zorgen dat resultaatmeting niet alleen kan zorgen voor de 

benodigde informatie voor verantwoording, maar dat het ook bijdraagt aan de kwaliteit van het werk. 

Prestatiemeting zorgt er bijvoorbeeld voor dat de mensen die voor War Child werken kritischer naar hun werk 

gaan kijken. Volgens de respondent is het voor de medewerkers van partners van War Child belangrijk dat zij 

niet alleen maar met de uitvoering bezig zijn, maar ook eerst heel goed nadenken over waarom ze iets gaan 

doen. Vervolgens is het belangrijk dat ze steeds blijven kijken of datgene dat ze doen nog wel het juiste is en 

niet gaan blindstaren op het oorspronkelijke plan. Het gaat dus niet alleen om het resultaat, maar ook om hoe 

het proces is verlopen en of dat beter zou kunnen. Volgens de respondent gaat het hier om twee vragen die 

binnen de organisatie gesteld moeten worden: “Het gaat om de vraag ‘are we doing the things right?’, maar 

ook om de vraag ‘are we doing the right things? Dus steeds die kritische blik houden, dat is wel iets wat ik 

vooral probeer op mensen over te brengen” (R11). Het helpt de organisatie bij de missie te blijven. Daarnaast 

wordt prestatiemeting gebruikt om kennis te delen in de organisatie. Veel medewerkers hebben veel kennis 

over wat wel en niet goed werkt in hun hoofd, maar door prestatiemeting kan de gehele organisatie hiervan 

leren (R11). 

Ook bij LiveBuild is het lerende aspect belangrijk. LiveBuild probeert live te laten zien wat ze doen en wat voor 

effecten dit heeft. Dit zorgt echter niet alleen voor meer vertrouwen vanuit de samenleving, maar heeft ook 

intern effect. Het zorgt er volgens de respondent voor dat het werk een stuk leuker is, omdat de medewerkers 

“minder snel oogkleppen opkrijgen en zul je jezelf in zekere zin eraan blijven herinneren dat je moet nadenken 

over de keuzes die je maakt” (R14). Uiteindelijk zal het werk hierdoor verbeteren.  

Ondanks dat het afleggen van verantwoording voor het grootste deel de prestatiemeting bij IKV Pax Christi 

bepaalt, probeert de respondent het ook te gebruiken als middel om van te leren. Toch overheerst op dit 

moment nog prestatieverantwoording als doel (R15). 

De Vrede van Utrecht gebruikt prestatiemeting intern voornamelijk om beslissingen te nemen en te 

budgetteren. Omdat de Vrede van Utrecht is gekort in het budget als gevolg van de bezuinigingen op het 

gebied van cultuur, is er veel gesneden in het programma. “En dat betekent dat ik echt heel scherp moet 

inzetten” (R12). Prestatiemeting helpt bij het maken van deze keuzes.  

Ook IKV Pax Christi geeft aan dat prestatiemeting gedeeltelijk wordt gebruikt bij het managen van de 

organisatie (R15). 

 

Wanneer de onderzochte organisaties naast elkaar worden gelegd wordt duidelijk dat alle organisaties zowel 

interne als externe doelen hebben met prestatiemeting. De verhoudingen tussen deze doelen verschillen 

echter, elke organisatie heeft als het ware een eigen mix aan doelen. Hoe deze verhoudingen liggen is voor een 

groot deel afhankelijk van de bron van financiering. In de literatuur kwam naar voren dat de grootste financier 
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voor een groot deel de inrichting van prestatiemeting bepaalt, wat wordt bevestigd door het beeld dat de 

onderzochte organisaties geven. Ook voelen de meeste organisaties druk vanuit de samenleving om 

verantwoording af te leggen, om tegemoet te komen aan het heersende wantrouwen en zelfs om vertrouwen 

te genereren. Als laatste is het doel van prestatiemeting ook afhankelijk van de motivatie en de wensen van de 

organisatie.   

De vergelijking maakt ook duidelijk dat het niet mogelijk is om op heel veel doelen te richten. Met beperkte 

capaciteit die beschikbaar is voor prestatiemeting is het niet mogelijk om verantwoording af te leggen aan veel 

partijen en prestatiemeting dan ook nog in te zetten om van te leren en als managementtool. Er moeten dus 

keuzes gemaakt worden, zoals de onderzochte organisaties ook hebben gedaan.  

 

In het theoretisch kader is ingegaan op wat er gemeten moet worden. Hier is duidelijk geworden dat wat er 

gemeten moet worden afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder het doel van prestatiemeting. 

Daarnaast is beschreven hoe complex het is om goede indicatoren op te stellen. In deze paragraaf zal worden 

gekeken naar de manier waarop de vier organisaties die zijn onderzocht hier mee om gaan.  

 

Wat er gemeten moet worden om de doelen van prestatiemeting te kunnen waarmaken, is afhankelijk van wat 

deze doelen zijn en voor wie het bedoeld is. Behn (2003) gaat in op verschillende soorten informatie die nodig 

is voor verschillende soorten doelen van prestatiemeting. De respondent van IKV Pax Christi vult hierop aan dat 

wat er gemeten moet worden, ook afhankelijk is van de doelgroep die je wilt bereiken. De respondent is van 

mening dat een organisatie eerst moet bedenken voor welke doelgroepen prestatiemeting bedoeld is en 

daarna welk verhaal de organisatie aan deze doelgroepen wil vertellen. De informatie die je nodig hebt voor 

die verschillende verhalen is de informatie die je moet achterhalen met prestatiemeting, “en daar heb je 

eigenlijk al het skelet van je monitoring en evaluatie systeem” (R15). Dit zorgt ervoor dat men veel meer 

vraaggestuurd informatie gaat verzamelen, in plaats van aanbodgestuurd.  

Dit is ook terug te zien bij LiveBuild. De informatie die zij gebruiken voor de verantwoording naar financiers is 

heel anders dan de informatie die zij gebruiken om verantwoording af te leggen naar de samenleving. Dit 

laatste ziet de respondent ook als iets heel anders dan de verplichte verantwoording, intern wordt ook niet 

gesproken over verantwoording afleggen, maar over ‘live zijn’ (R15).  

 

In hoofdstuk 3 is uiteengezet waarom er een ‘plan’ nodig is, welke als referentiekader kan dienen voor 

prestatiemeting. LiveBuild maakt bijvoorbeeld bij het opzetten van projecten gebruik van een logical 

framework. Maar de respondent benadrukt echter wel dat het bij LiveBuild veel meer gaat om “de ‘gezond 

verstand’ indicatoren” (R14). Voor de organisatie als geheel probeert LiveBuild zoveel mogelijk de vooraf 

opgestelde plannen en indicatoren los te laten. Omdat LiveBuild voornamelijk een procesbegeleidende rol 

vervult, past het slecht om het tempo te gaan dicteren. Daarbij is het lastig te voorspellen wat voor projecten 

op hun pad komen en moeten ze rekening houden met veranderende omstandigheden. Ook kunnen projecten 

lang duren, wat slecht te beschrijven is in boekjaren. Het belangrijkste doel dat ze hebben is om hun capaciteit 

zo efficiënt mogelijk te benutten (R14). Hierbij richt de organisatie zich meer op de weg (de manier waarop 

doelen bereikt moeten worden) dan op de bestemming (het bereiken van het doel zelf). Vooraf bedachte 

kaders kunnen hiervoor juist beperkend werken in plaats van sturend.  

 

Dat het opstellen van indicatoren heel lastig is, is in hoofdstuk 3 duidelijk geworden. Om indicatoren nuttig te 

maken, moeten ze aan veel (soms tegenstrijdige) eisen voldoen. Wanneer prestatiemeting gericht is op externe 

verantwoording, worden indicatoren echter vaak door de financierende partij opgelegd. Meerdere 

respondenten zijn van mening dat deze indicatoren dan ook weinig zeggen over het echte werk van de 
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organisatie (R14, 15). Volgens R14 weten de financiers dit ook wel, waardoor de verantwoording iets 

kunstmatigs krijgt. “Maar het is het enige wat ze hebben. Dus wij leveren het aan en weten dat het niet het 

volledige verhaal is. Zij ontvangen het en weten dat het niet het volledige verhaal is. Maar we hebben allebei 

een soort van bewijs en daarmee zijn we allebei een soort van tevreden met elkaar en kunnen we zeggen van 

succes, en kunnen we door” (R14). IKV Pax Christi, waar men financieel grotendeels afhankelijk zijn van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft ook te maken met deze vooraf opgestelde indicatoren. Volgens de 

respondent wordt IKV Pax Christi door het ministerie gedwongen “om die ingewikkelde, complexe processen 

door een frietsnijder te duwen die door het ministerie is ontworpen.” De informatie die IKV Pax Christi naar het 

ministerie stuurt is volgens de respondent “slechts een klein gedeelte van het verhaal, wat IKV Pax Christi nou 

eigenlijk bereikt” (R15).Maar volgens de respondent is “dat het probleem van het ministerie, niet van ons. En zij 

vinden dat goed”  (R15). 

In de literatuur over het opstellen van indicatoren, wordt er vaak vanuit gegaan dat prestaties te meten zijn 

wanneer men goede indicatoren opstelt. Verschillende organisaties laten zien dat de kwaliteit van een 

indicator ook sterk afhankelijk is van de context, een goede indicator in Nederland hoeft geen goede indicator 

te zijn in Ghana. Zowel War Child als IKV Pax Christi werken in veel verschillende landen, met verschillende 

soorten projecten. Toch willen ze ook wat kunnen zeggen over de gehele organisatie, dus moeten er 

indicatoren worden opgesteld die over de gehele organisatie toepasbaar zijn. IKV Pax Christi doet dit 

bijvoorbeeld door de definiëring van indicatoren zo breed mogelijk te houden, zodat in elk land en in elke 

situatie zelf bepaald kan worden wat eronder valt. Een voorbeeld hiervan zijn dialoogprocessen, “want in de 

verschillende landen waarin wij werken heeft dat totaal verschillende betekenissen” (R15). Uiteindelijk worden 

er op deze manier wel appels en peren bij elkaar opgeteld, maar het geeft wel de mogelijkheid om indicatoren 

breder toepasbaar te maken. Bij War Child maken ze gebruik van een systeem met verschillende schalen. 

Hierbij is schaal 0 de slechtst mogelijke situatie en schaal 7 de meest ideale situatie. Aan het begin van elk 

project wordt het projectteam gevraagd een inschatting te maken van de beginsituatie en om indicatoren op te 

stellen aan de hand waarvan zij kunnen zien dat het beter gaat, en wat voor bewijs ze daarvoor zouden kunnen 

leveren. Per project kan op deze schalen worden aangegeven wat de beginsituatie is en wat de situatie aan het 

eind is. Het voordeel van dit systeem is dat het de kans geeft om in elke situatie passende technieken toe te 

passen om vooruitgang te boeken, maar toch over het algemeen te kunnen zien in hoeverre er vooruitgang is 

geboekt. Verschillende landen doen dingen net anders, dus kun je geen indicatoren nemen die voor iedereen 

hetzelfde is. “Maar omdat iedereen zich wel kan relateren aan die situaties, kunnen ze wel allemaal zelf 

bewijsmateriaal aanreiken wat zij in hun context kunnen verzamelen” (R11). Hiermee kun je niet alleen 

vooruitgang zien maar ook verschillen tussen de landen. Zelf zijn ze bij War Child blij met dit systeem omdat 

het enerzijds wel de cijfers en resultaten aanlevert, maar wel op een ander soort manier. “Mensen kunnen 

trotser zijn op kleine groei, ze hoeven niet allemaal dat einddoel ideaal te halen, maar ze zien dat ze ook in het 

dat proces vooruitgang kunnen boeken” (R11). Ook het ministerie waardeerde deze manier van werken, 

waardoor War Child meer vertrouwen geniet.   

 

In hoofdstuk 4.4. is duidelijk geworden dat het vaak moeilijk is om op outcome of impact niveau de prestaties 

van een organisatie te onderscheiden. Ebrahim en Rangan (2010) hebben een model ontwikkeld van 

verschillende typen organisaties op basis van hun activiteiten en op welk niveau het beste gemeten kan 

worden per type organisatie. Op welke plek in het Logic Model gemeten moet worden, wordt door R15 

omschreven als de plek waar de thermometer geplaatst wordt. Net als Ebrahim en Rangan (2010) en Fowler 

(1996) is de respondent van mening dat een groot gevaar van prestatiemeting is dat de indicatoren te ver van 

het primaire proces worden gelegd, waar de invloed van de organisatie vrijwel niet te voorspellen is. Mensen 

zijn te overambitieus over wat ze willen en kunnen bereiken. “Als het nu gaat om vrede en veiligheid, dan 

hebben we niet zoveel pretenties om te zeggen dat mensen zich veiliger moeten voelen. Dan veronderstel je dat 

je zoveel invloed in de omgeving van de mensen hebt, dat je dat helemaal onder controle hebt.” De 

thermometer moet volgens R15 op een realistisch punt worden gezet. Het is van belang dat er gemeten wordt 
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op een punt dat niet te ver weg ligt van het werk dat is gedaan, er moeten niet teveel schakels tussen zitten. 

Toch heeft de respondent het gevoel dat NGO’s vaak worden afgerekend op resultaten die te ver van het 

primaire proces afliggen. “Als ik een potlood verkoop, dan wordt ik toch ook niet afgerekend op de 

tekenprestaties van kinderen?“ (R15) Volgens R15 moeten gewenste outcome en impact wel een leidraad zijn 

voor het werk dat je doet, maar moeten organisaties hier niet op afgerekend worden.  

 

Wat in het theoretisch kader naar voren is gebracht, wordt door de onderzochte organisaties nog duidelijker 

benadrukt: het doel van prestatiemeting bepaalt in grote mate wat er gemeten moet worden. Vooral wanneer 

prestatiemeting is gericht op het afleggen van verantwoording, hebben organisaties te maken met opgelegde 

indicatoren. Omdat deze indicatoren vaak algemeen gebruikt worden door de financier, sluiten ze niet goed 

aan bij de activiteiten van de organisaties, en leveren dus ook weinig betekenisvolle informatie op. Maar omdat 

zowel de financiers als de organisaties die verantwoording afleggen deze situatie hebben geaccepteerd, blijft 

men ermee werken.  

Ook de context waarin de organisatie werkt is sterk van invloed op het opstellen van indicatoren. Wanneer 

men wereldwijd werkzaam is, worden brede indicatoren opgesteld om deze overal toepasbaar te laten zijn. 

Deze leveren echter ook minder betekenisvolle informatie op maar maakt het wel mogelijk om op 

internationaal niveau vergelijkingen te maken. 

LiveBuild heeft duidelijk gemaakt dat het hebben van een ‘plan’ als basis van prestatiemeting, niet altijd 

toepasbaar is. Een organisatie kan ook werken op basis van mogelijkheden die zich gaandeweg aandienen, in 

plaats op basis van een vooraf gesteld plan. De doelen van de organisatie richten zich dan ook meer op de 

kwaliteit van het werk dan op het behalen van doelstellingen.  

 

In deze paragraaf wordt gekeken naar verschillende aspecten van het meten zelf, zoals dat in de praktijk bij de 

onderzochte organisaties gebeurt. Naast het gebruik van verschillende technieken, is in het theoretisch kader 

beargumenteerd dat prestatiemeting moet gebeuren door iedereen in de organisatie en ook altijd. Hoe dit in 

de praktijk werkt, komt ook aan bod.  

 

In hoofdstuk 5 is het model van Noordegraaf en Abma (2003) uitgewerkt, welke laat zien dat verschillende 

soorten activiteiten, het beste andere technieken van dataverzameling kunnen gebruiken. Hierbij wordt niet 

ingegaan op in hoeverre dingen werkelijk te meten zijn. Uit de praktijk blijkt dit juist het moeilijkste te zijn van 

prestatiemeting; heel veel dingen zijn heel moeilijk of niet te meten (R11, 12, 14, 15).  

R12 geeft aan hoe moeilijk het is om resultaten te meten in de culturele sector, waar de Vrede van Utrecht in 

werkt. Sommige zaken zijn makkelijk te meten, zoals het aantal bezoekers op de site, waar ze op klikken, het 

aantal nieuwsbrieven, volgers op twitter, etc. Ook zijn bij veel van hun programma’s het aantal bezoekers, 

deelnemers, vrijwilligers of mensen die eraan werken makkelijk te meten. Andere dingen zijn heel moeilijk te 

meten. Zo stond bijvoorbeeld een kunstwerk van de Vrede van Utrecht op de biënnale van Venetië. “Dan kun je 

zeggen, de biënnale trekt zoveel bezoekers, maar ik kan niet meten of ze allemaal naar ons paneel hebben 

gekeken, dus dat is af en toe lastig” (R12). De Vrede van Utrecht heeft een aantal echte telmomenten en een 

aantal massamomenten waarbij het lastig te zeggen is wat het resultaat is. Om dit te ondervangen maakt de 

respondent voor een evenement een inschatting van de potentie. Daarnaast wordt er gemeten op de kwaliteit 

van het plan of op het proces van een activiteit, wanneer het moeilijk is om het resultaat van deze activiteit te 

meten.  

Ook de respondent van War Child geeft aan dat het soms heel erg moeilijk is om bepaalde resultaten naar 

boven te krijgen (R11). Om dit te ondervangen maakt War Child gebruik van een systeem met verschillende 

soorten bewijsmateriaal. Aan de kwaliteit van het bewijsmateriaal worden sterren gegeven, 1 ster voor weinig 
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concreet bewijsmateriaal en 4 sterren voor sterk bewijsmateriaal. De kwaliteit van het bewijsmateriaal wordt 

bepaald door de monitoring afdeling. Op deze manier kan er ook met weinig bewijsmateriaal of alleen een 

professioneel oordeel gemeten worden, maar wordt dit wel duidelijk gemaakt door het aantal sterren (R11). 

 

Ook werd in het theoretisch kader duidelijk gemaakt dat prestatiemeting zich niet moet beperken tot bepaalde 

personen en/of afdelingen, maar dat iedereen in de organisatie ermee bezig moet zijn (inProgress, 2012; De 

Bruijn, 2006). Toch blijkt dit niet altijd makkelijk te zijn. Bij War Child merkt R11 dat er regelmatig weerstand is 

bij de mensen ‘in het veld’ tegenover prestatiemeting. “Natuurlijk heb je de uitvoerende mensen die zeggen: 

laat me nou eens mijn werk doen. Die hebben dan geen zin om de hele tijd te kijken naar de voortgang” (R11). 

Ook vinden mensen het lastig om de hectiek van het dagelijks werk tijd te nemen voor reflectie. Toch is de 

respondent ervan overtuigd dat het een onderdeel van het werk is. Deze weerstand kan volgens de respondent 

worden weggenomen als mensen ervan overtuigd zijn dat het geen last hoeft te zijn, maar dat ze er juist veel 

aan kunnen hebben. “Het is een combinatie van mensen laten zien wat het kan opleveren, wat de meerwaarde 

ervan is en dat je ervan kan leren. Maar dan moeten er wel systemen zijn waar je echt wat aan hebt” (R11). Bij 

War Child proberen ze hun mensen hierin te trainen, maar dit is geen proces wat op een gegeven moment 

klaar is, er moet blijvend trainingen en advies op het gebied van prestatiemeting worden gegeven.  

Ook bij de Vrede van Utrecht merkt de respondent dat niet iedereen even goed is toegesneden op het meten 

van prestaties, vooral in de culturele sector. Veel mensen in de culturele sector zijn voornamelijk bezig met het 

artistieke vak, met prestatiemeting zijn ze totaal niet bezig (R12). 

 

In hoofdstuk 6 kwam naar voren dat prestatiemeting eigenlijk altijd moet gebeuren, het moet zich niet 

beperken tot bepaalde momenten in het jaar. Het levert echter ook veel werk op. Het meest negatieve aspect 

aan prestatiemeting is volgens de respondent van IKV Pax Christi dat het een enorme bureaucratie is om alle 

gegevens te verzamelen en ervoor te zorgen dat dat uniform gebeurt. Het kost ontzettend veel tijd (R15). 

 

Waar hoofdstuk 5 voornamelijk een normatief karakter had, laten de onderzochte organisaties verschillende 

aspecten van de praktijk van het verzamelen van data zien. Het meten van prestaties blijkt niet altijd even 

makkelijk te zijn. Het wordt duidelijk dat het afhankelijk is van de situatie en van het soort activiteit hoe 

makkelijk of moeilijk het is om prestaties te meten. Een flexibele houding tegenover bewijsmateriaal kan 

helpen, wanneer men ook gebruik wil maken van minder sterk bewijsmateriaal, kan er meer gemeten worden. 

Een voorwaarde hierbij is wel dat er een goede vertrouwensrelatie is tussen de persoon die de informatie 

aanlevert en de persoon die de informatie verzamelt.  

Naast dat het prestatiemeetsysteem regelmatig herzien moet worden, moeten ook de medewerkers blijvend 

worden getraind op het gebied van prestatiemeting. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de waarde is 

van prestatiemeting, alleen dan zullen de medewerkers er zich goed voor inzetten.  

 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de laatste stap die in het theoretisch kader is onderscheiden: het 

verwerken van de meetresultaten. Hierbij gaat men eigenlijk weer terug naar de eerste stap: het doel van 

prestatiemeting. Er moet namelijk iets met de data gebeuren, wil men aan dit doel kunnen bijdragen. De 

praktijkervaring van de respondenten op dit vlak wordt in deze paragraaf bekeken.  

 

In de inleiding van hoofdstuk 6 werd Behn (2003) geciteerd, wat duidelijk maakte dat het verzamelen van data 

op zichzelf nog niks bewerkstelligt, pas als er iets met deze data gebeurt wordt het waardevol. Dat deze laatste 

stap van prestatiemeting niet gemakkelijk is, wordt door R15 onderschreven.  Het is de taak van de respondent 
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in zijn werk om op het niveau van de gehele organisatie al deze cijfers te verzamelen en er betekenis aan te 

geven: “om die appels en peren die naar boven komen, om daar toch nog iets uit te krijgen” (R15). Dat is niet 

gemakkelijk volgens de respondent, hij moet daarvoor vaak terug kijken naar de context waar de cijfers 

vandaan komen. Ze zijn hier bij IKV Pax Christi nog niet heel ver mee. “We weten eigenlijk nog niet precies wat 

we eraan hebben. We halen een heleboel informatie naar boven, maar de analyse van die informatie moet 

eigenlijk nog gedaan worden” (R15). Toch is dit volgens de respondent één van de meest waardevolle aspecten 

van prestatiemeting. ”Een heleboel dingen gebeuren in de hoofden van de programmamensen, maar het komt 

bijna nooit heel expliciet naar buiten. Via prestatiemeting kan je dat dus wel doen” (R15). Het naast elkaar 

leggen van alle informatie en daarbij de vraag stellen waarom er nou overeenkomsten of verschillen zijn, is de 

grote meerwaarde van prestatiemeting volgens de respondent, maar het is geen gemakkelijke stap.  

 

In hoofdstuk 7 wordt aan de hand van het schema van Ebrahim (2010) laten zien dat verschillende doelen van 

prestatiemeting en verschillende typen fora waarvoor prestatiemeting bedoeld is om verschillende technieken 

vragen. De onderzochte organisaties laten zien dat het analyseren en verwerken van prestatie informatie vele 

verschillende vormen kan hebben. Een paar van de door Ebrahim beschreven technieken worden door de 

organisaties zelfs op verschillende manieren uitgewerkt. 

Alle onderzochte organisaties maken gebruik van ‘disclosure statements and reports’ (Ebrahim, 2010). De vorm, 

kwaliteit en kwantiteit van de verslaglegging is echter afhankelijk van de doelgroep die je wilt bereiken, aldus 

R15. De respondent maakt een vergelijking tussen de verslaglegging van IKV Pax Christi en War Child. “Kijk, War 

Child is een organisatie die veel afhankelijker is van publieke fondsen en IKV Pax Christi is veel meer afhankelijk 

van institutionele fondsen. Dat zie je gewoon in de hele verslaglegging. Veel bureaucratischer, onze 

verslaglegging is veel zakelijker” (R15). Wanneer de verslaglegging van IKV Pax Christi zich echter richt op het 

Nederlandse publiek in plaats van op het ministerie, dan wordt de vorm daarop aangepast, de verslaglegging is 

dan veel meer verhalend. De respondent is van mening dat als je de informatie niet zo levert zoals degenen die 

je ondersteunen het willen hebben, je je steun verliest. Hij vraagt zich hierbij wel af “of dit soort dingen 

gebeuren omdat je een bepaalde doelgroep hebt, of bereik je een bepaalde doelgroep omdat je op deze manier 

communiceert?” (R15) Het verhaal van het kip en het ei dus. Bij War Child proberen ze hier zelf het initiatief in 

te nemen. Ze houden rekening met de bezuinigingen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking vanuit de 

overheid, waardoor de middelen in de toekomst uit andere bronnen moeten worden gehaald, waaronder 

particuliere giften. Ze proberen deze ontwikkeling voor te zijn door hun verslaglegging nu al meer te richten op 

een nieuwe doelgroep (R11).  

Ook de Vrede van Utrecht werkt met jaarverslagen, naverslagen voor subsidieverstrekkers, nieuwsbrieven of 

folders voor specifieke projecten. In de vorige paragraaf werd duidelijk hoe moeilijk het voor de Vrede van 

Utrecht vaak is om prestaties te meten. Voor de moeilijk meetbare dingen worden in de verslaglegging 

schattingen gebruikt, het wordt in de vorm van een verhaal weergegeven of ze proberen het te visualiseren. 

“Je visualiseert het omdat je het niet echt kan uitdrukken” (R12). Dit doen ze door middel van foto’s en 

verhalen. Het jaarverslag  “is dus een combinatie van meetbare dingen en het laten zien van niet meerbare 

dingen” (R12). De respondent geeft aan dat het jaarverslag “een poging” is om te laten zien wat de Vrede van 

Utrecht heeft bereikt in een jaar (R12). Het blijft altijd lastig om precies weer te geven wat er is gebeurd.  

Ook LiveBuild maakt veel gebruik van visualisatie. Niet alleen om de niet-meetbare dingen toch zichtbaar te 

maken, maar ook omdat het een eigentijdse en leuke manier van communiceren is welke gericht is op een 

jonge doelgroep. LiveBuild maakt filmpjes tijdens het project, maar ook van een tijd later als het project 

afgerond is, om te laten zien hoe het nu gaat. Op de website worden verslagen geplaatst over het verslag en er 
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wordt een teller bijgehouden met bijvoorbeeld het aantal kinderen dat naar school is geholpen en hoeveel geld 

in het project is gestopt. 

Een andere techniek die Ibrahim omschrijft is ‘participation’ (Ebrahim, 2010), waarbij vier niveaus worden 

onderscheiden. Deze techniek wordt steeds meer gebruikt bij de verschillende organisaties. R11 ziet dat er een 

ontwikkeling gaande is van prestatiemeting waarbij het vooral gaat over zenden, naar meer interactieve 

prestatiemeting en – verantwoording. Voorheen ging resultaatmeting meer over zenden, er werden enkel 

jaarverslagen verstuurd met wat cijfers en tabellen en er was weinig mogelijkheid om te reageren of mee te 

praten. De respondent is van mening dat de vraag vanuit de samenleving is veranderd. “Mensen zijn veel meer 

geïnteresseerd in dat ze het gevoel hebben dat je te vertrouwen bent, dat ze mee kunnen praten, dat je ook 

eens wat van je zwakke kanten laat zien, wat er niet goed gaat” (R11).  

War Child wil hierop inspringen door in de toekomst te gaan werken met een interactief platform waar 

voortdurend updates worden gegeven over de projecten met filmpjes en foto’s en verslagen van de mensen 

die aan de projecten werken. “We willen eigenlijk langzaam af van het jaarverslag, we willen meer over op het 

dagverslag” (R11). De bedoeling is dat de kinderen die in de projecten zitten en andere mensen ruimte krijgen 

om te reageren, dat zij directe feedback kunnen geven. Op dit platform moet er dus een combinatie van de 

cijfertjes en de verhalen eromheen komen, waarbij mensen kunnen reageren. “We denken dat we op die 

manier ook beter aan mensen kunnen laten zien wat er in de projecten gebeurt, dat mensen dan ook makkelijk 

kunnen meedoen en meepraten” (R11). Dit past bij het tweede en derde niveau van participatie die Ebrahim 

omschrijft.  

LiveBuild is hier ook al gedeeltelijk mee bezig. Naar aanleiding van de filmpjes en verhalen die regelmatig 

online wordt geplaatst, kunnen mensen reageren en input leveren (R14).  

Ebrahim laat zien dat voor ‘adaptive learning’ (Ebrahim, 2010) een paar voorwaarden nodig zijn, waaronder 

een stimulerende leeromgeving en steunend leiderschap. War Child is ook bezig met het gebruiken van 

prestatiemeting om de medewerkers op hun werk te laten analyseren en hiervan te leren. Dat is echter niet 

voor iedereen makkelijk. “Het heeft heel vaak te maken met samenvatten, analyseren, reflecteren. Dat soort 

capaciteiten gaan moeilijk en daarin moeten we steeds in blijven trainen” (R11). Naast de door Ebrahim 

genoemde voorwaarden, is het dus ook belangrijk dat de medewerkers getraind zijn in deze vaardigheden.  

 

De meeste organisaties (R11, 14, 15) benadrukten meermaals het belang van eerlijke en open communicatie 

over het werk en over de prestaties. Ze vinden het belangrijk dat NGO’s transparant zijn richting de 

samenleving. Dit sluit aan bij de discussie die momenteel in de samenleving speelt, over de zin en de 

effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking (zie ook paragraaf 9.2). Door eerlijk en transparant te 

communiceren kunnen organisaties “ook weer een beetje vertrouwen terug kunnen winnen dat langzaam 

verloren is gegaan de afgelopen jaren” (R11). Volgens R15 “staat en valt het hele systeem van rapportage en 

monitoring op vertrouwen.” De respondent is van mening dat je uiteindelijk toch door de mand zal vallen als je 

niet eerlijk hebt gerapporteerd over je prestaties. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Op het moment 

dat er iets gebeurt waardoor het vertrouwen tussen het ministerie en de organisatie geschaad wordt, dan 

wordt men natuurlijk een stuk alerter. Dus je moet ook altijd heel eerlijk en open zijn over dingen die niet 

lukken”  (R15). 

Om meer transparent te kunnen zijn, moet de organisatie eerlijk laten zien wat de resultaten van het werk zijn 

en het verhaal achter de cijfers te laten zien. War Child geeft bijvoorbeeld aan te proberen betekenisvolle 

cijfers te verzamelen en deze niet op te poetsen, maar gewoon aan te geven hoe het zit. Ook vindt de 

respondent het belangrijk om te laten zien wat ze bij War Child tegenkomen in het dagelijkse werk, omdat dit 

meer inzicht geeft in het proces waardoor je ook makkelijker kan laten zien als iets tegenzit. “Dan maak je het 
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veel opener en geef je een veel evenwichtiger beeld van de complexiteit van het werk” (R11). Bij IKV Pax Christi 

wil men de ‘mislukkingen’ gewoon laten zien, omdat het meer vertrouwen kan genereren. Ook bij LiveBuild zijn 

ze ervan overtuigd dat mislukte projecten ook getoond moeten worden. Het zorgt niet alleen voor meer 

vertrouwen, maar ze kunnen er ook veel van leren.  

 

In de praktijk blijkt dat het omzetten van meetresultaten naar waardevolle kennis niet gemakkelijk is, maar het 

is wel een onmisbare stap.  

In de theorie wordt de manier van het verwerken van prestatie informatie gebaseerd op eigenschappen vanuit 

de organisatie. Daarnaast laten de onderzochte organisaties zien dat de manier waarop de data verwerkt wordt 

en vervolgens gepresenteerd wordt, sterk afhankelijk is van de doelgroep die men wil bereiken. Hierbij kan de 

prestatiemeting gebaseerd zijn op de vraag vanuit bepaalde doelgroepen richting de organisatie, of kan de 

organisatie bepaalde doelgroepen bereiken doordat zij op een bepaalde manier prestaties meten en 

verwerken.  

Een steeds meer opkomende manier van communiceren over prestaties waar de organisaties mee werken, is 

door middel van visualisatie. In plaats van cijfers en tabellen maakt men gebruik van filmpjes, foto’s en 

verhalen. Dit zorgt er niet alleen voor dat het onmeetbare toch zichtbaar gemaakt kan worden, maar het 

spreekt ook een andere doelgroep aan. Een andere nieuwe ontwikkeling is het gebruik van interactieve 

verslaglegging. In plaats van alleen het zenden van informatie, kan de samenleving hierbij ook reageren.  

Iets wat in de literatuur weinig naar voren komt, maar in de praktijk wel heel belangrijk wordt gevonden is 

transparantie en eerlijkheid. Organisaties willen niet alleen mooie verhalen laten zien, maar ze willen een 

eerlijk en evenwichtig beeld laten zien van de praktijk van het werk in deze sector. In de ontwikkelingssector is 

een ontwikkeling zichtbaar waarbij men door middel van eerlijke en transparante verantwoording weer wat 

vertrouwen terug willen krijgen.  

 

Door middel van interviews met verschillende organisaties in de non-profit sector is gekeken naar de werking 

van prestatiemeting in de praktijk. Dit vormt een aanvulling op de literatuur over prestatiemeting. De 

belangrijkste conclusies worden in deze paragraaf naast elkaar gezet.  

De praktijk van de ontwikkelingssamenwerking laat zien dat elke organisatie worstelt met prestatiemeting, het 

is een instrument wat constant verbeterd en veranderd moet worden. Veel prestaties in de non-profitsector 

zijn moeilijk te meten en organisaties staan onder druk van verplichte verantwoordingsmechanismen vanuit 

financiers. Toch proberen de meeste organisaties deze verplichte kant van het werk op een positieve manier in 

te zetten en het onmeetbare toch zichtbaar te maken. Zolang men erin gelooft dat prestatiemeting veel kan 

opleveren en hier naar gaat handelen, kan prestatiemeting worden omgedraaid van last naar een relatieve lust.  

Net zoals de literatuur laat zien, wordt in de praktijk de dynamiek van prestatiemeting voor een groot deel 

bepaald door de financieringsbronnen. Sommige organisaties trekken bepaalde bronnen aan omdat ze op een 

bepaalde manier zijn begonnen met prestatieverantwoording, sommige hebben de prestatieverantwoording 

moeten aanpassen aan de financiers van de organisatie. Subsidieverstrekkers en fondsen stellen vaak vaste 

eisen aan de prestatieverantwoording, waar de organisaties aan moeten voldoen. Ondanks dat zowel de 

organisaties als de financier op de hoogte zijn van het beperkte beeld dat op deze manier van het werk en de 

prestaties wordt geschetst, accepteren zowel de organisaties als de subsidieverstrekkers deze situatie. De 

uitdaging waar de organisaties voor staan is om deze verplichte prestatieverantwoording op zo’n manier in te 

zetten dat ze er als organisatie ook van kunnen leren, maar dit is niet altijd gemakkelijk en kost de nodige 

moeite en een bepaalde instelling vanuit de organisatie.  
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Waar de literatuur vaak stopt bij de inrichting van het systeem, vertellen de praktijkverhalen over wat een goed 

systeem van prestatiemeting een organisatie kan opleveren. Wanneer het proces van prestatiemeting goed is 

ingericht dan dwingt het medewerkers om kritisch na te denken over het werk wat ze aan het doen zijn, om 

zich constant af te blijven vragen waarom ze bepaalde dingen doen. Ook geeft een goed ingericht systeem de 

mogelijkheid om kennis te delen. Wat normaal in de hoofden van uitvoerders zou blijven, kan door 

prestatiemeting waardevolle lessen voor de gehele organisatie bieden.  

In de literatuur ligt de focus vaak sterk op de beperkingen van prestatiemeting en de beperkingen van 

indicatoren. In de praktijk wordt hiermee omgegaan door allereerst te accepteren dat niet alles in cijfers te 

vangen is. De geïnterviewde organisaties maakten echter allemaal gebruik van andere mogelijkheden om toch 

te laten zien wat er gebeurt, voornamelijk door middel van visualisatie en het laten zien van het verhaal achter 

de cijfers. Door filmpjes, foto’s, verhalen en regelmatige updates over het werk kan toch een beeld gegeven 

worden van de moeilijk meetbare prestaties van de organisaties.  

Waar in de literatuur vaak wordt gefocust op de keuzes die men kan maken over wat men wil meten en 

waarover men gaat verantwoorden, hameren de geïnterviewde organisaties allemaal op een eerlijke, open en 

transparante verantwoording. Buiten de verplichte verantwoording naar subsidieverstrekkers, waarbij vaste 

eisen worden gesteld en een beperkt beeld van de prestaties kan worden weergegeven, willen de organisaties 

zo compleet en eerlijk mogelijk de dynamiek van het werk in de non-profit sector laten zien. Hierbij hoort ook 

het laten zien van mislukte projecten en veranderingen. Alle organisaties waren van mening dat dit bijdraagt 

aan het vertrouwen dat de samenleving heeft in de organisatie. Ook geeft deze eerlijke en open instelling een 

streepje voor bij subsidieverstrekkers.  

Een nieuwe ontwikkeling in de praktijk van de ontwikkelingssamenwerking is de interactieve verantwoording. 

Hierbij gaat verantwoording niet meer alleen om het zenden, maar ook om het ontvangen, waarbij de 

mogelijkheid bestaat voor mensen in het veld (downward accountability) en andere geïnteresseerden om mee 

te praten en te oordelen over werkwijzen en prestaties. Dit kan bijvoorbeeld via digitale platforms zoals 

websites en sociale media.  
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In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 11) zal aan de hand van het theoretisch kader en het vorige hoofdstuk 

(hoofdstuk 9), waarbij de praktijk van prestatiemeting in de non-profit sector is bekeken, worden gekeken naar 

prestatiemeting bij MasterPeace. In dit hoofdstuk zal eerst de onderzoeksorganisatie nader worden bekeken 

om antwoord te geven op de deelvraag ‘Wat zijn de kenmerken van MasterPeace?’. Aan de hand van 

documenten, observaties en interviews zal een beeld worden geschept van MasterPeace. Dit is van belang 

omdat de context van het onderzoek hiermee duidelijk wordt. De wijze waarop het proces van prestatiemeting 

ingericht wordt moet bij de organisatie passen. 

 

‘We are dedicated to put music above fighting, dialogue above judgment, bread above 

bombs and creation above destruction. People can do it. That’s MasterPeace.’ 

Uit: MasterPeace Passion Statement 

Bedenker en oprichter van MasterPeace is Ilco van der Linde. Hij is (mede-)oprichter van de Bevrijdingsfestivals 

in Nederland op 5 mei en Dance4Life, een organisatie gericht op het terugdringen van HIV en AIDS in de 

wereld. Naar aanleiding van ervaringen die hij opdeed op een wereldreis, waar hij zag hoe betrokkenheid en 

samenwerking van verschillende partijen tot vrede kan leiden, besloot hij MasterPeace op te richten. In 2010 

en 2011 is MasterPeace met verschillende lanceringactiviteiten van start gegaan. Het hoofdkantoor van 

MasterPeace is gestationeerd in Cairo, Egypte en wordt geleid door Mohamed Helmy, voormalig projectleider 

bij Dance4Life. Het Europese hoofdkantoor van MasterPeace staat in Utrecht, Nederland (D2). 

MasterPeace wordt in eigen documenten omschreven als een bottom-up, grassroots vredesinitiatief. Het doel 

van MasterPeace is (onder andere) om zoveel mogelijk (jonge) mensen te betrekken in het creëren van vrede. 

“MasterPeace will be the most heartwarming peace project ever, organized by young people in east and west, 

in co-creation with musicians, artists, peace workers, journalists, cities, companies and other members from civil 

society.” (D1) De organisatie wil miljoenen mensen over de hele wereld mobiliseren en bewegen om iets te 

doen voor vrede, in de breedste zin van het woord. MasterPeace wil sociale duurzaamheid, dialoog en 

saamhorigheid bevorderen op alle niveaus: van kleine lokale gebieden tot grote conflict regio’s (D2). Een 

verdere analyse van de doelstellingen van MasterPeace volgt in paragraaf 10.2.  

Deze omschrijving wordt ook in de interviews genoemd, en aangevuld. Respondenten omschrijven 

MasterPeace als een jonge, enthousiaste, internationale organisatie die mensen wil bewegen om aan vrede te 

werken (R4, 5, 6, 7, 10). MasterPeace kan worden opgedeeld in een organisatie en een beweging (movement) 

(R3, 6). Het doel van de organisatie is om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om aan vrede te werken (R2, 

6) en dus om de beweging van peacebuilders op gang te brengen en te faciliteren (R5). “We proberen eigenlijk 

één grote leuke uitnodiging te zijn zodat mensen ook zelf met ideeën komen, met plannen komen, geïnspireerd 

raken, en hun creativiteit en hun talent gaan inzetten voor peacebuilding” (R7). Het doel van MasterPeace is 

dan ook het bouwen van de infrastructuur voor de beweging (R5). De Clubs doen het on the ground werk en 

MasterPeace probeert de Clubs te ondersteunen (R3). Belangrijk hierbij is dat MasterPeace echt wil optreden 

als facilitator en de ‘beweging’ niet wil opleggen op welke manier zij moeten werken. MasterPeace wil 

openstaan voor alle soorten ideeën (R3, 4), “we really appreciate what people are trying to do, even when it is 

very small, we really welcome it. We are giving them a chance, we are not opposing anything” (R3). Hierbij wil 

MasterPeace ook een nieuwe doelgroep aanspreken en mensen bewegen die normaal niet met vrede bezig zijn 

(R10). Naast het faciliteren van de beweging heeft MasterPeace ook eigen projecten, bijvoorbeeld het 

educatieproject. Bij deze projecten geeft MasterPeace wel zelf invulling aan het programma, in tegenstelling 

tot bij de beweging (R9).  
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Een belangrijk punt waar MasterPeace naar toe werkt is 2014. In dit jaar wil MasterPeace op de internationale 

dag van de vrede (21 september) een concert in Cairo organiseren, waar top artiesten uit de veertien 

conflictregio’s waar MasterPeace zich op focust, samen zullen optreden. Ook zal er onder andere een 

WorldBand worden opgericht, waarbij muzikanten en wereldleiders gezamenlijk zullen optreden, worden er 

documentaires gemaakt en zal een MasterPeace Village worden gebouwd in Cairo waar verschillende 

activiteiten plaatsvinden. In de aanloop naar 2014 zullen vele verschillende activiteiten worden georganiseerd 

door MasterPeace, in samenwerking met hun netwerk. MasterPeace zal in 2015 evalueren of ze nog genoeg 

vooruitgang boeken richting de doelstellingen. Als dit het geval is, dan gaan ze als organisatie verder, tot in 

ieder geval 2020 (D1). 

 

Meerdere respondenten benadrukken dat MasterPeace niet lijkt op een traditionele Non Governemental 

Organization (NGO) (R1, 3, 5, 10). “I think MasterPeace tried from the first day, to not be another peace 

organization” (R1). Zo draait het bij MasterPeace “niet om het winnen van zieltjes zoals bij traditionele NGO’s” 

(R10), maar ze willen laten zien dat het leuk is om aan vrede te werken, ze willen peacebuilding “hip en sexy” 

(R10) en “jong en leuk” (R9) maken.  

Ook op de website wordt het idee benadrukt dat MasterPeace niet als NGO gezien wil worden, alhoewel er 

verschillende overeenkomsten zouden zijn tussen NGO’s en MasterPeace. Zo functioneert de organisatie 

onafhankelijk van elke vorm van een overheid, religie of politieke kleur. Ook werkt MasterPeace ‘not for profit’, 

dat wil zeggen: niet voor financiële profit. De verschillen tussen MasterPeace en hun beeld van een NGO is 

volgens de organisatie dat de meeste NGO’s een grote pot geld als startpunt hebben, terwijl MasterPeace 

begon omdat zij een bepaald idee hadden en dat wilden verwezenlijken. Wat betreft werk ethos ziet 

MasterPeace zichzelf ook niet als een NGO, maar meer als een organisatie in de commerciële sector, omdat er 

geen 9 tot 5 mentaliteit heerst en de organisatie er constant naar streeft zo professioneel mogelijk te zijn (D2). 

Volgens onder andere Vakil (1997) en Baur (2011) is een definitie van een NGO lastig te geven, er bestaat 

vrijwel geen consensus over wat een NGO precies is. In de vergelijking tussen MasterPeace en een NGO is 

MasterPeace sterk uitgegaan van een bepaald idee van wat een NGO zou moeten zijn. Het is dus sterk 

afhankelijk van welke definitie je kiest of MasterPeace als NGO te classificeren is. Volgens Lehman (2007) 

refereert de term NGO aan elke non-profit organisatie welke onafhankelijk opereert van de overheid. Over het 

algemeen zijn NGO’s waarden-gedreven organisaties welke gedeeltelijk of helemaal afhankelijk zijn van 

donaties en vrijwillige bijdragen (in geld en diensten) (Lehman, 2007). Uitgaande van deze definitie kan 

MasterPeace als NGO geclassificeerd worden.  

 

De mensen die voor MasterPeace werken zijn allemaal erg gemotiveerd en enthousiast, er zit veel energie in 

(R8). Omdat MasterPeace een startende organisatie is, moet op vele punten nog uitgekristalliseerd worden op 

welke manier er gewerkt gaat worden (R10). Omdat de financiële middelen erg beperkt zijn, moet er vaak op 

een creatieve manier gewerkt worden (R10). Intern wil MasterPeace niet op een hiërarchische manier werken, 

maar als een soort netwerkorganisatie waarbij de teams worden voorgesteld als cirkels die ook gedeeltelijk 

overlappen (R1). Toch ervaart niet iedereen dat dit in de praktijk ook zo werkt (anoniem).  

MasterPeace heeft vier waarden opgesteld welke als leidraad moeten gelden voor de manier waarop in de 

organisatie en de beweging gewerkt moet worden. De waarden zijn positiviteit (MasterPeace wil zich focussen 

op oplossingen en niet op schuldigen aanwijzen), co-creatie (op een innovatieve en gelijkwaardige manier 

samenwerken met de partners, zie de volgende paragraaf), autonomie (MasterPeace wil ondernemerschap en 

leiderschap aanmoedigen) en ‘walk your talk’ (als men iets belooft, dan heeft MasterPeace het vertrouwen dat 

dit ook gebeurt en gaat hier niet op controleren).  
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Een van belangrijkste speerpunten in de werkwijze van MasterPeace is het idee van co-creatie, het bereiken 

van doelen in samenwerking met behulp van een groter netwerken. MasterPeace vormt als organisatie een spil 

in een netwerk van verschillende partners, ze werken als organisatie met het idee van co-creatie en creëren 

van gedeelde waarden. Door middel van samenwerking met vele verschillende organisaties willen zij hun 

doelen bereiken (R10). Op het hoofdkantoor in Egypte en in Utrecht werken kleine teams van vaste 

medewerkers. Het grootste bereik van de organisatie zit in het enorme netwerk dat zij creëren. Om de 

doelstellingen van de organisatie te bereiken, heeft MasterPeace betrokkenheid nodig van bijvoorbeeld NGO’s, 

bedrijven, steden, maatschappelijke betrokkenen. MasterPeace onderscheidt de volgende partners: 

- Founding Partners: MasterPeace werkt samen met een aantal Founding Partners, voor hun netwerk, 

kennis, organisatorische en financiële steun. Deze Founding Partners worden gezien als mede-

eigenaren van het concept.  

- Funding Partners: Organisaties die MasterPeace in financiële zin steunen, zoals het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken en NCDO (National Committee for International Cooperation and Sustainable 

Development).  

- Collaborative Partners: Deze partners steunen MasterPeace met hun netwerk, organisatorische steun 

en kennis. Voorbeelden van Collaborative Partners zijn de 1%club, Alliance for UPEACE, 

Bevrijdingsfestivals en UNOY. 

- Business Partners: Bedrijven worden niet alleen aangetrokken vanwege financiële steun, maar ook 

omdat MasterPeace ervan overtuigd is dat ook het bedrijfsleven nodig is als samenwerkingspartner 

voor het bereiken van de organisatiedoelen.  

- Media Partners: Verschillende Media Partners hebben binnen hun organisatie part-time mensen 

werken voor MasterPeace. Een voorbeeld van en Media Partner is AVRO.  

- Friends: Voornamelijk voor de projecten maakt MasterPeace gebruik van vele ‘vrienden’ die de 

organisatie steunen met hun eigen krachten, zoals tijd, ideeën of producten.  

- MasterPeace Clubs: De organisatie biedt grassroots activisten en maatschappelijke ondernemers de 

kans om onder de naam van 

MasterPeace projecten op te 

starten om bij te dragen aan de 

doelstellingen. Dit gebeurt door de 

MasterPeace Clubs. Deze Clubs 

kunnen worden opgezet door 

eenieder die op lokaal niveau een 

bijdrage wil leveren aan 

MasterPeace en haar 

doelstellingen. Er zijn een paar 

eisen die MasterPeace stelt aan een 

Club, zoals het organiseren van een 

viering rond de internationale dag 

van de vrede, het werven van 

mensen die meedoen op de 

website en aan het project ‘2014 

for 2014’, etc. Ook moeten de Clubs 

handelen vanuit de waarden van 

MasterPeace, maar buiten dat zijn 

ze volledig vrij in het bedenken en 

uitvoeren van projecten (D2).  

De werkwijze waarop MasterPeace mensen wil mobiliseren is innovatief, doordat er veel gebruik wordt 

gemaakt van social media zoals Twitter en Facebook (R1, 10). In hoeverre nieuwe media een bijdrage kan 

leveren, of zelfs het startpunt kan zijn van een beweging, heeft zich volgens één van de respondenten al op 
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meerdere manieren bewezen. Het idee is niet dat er veel geld en tijd beschikbaar is, maar het gaat erom dat 

iedereen de mogelijkheid krijgt om iets bij te dragen, hoe klein dat ook is (R5). MasterPeace wil nieuwe media 

dan ook inzetten om hun doelen te bereiken. Een van de belangrijkste tools van MasterPeace in het bereiken 

van hun doelstellingen is het gebruik van een zogenaamd 2.0 platform (in de vorm van een website). Hier 

kunnen ‘peacebuilders’ elkaar ontmoeten, om hulp vragen of aanbieden. Dit zorgt ervoor dat het voor iedereen 

mogelijk is om iets bij te dragen, mensen hoeven niet perse fysiek op een bepaalde tijd op een bepaalde plek te 

zijn. Deze manier van werken drukt ook in grote mate de kosten voor de organisatie (R5).  

MasterPeace wil veel gebruik maken van muziek en kunst als verbindende middelen (R1, 10). ‘MasterPeace 

tries to reach peace through music and arts’ (R1).  

 

Een analyse van de verschillende documenten en de website van MasterPeace geeft verschillende antwoorden 

op de vraag wat de visie en missie van MasterPeace is. Deze bevindingen zijn te vinden in bijlage 2. De visie van 

MasterPeace wordt door de organisatie op verschillende manieren uitgedrukt, op verschillende plaatsen. Er is 

geen eenduidige communicatie over welke visie en missie de algemeen gebruikte zijn. De laatst genoemde 

doelen in de bijlage, afkomstig uit de Annual report & Financial statements 2010 (D6) zijn de meest concrete, 

maar deze worden vrijwel nergens anders gecommuniceerd.  

Deze onduidelijkheid over wat precies de visie en missie van MasterPeace is, heeft onder andere te maken met 

de vrij recente oprichting. De oprichters wilden echter wel meteen van start gaan (R5, 7), dus de eerste jaren 

wordt er in nog in grote mate gezocht naar de richting waar de organisatie heen wil. Op dit moment (eerste 

helft 2012) wordt er bij MasterPeace intern nog veel nagedacht over wat de organisatie precies wil bereiken. 

Het is de bedoeling dat dit in de toekomst verder uitgewerkt gaan worden in meer expliciete doelstellingen, om 

zo duidelijk te krijgen wat de gewenste outcome en impact is van de activiteiten van de organisatie. Wat dat 

betreft is de organisatie nog erg zoekende, ze hebben nog niet precies in kaart gebracht op welke onderdelen 

ze willen focussen en hoe ze de visie(s) en missie(s) van de organisatie willen bereiken (R6, R13).   

Ook heeft het te maken met het idee van MasterPeace, waarin men zo min mogelijk grenzen willen stellen om 

de beweging de mogelijkheid te geven om te doen wat op lokaal niveau werkt. “We are welcoming anything. 

We are not being judgmental about any kind of work” (R3). “We werken bottom-up, dus dat we niet zoals de 

meeste organisaties een plan hebben bedacht wat alleen maar willen bombarderen op onze doelgroep en dat 

mensen alleen maar goed bezig zijn als mensen het exact zo doen als dat wij bedacht hebben” (R7). Dit ideaal 

zorgt er mede voor dat de organisatiedoelen niet explicieter zijn uitgewerkt.  

 

De doelen van MasterPeace zijn nog onduidelijk, de visie en missie zijn op meerdere manieren omschreven en 

richten zich ook op verschillende thema’s. Kort samengevat kan MasterPeace worden gezien in twee delen: de 

organisatie en de beweging. Het doel van de organisatie is om de beweging te mobiliseren en te faciliteren. 

Daarnaast organiseert de organisatie zelf ook verschillende evenementen en activiteiten. MasterPeace werkt 

met nieuwe technieken, zoals het 2.0 Platform en maakt veel gebruik van muziek en kunst als middelen. De 

respondenten zijn van mening dat MasterPeace niet werkt zoals een traditionele NGO. De kernorganisatie van 

MasterPeace is relatief klein, maar ze hebben een groot bereik omdat ze werken met een groot netwerk van 

partners.  
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Nadat in het vorige hoofdstuk de onderzoeksorganisatie is geïntroduceerd om zo de context van het onderzoek 

te bepalen, zal in dit hoofdstuk specifiek worden gekeken naar prestatiemeting bij MasterPeace. Er zal 

antwoord worden gegeven op de volgende deelvragen:  

 Op welke wijze is prestatiemeting binnen MasterPeace op dit moment ingericht?  

 Op welke wijze zou men prestatiemeting binnen MasterPeace willen inrichten?  

 In hoeverre zijn de huidige en de gewenste inrichting van prestatiemeting binnen MasterPeace geschikt 

om prestatiemeting te laten bijdragen aan de externe en interne vraag om prestatieverantwoording?  

De eerste twee deelvragen zijn beschrijvend van aard. Bij de beantwoording wordt dezelfde structuur 

aangehouden als in het theoretisch kader, waarbij per onderdeel van prestatiemeting beide vragen behandeld 

zullen worden en vergeleken zullen worden. In de conclusie van dit hoofdstuk zal de derde deelvraag 

behandeld worden, waarbij aan de hand van de theorie en de analyse van de praktijk van prestatiemeting zal 

worden gekeken in hoeverre de huidige inrichting en de gewenste inrichting de juiste manieren zijn om 

prestatiemeting zo in te richten dat het voor MasterPeace bijdraagt aan de externe en interne vraag om 

prestatieverantwoording.  

In dit hoofdstuk zal er onderscheid worden gemaakt tussen prestatiemeting bij het Egyptische team van 

MasterPeace en het Nederlandse team omdat de beide kantoren op eigen manieren werken en men in Egypte 

al meer bezig zijn met prestatiemeting dan in Nederland. Daarnaast zal er onderscheid worden gemaakt tussen 

het management en de gewone medewerkers, omdat beide groepen een andere kijk hebben op 

prestatiemeting. Daarnaast hebben ze een andere zeggenschapspositie binnen de organisatie.  

Dit hoofdstuk is opgebouwd volgens dezelfde structuur als het theoretisch kader, waarbij de verschillende 

onderdelen van prestatiemeting onderscheiden zullen worden. De titels van de paragrafen verwijzen naar het 

onderdeel van prestatiemeting dat besproken wordt. In de eerste onderparagraaf zal de vraag in de titel 

worden beantwoord op basis van de huidige situatie bij MasterPeace. In de tweede onderparagraaf zal de 

vraag in de titel worden beantwoord op basis van de door MasterPeace gewenste situatie (bijvoorbeeld bij 

paragraaf 11.1. richt de vraag zich dan op Waartoe MasterPeace prestaties wenst te meten).  

 

De eerste stap van de vier stappen van prestatiemeting die in dit onderzoeksrapport zijn onderscheiden gaat in 

op de vraag waartoe organisaties prestaties meten. In deze paragraaf zal worden gekeken naar het antwoord 

van MasterPeace op deze vraag. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de huidige doelen van 

prestatiemeting en de doelen die MasterPeace graag zou willen nastreven met prestatiemeting. In paragraaf 

11.1.3. worden deze huidige en gewenste doelen geanalyseerd.  

 

 “Het is gewoon iets wat je moet doen als je een professionele organisatie wilt zijn.” 

Respondent 7 

In hoofdstuk 2 is ingegaan op de druk op organisaties om prestaties te meten, wat onder andere voortkomt uit 

het New Public Management en de verhoogde druk op NGO’s om hun effectiviteit te laten zien. Veel 

organisaties hebben het gevoel dat het erbij hoort, wat ook samenhangt met het isomorfisme wat DiMaggio en 

Powell (1983) omschrijven (zie ook paragraaf 9.2.1.). Binnen MasterPeace heerst ook het idee dat 

prestatiemeting erbij hoort. “Het is gewoon iets wat je moet doen als je een professionele organisatie wilt zijn” 

(R7). Het is een trend in de ontwikkelingssamenwerking om steeds meer te laten zien wat je doet, aldus R10, 
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ondanks dat het niet gemakkelijk is om het werk in cijfers uit te drukken omdat het gaat over verandering en 

impact. “Maar dat is wel de huidige trend, dus het is heel lastig om daar niets mee te doen” (R10).  

Verantwoording afleggen als doel van prestatiemeting wordt door verschillende respondenten genoemd (R1, 5, 

6, 9, 10, 13). Het wordt gezien als een “rechtvaardiging voor ons bestaan” (R6). Hierbij gaat het om 

verantwoording afleggen aan partners van MasterPeace, financiers en het publiek. Partners hebben vooral 

ingetekend op de droom, dus verantwoording afleggen aan deze partners richt zich niet op bepaalde targets 

die gehaald moeten worden. Toch heeft MasterPeace bij de partners ook bepaalde verwachtingen gecreëerd, 

waarover zij zich zullen moeten verantwoorden. De organisatie moet laten zien dat het meer is dan alleen de 

‘droom’, dat er werkelijk wat gebeurt (R10, 13), dat zij hun beloftes nakomen (R1). In het geval van financiers is 

deze verantwoording verplicht. Zij financieren MasterPeace op basis van een door MasterPeace opgesteld plan 

met daarin bepaalde voornemens, maar uiteindelijk “moeten we ook keiharde bewijzen laten zien” (R9). Toch 

voelen de respondenten geen (R10) of maar weinig (R6, 7) druk vanuit deze partners om resultaten te behalen. 

“We leggen het onszelf ook wel een beetje op, omdat we het belangrijk vinden dat het ook wel onderbouwing 

heeft wat we aan het doen zijn” (R6). Het gaat hierbij dus om upward accountability (Ebrahim, 2004) en om 

horizontale verantwoording naar partners (Schillemans & Bovens, 2004). 

Prestatiemeting dient ook om de organisatie te promoten naar de samenleving toe  (R1, 3, 9). Dit laatste wordt 

bijvoorbeeld gedaan door het delen van verhalen over het werk van MasterPeace via de website en de social 

media (R3), maar dit gebeurt nog niet heel veel (R9). 

Vanuit het management wordt beheersing aangewezen als belangrijkste doel van prestatiemeting: “controlling 

is the main thing, seeing if the organization is doing the right thing” (R6), zodat de organisatie uiteindelijk zijn 

doelen zal behalen. Controle op individuele prestaties is binnen MasterPeace geen doel van prestatiemeting en 

zo wordt dat ook niet ervaren (R4, 9). R9 geeft bijvoorbeeld aan dat er met kleine teams wordt gewerkt 

waardoor iedereen direct betrokken is bij elkaars werk. De KPI’s waarop wordt gemeten zijn ook gekoppeld aan 

projecten, niet aan personen. Het afrekenen van medewerkers is dus geen doel van prestatiemeting bij 

MasterPeace (R6). Dit kan worden gezien als de doelstelling ‘controleren’ van Behn (2003), waarbij de controle 

niet is bedoeld om af te rekenen (de Bruijn, 2006).  

In de eerste helft van 2012 werken alleen de medewerkers in Egypte met het systeem van KPI’s.  Zij gebruiken 

dit voornamelijk om hun eigen werk te evalueren en om daar vervolgens van te leren. Het uiteindelijke doel is 

dat zij hun werk kunnen verbeteren (R1, 2, 3, 4). Ook geven respondenten uit G2 aan dat prestatiemeting een 

belangrijke rol speelt in het plannen van hun werk. Het helpt om te bepalen op welke taken ze zich moeten 

richten, omdat het een richtlijn is voor wat er moet gebeuren. De gewenste resultaten die in september 2014 

bereikt moeten worden, zijn opgesplitst per jaar, kwartaal en week en geven zo richting aan het dagelijks werk. 

Prestatiemeting wordt ook gebruikt om successen te vieren binnen de organisatie (R1, 3, 9).  

 

Op dit moment wordt prestatiemeting extern vooral gebruikt om verantwoording af te leggen aan financiers en 

een klein beetje voor promotie. Intern wordt prestatiemeting vooral gebruikt om bij te houden in hoeverre 

gestelde doelen behaald worden. Daarnaast gebruiken de medewerkers in Egypte prestatiemeting om te 

plannen, om te evalueren en te leren. In deze paragraaf wordt gekeken naar de doelen die men bij 

MasterPeace graag zou willen vervullen met prestatiemeting.  

Één van de belangrijkste drijfveren om aan prestatiemeting te doen, is om verantwoording af te leggen aan 

financiers en donoren. Vanuit het management is echter de wens uitgesproken om in mindere mate onder 

druk te staan van externe financiers. Een van de respondenten uit het management is van mening  dat 

prestatiemeting binnen MasterPeace juist niet bedoeld zou moeten zijn om aan anderen te laten zien hoe het 
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gaat, maar dat het alleen voor intern gebruik zou moeten zijn (R5). Toch zijn de KPI’s grotendeels opgesteld 

voor de donoren, “but the challenge what I really like to do is to move MasterPeace more out of this 

institutional donor funding and try to get more entrepreneurial funding because that will give us lots of 

freedom” (R5). Ook wil het management niet dat er aan prestatiemeting wordt gedaan binnen MasterPeace 

omdat men het gevoel zou hebben dat het erbij hoort, dat het moet.  “Je moet vooral zelf beginnen en je moet 

het niet doen omdat iemand anders je ertoe verplicht, want dan wordt het ook zo’n moetje” (R7). 

Promoten 

Prestatiemeting wordt momenteel al gebruikt om de organisatie te promoten, maar dit gebeurt nog niet veel. 

MasterPeace zou hier meer gebruik van willen maken. Het gebruik van prestatiemeting bij de promotie kan ook 

bijdragen aan de fondswaardigheid van MasterPeace. “Als je het dan grondig en professioneel hebt gedaan en 

al helemaal als je dat dan ook nog hebt gedaan terwijl niemand je daartoe verplicht heeft, dan versterkt het je 

positie want dan kun je nog nadrukkelijker aan nieuwe partijen laten zien dat je een proven concept bent” (R7). 

Hierbij gaat het dus zowel om downward accountability, naar het publiek en de doelgroep toe, als om upward 

accountability (Ebrahim, 2004), naar fondsen en subsidieverstrekkers.  

Het management (G1) hoopt met prestatiemeting voornamelijk inzicht te krijgen over wat de organisatie doet, 

of dat effect heeft en wat voor verandering het teweegbrengt (ook R13) en om te kijken of de organisatie op de 

goede weg zit, of zij zich bewegen richting de gestelde doelen (ook R1, 3) Het belangrijkste is dat 

prestatiemeting zorgt voor motivatie en energie (R5, 7). “Alle doelen die je stelt moeten vooral nieuwe 

inspiratie geven om door te knokken” (R7). En als uit de metingen blijkt dat iets niet lukt, “laat het dan weer 

inspiratie zijn om enthousiast bij te stellen” (R7). De respondent is ook van mening dat het niet alleen belangrijk 

is om te doen, maar ook dat het ook belangrijk is dat je zelf voelt dat het belangrijk is.  

De respondenten uit G2 gaven aan dat de KPI’s wat hun betreft een belangrijke rol in de organisatie mogen 

blijven vervullen, omdat het voor hen een manier is om hun activiteiten te plannen.  

In Nederland werkt men nog niet dagelijks met prestatiemeting. R6 is van mening dat het wel een steeds 

grotere rol gaat krijgen op het Europese kantoor, omdat het systeem van werken met KPI’s hier nog 

geïmplementeerd gaat worden. Ook deze respondenten die nog niet met het systeem werken, geven aan dat 

prestatiemeting gebruikt zou moeten worden om het werk te evalueren en hier uiteindelijk van te leren (R7, 8, 

9). Het kan helpen bij het kritisch kijken naar je doelen en plannen, “het is een manier om heel erg alert te 

blijven” (R8). Het kan bijdragen aan het scherp houden van iedereen die voor MasterPeace werkt, het zorgt 

ervoor “dat je niet zomaar ergens mee bezig bent” (R8). 

 

In hoofdstuk 3 en paragraaf 9.2. werd duidelijk dat elke organisatie een eigen mix aan doelen van 

prestatiemeting heeft. Er is bij MasterPeace een verschil te zien tussen de doelen die prestatiemeting op dit 

moment dient en de doelen die prestatiemeting zou moeten dienen volgens het management en de 

medewerkers. Ook is duidelijk geworden dat MasterPeace veel uiteenlopende doelen nastreeft met 

prestatiemeting.  

Op dit moment richt prestatiemeting zich vooral op externe doeleinden, om tegemoet te komen aan de 

verantwoordingsverwachtingen van donoren, subsidieverstrekkers en de samenleving. Omdat MasterPeace 

afhankelijk is van deze partijen voor hun voortbestaan, is de druk om verantwoording af te leggen groot. Vanuit 

het management wil men echter niet dat dit de belangrijkste drijfveer is om prestaties te meten. 

Prestatiemeting moet niet worden gedaan omdat het moet, of omdat men vast zit aan institutionele donoren. 

In paragraaf 9.2. is naar voren gekomen dat de financiers een grote invloed hebben op de doelen van 

prestatiemeting. Wil men afstappen van het afleggen van verantwoording, dan heeft dit gevolgen voor de 

financieringsbronnen. Het management wil prestatiemeting voornamelijk inzetten om meer inzicht te krijgen in 
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het werk van de organisatie, de vooruitgang en de effecten. Ook moet prestatiemeting meer gebruikt worden 

om de organisatie te promoten.  

In Egypte is in de eerste helft van 2012 voor het eerst met prestatiemeting gewerkt. Door het team in Cairo 

wordt prestatiemeting vooral gebruikt bij het plannen, het vormt een leidraad voor het dagelijks werk. Ook 

wordt het gebruikt om het werk te evalueren, om hier uiteindelijk van te leren. De medewerkers in Nederland, 

waar prestatiemeting nog geïmplementeerd moet worden, willen het vooral gebruiken om kritisch te blijven op 

het werk, om te evalueren en om van te leren, niet zozeer om te plannen.  

 

Nadat is gekeken naar het doel dat MasterPeace heeft en na wil streven met prestatiemeting, zal in deze 

paragraaf worden gekeken naar wat MasterPeace meet en wil meten. Allereerst wordt gekeken naar wat er op 

dit moment wordt gemeten. Daarna zal worden gekeken naar wat men binnen MasterPeace graag zou willen 

meten.  

 

In hoofdstuk 4 werd beschreven dat, voordat een organisatie in staat is om op een goede manier prestaties te 

meten en verantwoording af te leggen over prestaties, het belangrijk is dat een organisatie weet wat ze wil 

bereiken. Anders gezegd: als een organisatie wil weten in hoeverre ze op de goede weg is richting haar doel, 

dan moet de organisatie wel weten waar ze heen wil gaan.  Dit dient als referentiekader voor prestatiemeting.  

In paragraaf 10.1.4. kwamen de doelstellingen van MasterPeace als organisatie naar voren. Deze zijn nog niet 

helder opgesteld en dienen bij MasterPeace ook niet als kader voor prestatiemeting. Toch zijn bij MasterPeace 

Key Performance Indicators (KPI’s) opgesteld. De koppeling tussen de KPI’s en de doelen van MasterPeace is 

onduidelijk. De KPI’s drukken in kwantitatieve zin uit wat de organisatie wil bereiken met haar activiteiten. Het 

bereiken van de genoemde KPI waarden zullen moeten bijdragen aan de organisatiedoelen, ondanks dat deze 

organisatiedoelen niet duidelijk zijn. MasterPeace ziet de KPI’s niet als definitieve doelen, de organisatie staat 

open voor aanpassing.  

De algemene KPI’s zijn voor de gehele organisatie opgesteld. Alleen in Egypte gebruiken ze deze al voor 

prestatiemeting op projectniveau. Aan de hand van de algemene KPI’s stellen de medewerkers in Egypte 

persoonlijke KPI’s op voor de projecten waar zij aan werken, welke zijn gebaseerd op de algemene KPI’s die bij 

dat project horen.  

Één van de oprichters en vormgevers van de KPI’s vertelt dat deze onder andere opgesteld zijn omdat ze 

waarde hadden voor het aantrekken van fondsen en sponsoren. “We needed to translate our passional 

concept, our big ambition, dream into something realistic” (R5). Daarnaast is het “just some sort of indicator to 

know if we’re on the right track or not” (R5). 

In hoofdstuk 4 kwam het advies van De Bruijn (2006) aan bod, welke aanraadde om het opstellen van de 

organisatiedoelen en de indicatoren waarop prestaties gemeten kunnen worden in een proces van interactie 

met de betrokken partijen te doen. De respondenten is gevraagd hoe de KPI’s tot stand zijn gekomen. Een deel 

van de respondenten wist te vertellen dat deze zijn opgesteld door de Managing Director en de Creative 

Director (Mohamed en Ilco) (R1, 3, 9, 10). Één respondent vertelde dat sommige van de KPI’s zijn opgesteld 

naar aanleiding van onderzoek, sommige op basis van ‘de droom’ van de oprichters en sommige zijn in 

samenspraak met de organisatie gevormd (R1). Andere respondenten gaven aan geen idee te hebben hoe de 

KPI’s zijn opgesteld (R9, 10). Slechts één respondent (naast de Managing Director en de Creative Director) geeft 

aan betrokken te zijn geweest bij het vormgeven van de KPI’s die betrekking had op het werk van deze persoon 

(R3), terwijl door de vormgevers van de KPI’s is aangegeven dat de KPI’s zijn opgesteld in samenwerking met 
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het team van MasterPeace, de partners en het bestuur (R6). Er is dus geen sprake geweest van een proces van 

interactie bij het opstellen van de doelen en de KPI’s, waarbij de medewerkers zijn betrokken.  

Het is binnen MasterPeace niet bij iedereen duidelijk wat de algemene organisatie KPI’s zijn die op dat moment 

gebruikt worden. Deze KPI’s veranderen regelmatig, naar aanleiding van overleg en vergaderingen. Het is 

echter niet altijd duidelijk wanneer dit gebeurt, door wie en waarom. Tijdens het afnemen van de interviews 

gaven meerdere respondenten aan dat de voorgelegde KPI lijst in het interview niet de juiste, laatste versie 

was of dat ze deze versie niet kenden (R1, 2, 3, 4, 5, 8, 9). Bij navraag bleek niemand van de EU office te weten 

wat de laatste versie was. Gedurende de eerste vier maanden van dit onderzoek is de lijst met KPI’s drie keer 

aangepast. Deze verschillende lijsten met KPI’s zijn weergegeven in bijlage 3. De lijst die tijdens de interviews 

zijn gebruikt, is lijst 2 in bijlage 3. Aan de hand van deze verschillende lijsten wordt duidelijk dat de KPI’s sterk 

aan verandering onderhevig zijn, wat de mogelijkheid creëert dat ze minder serieus worden genomen binnen 

de organisatie.  

De geïnterviewde personen die al werken met de KPI’s (G2) geven allemaal aan dat ze vinden dat de KPI’s 

aansluiten bij het hogere doel van MasterPeace. “I think they represent what MasterPeace actually stands for” 

(R1), geeft een van de respondenten aan. R3 is het hier mee eens: “If we have reached this, I think that 

MasterPeace achieved its goal”. Toch geeft R2 aan dat het bij sommige van de KPI’s niet alleen maar om die 

specifieke getallen gaat, maar om de uiteindelijke impact die het teweeg gaat brengen. Toch zeggen de KPI’s 

niet alles: “The KPI’s have its shortcomings, it’s not really everything” (R1). De vorderingen wat betreft de KPI’s 

laten tot op zekere hoogte zien wat er gebeurt in de organisatie. “The numbers cannot tell everything”, maar ze 

helpen er wel bij (R1). Ook wordt aangegeven dat het bij het meten op de KPI’s gaat om de output en niet om 

de kwaliteit van de output. “KPI’s are important, but not a goal in itself” (R5). Ook is niet alles in getallen uit te 

drukken (R6). KPI’s  kunnen zich niet aanpassen aan omstandigheden (R5, 6). “Things change every year and 

numbers cannot adapt to this changes” (R5).  

Op het Europese hoofdkantoor van MasterPeace wordt sceptischer naar de KPI’s gekeken. Zo geeft een 

respondent aan dat de KPI’s weliswaar een doel zijn van MasterPeace, “maar of dat dan ook daadwerkelijk het 

hogere doel is?” (R9) Ook R6 geeft aan dat de KPI’s maar gedeeltelijk bij het ultieme doel van MasterPeace 

passen: “Het zijn natuurlijk allemaal getallen en we willen natuurlijk een soort verandering teweeg brengen en 

dat is natuurlijk niet zomaar in getallen te meten.” Daarnaast zijn sommige effecten pas op de langere termijn 

zichtbaar, wat niet terugkomt in de KPI’s (R9) en heb je te maken met externe invloeden die invloed hebben op 

uitkomsten: “op sommige gebieden kun je niet exact zeggen dat je dat zult gaan bereiken, omdat je van zo 

ontzettend veel actoren afhankelijk bent” (R8). 

Ook vragen veel respondenten zich af of de KPI’s niet te hoog zijn gesteld. Het management heeft de KPI’s vrij 

ambitieus opgesteld. “We hebben de doelen hoog gezet en de ambitie is groot” (R6). Dit is gedaan “omdat dat 

op zichzelf al een heleboel energie losmaakt” (R7) maar of het ook haalbaar is wordt betwijfeld (R2, 8, 9, 10). 

“Een  beetje idealistische doelen zijn geweldig, maar ze moeten niet irrealistisch worden”  (R9). Hooggestelde 

doelen kunnen energie genereren, maar dan moeten ze niet té hoog worden gesteld. Één respondent 

benadrukte “wanneer je je doelen te hoog stelt voor jezelf, dan gaat het tegen je werken. Dat het in plaats van 

motiveren, vooral demotiverend gaat werken” (R8). Een van de negatieve aspecten van deze hoge doelen dat 

het druk met zich kan meebrengen. Één van de respondenten vraagt zich af wat het gevolg is als ze niet 

gehaald worden (R9). “Wat als ze niet gehaald worden, hoe serieus word je dan nog genomen?” (R8) 

Wanneer KPI’s worden gebruikt als hulpmiddel bij het meten van prestaties, dan zijn KPI’s over het algemeen 

bedoeld voor intern gebruik. MasterPeace communiceert veel van de KPI’s echter ook naar buiten toe.  Een 

paar voorbeelden daarvan zijn te vinden in de Passion Statement (D1). De Passion Statement is een algemene 

informatiefolder waarin MasterPeace zichzelf voorstelt. In de Passion Statement belooft MasterPeace 

verschillende, meetbare doelen waar te maken. Een opsomming van de genoemde KPI’s in de Passion 
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Statement is te vinden in bijlage 4. Deze lange lijst met concrete doelstellingen laat zien dat MasterPeace naar 

buiten toe veel beloftes maakt. De doelstellingen zijn goed meetbaar opgesteld, wat ervoor zorgt dat het voor 

MasterPeace en voor de buitenwereld relatief helder is om aan te tonen of te beoordelen in hoeverre deze 

doelstellingen zijn behaald. Het brengt echter ook meer druk mee voor de organisatie, omdat aan een belofte 

over het algemeen een vraag om verantwoording achteraf komt.  

Als de visie, missie, doelen (zie hoofdstuk 10.1.4.) en KPI’s van MasterPeace naast de Public Value Scorecard 

van Moore (2003) wordt gelegd, dan wordt duidelijk in hoeverre de doelstellingen van MasterPeace op een 

evenwichtige manier zijn verdeeld over drie onderdelen die Moore uiteen zet, waar een non-profit organisatie 

zich op moet richten bij het formuleren van het doel.  

Een groot deel van KPI’s van MasterPeace richten zich op het verkrijgen van legitimiteit en steun. Deze 

focussen op de relaties met financiers, vrijwilligers en partners, op zichtbaarheid en legitimiteit, reputatie in de 

media en geloofwaardigheid in de maatschappij. De KPI’s met betrekking tot het aantal Founding Partners, 

beschikbare e-mailadressen, bezoekers van activiteiten, mensen bereikt via media, bekendheid met de 

internationale dag van de vrede (D4), het aantal NGO’s welke zich gesteund moeten voelen door MasterPeace 

(D3), etc. zijn allemaal op de legitimiteit en steun gericht. Een gedeelte van de genoemde visies/missies richt 

zich ook op het verkrijgen van legitimiteit en steun.  

Een ander groot deel richt zich op operationele capaciteit, zoals 

het aantal gewenste Clubs, het aantal ‘MasterPeacers’ welke 

actief bezig zijn met MasterPeace, de Founding partners (D4), 

etc. De genoemde visies/missies zijn ook gedeeltelijk gericht op 

de operationele capaciteit. 

Vrijwel geen enkele KPI richt zich specifiek op de sociale missie, 

op het creëren van maatschappelijke waarde, terwijl juist dit 

punt essentieel is voor het bestaansrecht van de organisatie. De 

visies/missies gaan grotendeels wel in op de sociale missie.  

 

In de vorige paragraaf is gekeken naar wat MasterPeace op dit moment meet. In deze paragraaf zal worden 

ingegaan op wat men bij MasterPeace zou willen meten.  

In de vorige paragraaf werd duidelijk dat bij MasterPeace gemeten wordt op basis van de KPI’s die zijn 

opgesteld door het management. De koppeling tussen de KPI’s en de doelstellingen van MasterPeace is 

onduidelijk. Een respondent is ook van mening dat in de ideale situatie er een veel duidelijkere koppeling zou 

moeten komen tussen het hogere doel van MasterPeace en de KPI’s, bijvoorbeeld door middel van een logical 

framework (R13). Één van de respondenten is van mening dat er veel beter moet worden nagedacht over de 

doelen en de KPI’s van MasterPeace, en dan niet alleen door het management maar door de gehele 

organisatie. De respondent wil dat er gezamenlijk wordt nagedacht over wat het team belangrijk vindt, waar 

MasterPeace naar toe wil gaan (anoniem). 

Enkele respondenten zouden graag willen zien waarom de KPI’s op deze manier zijn opgesteld (R8, 9). Er werd 

door een respondent voorgesteld om een workshop te geven voor de medewerkers van MasterPeace om voor 

iedereen duidelijk te maken wat het nut is van de KPI’s van prestatiemeting (R8). Hierbij zou ook aan bod 

kunnen komen waarom de KPI’s op deze manier zijn opgesteld, wat meerdere respondenten graag zouden 

willen zien (R8, 9). 

Binnen MasterPeace klinkt de wens om de huidige KPI’s aan te vullen. Zo benadrukt een respondent “dat 

prestatiemeting niet alleen maar om concrete cijfers moet gaan, want MasterPeace draait niet om concrete 

Legitmiteit 
en steun  

Sociale 
missie  

Operationele 
capaciteit 

Figuur 4 Public Value Scorecard, Moore (2003) 
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cijfers” (R10). Alle respondenten uit G1 geven aan dat ze de huidige KPI lijst graag zouden willen aanvullen met 

meer kwalitatieve indicatoren (R1, 2, 3, 4).  

In de ideale situatie zou prestatiemeting zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn en laat het de 

ontwikkelingen zien, het proces en de verandering (R6). Ook zou men in staat willen zijn om met de KPI’s de 

uiteindelijke impact te meten. Deze wens is te vinden in het management report 04-2011 (D5): “At this stage, 

we are working on having monthly KPIs for all our projects that align each project output with our overall 

organizational KPIs and also allow us to monitor the efficiency, effectiveness and impact of our work.” Hierbij 

wil Masterpeace echter niet gaan opleggen aan anderen wat zij als kwaliteit zien. “Voor je het weet val je weer 

in de valkuil van de enorme NGO’s die zelf gaan bepalen wat kwaliteit is. Je bent weer gaan invullen en 

daardoor bouw je niet echt een duurzame bottom-up movement” (R7).  

Op dit moment wordt er bij MasterPeace nog weinig gemeten op het proces. Vrijwel alle respondenten zijn van 

mening dat naast het product ook het proces gemeten moet worden. Meerdere respondenten denken door 

een combinatie van het meten van proces en product meer te kunnen leren van prestatiemeting (R3, 5, 6, 8, 9). 

 

In het theoretisch kader is beargumenteerd waarom een plan nodig is om prestaties te meten. Dit plan is 

gebaseerd op de doelen die de organisatie heeft. Bij Masterpeace zijn de hogere doelen echter onduidelijk. 

Indicatoren om prestaties te meten worden volgens het theoretisch kader gebaseerd op de doelen van een 

organisatie. De KPI’s worden bij MasterPeace gebruikt als doelen op zich, in plaats van als indicatoren om te 

zien in hoeverre gestelde doelen worden behaald. Deze KPI’s worden dan ook veelvuldig naar buiten 

gecommuniceerd. Bij MasterPeace lijkt de link tussen de doelen en de KPI’s te missen. Vooral de medewerkers 

in Nederland ervaren dit ook zo en zouden dan ook graag duidelijker willen hebben waarom de KPI’s op deze 

manier zijn opgesteld. De KPI’s zijn opgesteld door de twee oprichters van MasterPeace. Ze hebben de KPI’s 

hoog gesteld zodat deze energie en motivatie genereren. Verschillende medewerkers vinden sommige KPI’s 

echter té hoog, wat afbreuk doet aan de waarde van de KPI’s. In het theoretisch kader wordt beargumenteerd 

dat doelen en indicatoren gezamenlijk opgesteld moeten worden. Deze wens komt ook naar voren vanuit de 

medewerkers van MasterPeace.  

Wanneer de doelen en de KPI’s naast de Public Value Scorecard van Moore worden gelegd, wordt duidelijk dat 

de KPI’s zich voornamelijk richten op operationele capaciteit en op legitimiteit en steun. De verschillende visies 

en missies die MasterPeace heeft geformuleerd richten zich echter voor een groot deel op de sociale missie. De 

KPI’s zijn dus niet ‘in balans’ en sluiten niet erg aan op de geformuleerde visies en missies.  

In Egypte is men ervan overtuigd dat de KPI’s het hogere doel van MasterPeace weerspiegelen, alhoewel ze 

ook van mening zijn dat KPI’s niet alles zeggen. In Nederland wordt sceptischer tegen de KPI’s aangekeken. 

Zowel vanuit Egypte als uit Nederland worden verschillende wensen gegeven over wat de KPI’s moeten laten 

zien.  

 

In deze paragraaf zal worden gekeken naar hoe prestaties gemeten worden bij MasterPeace. Hierbij zal 

wederom onderscheid worden gemaakt tussen Nederland en Egypte, omdat ze in Egypte al meer met 

prestatiemeting bezig zijn dan in Nederland. Omdat men in Nederland nog amper meet, wordt er vooral 

ingegaan op de rol die prestatiemeting op dit moment heeft binnen de organisatie.   
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“You have a roadmap about where to go and what to do.” 

Respondent 1 

Zoals in hoofdstuk 10.2.1. al naar voren kwam, is gevraagd naar de rol van prestatiemeting in het werk van het 

Egyptische team van MasterPeace. Door  de respondenten uit G2, die al werken met een meetsysteem met de 

KPI’s, worden de KPI’s beschreven als een richtlijn (guideline) voor hun dagelijks werk (R1, 2, 3, 4). Het helpt 

bijvoorbeeld om het doel van het werk niet kwijt te raken en het grotere plaatje in het hoofd te houden, 

waardoor duidelijk is wat belangrijk is om te doen die week (R4). “Everyday there are so many things to do so 

this is really a good indicator what you have to do to reach the goal. To see what you actually achieved and 

what not” (R2). R1 stelt het als volgt: “You have a roadmap about where to go and what to do” (R1).  

Het bijhouden van de vorderingen  

Op het hoofdkantoor van MasterPeace wordt al gewerkt met een systeem waarbij wordt gemeten aan de hand 

van de algemene KPI’s van MasterPeace, welke zijn gekoppeld aan projecten. Aan de hand van deze KPI’s 

stellen de medewerkers persoonlijke KPI’s op, welke zijn afgeleid van de KPI’s die betrekking hebben op hun 

projecten. Deze persoonlijke KPI’s worden per kwartaal opgesteld en ze bestaan uit kwantitatieve en 

kwalitatieve doelen (R1). Dit systeem is echter pas sinds 2012 in gebruik, de medewerkers moeten nog 

uitzoeken hoe ze het precies gaan vormgeven (R2).  

Dit omzetten van algemene KPI’s naar project KPI’s gebeurt met behulp van een Excel format, waarin een plan 

moet worden opgesteld aan de hand waarvan gemeten wordt. Dit wordt gedaan door de medewerkers zelf, op 

de projecten waar zij voor werken.  

 

Figuur 5 Format prestatiemeting I bij MasterPeace 

Om de vorderingen bij te houden, gebruikt men een ander Excel format, welke hieronder is weergegeven. Hier 

kan bij worden gehouden in hoeverre er vorderingen zijn richting de einddoelen. Dit bijhouden gebeurt ook 

door de medewerkers zelf.  
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Figuur 6 Format prestatiemeting II bij MasterPeace 

Deze kwantitatieve en a-contextuele manier van prestatiemeting past volgens Noordegraaf en Abma (2003, zie 

hoofdstuk 5.1.). bij organisaties met canonical practices, oftewel organisaties waarbij de activiteiten zowel 

technisch als ideologisch niet omstreden zijn. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van kwantitatieve 

indicatoren, er wordt een vergelijking gemaakt over de tijd heen en de resultaten kunnen makkelijk vergeleken 

worden.  

De gevolgen van het meten  

De managing Director, die het systeem heeft ingevoerd op het hoofdkantoor geeft aan dat het gebruik van 

KPI’s in het werk voor stress kan zorgen, maar benadrukt dat dit juist niet de bedoeling is. “We don’t want to 

become, what I call, a number slave” (R5). De respondent is van mening dat dit afhangt van de manier waarop 

de manager met prestatiemeting omgaat. Als de manager relaxed en begrijpend is, dan zou het niet voor stress 

moeten zorgen. Maar gaat de manager er gestrest mee om, dan kan het de cultuur van een organisatie 

ruineren “I think the most important thing is that these KPI’s inspire people and help the goal transparent but it 

should not put them under stress” (R5). Toch geven alle respondenten uit G2 aan dat de negatieve kant van 

prestatiemeting is dat het werken op basis van KPI’s kan zorgen voor stress, voornamelijk als de deadline 

nadert (R1, 3, 4). Een gevaar hierbij is dat het de kwaliteit van het werk kan beïnvloeden vlak voor een 

deadline, de nadruk verschuift van kwantiteit naar kwaliteit omdat de respondenten graag de deadline willen 

halen (R3, 4). Ook kost het opstellen van de KPI’s aan het begin van een nieuwe periode veel tijd (R1). 

Op het Europese hoofdkantoor wordt nog niet gewerkt aan de hand van persoonlijke KPI’s, zoals op het 

hoofdkantoor. Daarom is gekeken naar de rol die prestatiemeting speelt bij het team in Nederland. 

Prestatiemeting met behulp van KPI’s wordt op het Europese hoofdkantoor niet gezien als een richtlijn voor het 

werk (R9, 10, 13). De KPI’s worden niet gezien als motivatie om bepaalde doelen te bereiken. R9 gaf 

bijvoorbeeld aan dat de motivatie voortkomt uit idealisme, niet uit het na willen streven van bepaalde KPI’s. 

Ook geeft een van de respondenten aan dat de KPI’s geen betekenis hebben in het dagelijks werk van de 

respondent, omdat de respondent de logica mist tussen de KPI’s en de uiteindelijke doelen/outcome van 

MasterPeace. Het bereiken van de KPI’s zegt niks over wat er werkelijk aan verandering plaats gaat vinden. De 

respondent vindt de KPI’s dan ook niet bij MasterPeace passen (R13). Prestatiemeting is volgens deze 

respondent waardeloos als de indicatoren niet logisch zijn en is van mening dat mensen moeten begrijpen 

waarom ze juist deze getallen moeten gaan behalen, wat de bijdrage is aan het grotere geheel (R13). Een 

andere respondent is ook van mening dat MasterPeace meer inhoudt dan alleen de nummertjes. Sociale 

impact zou je niet met cijfers kunnen meten, het effect van MasterPeace zou niet gemeten kunnen worden aan 

de hand van de KPI’s die er nu zijn. “Met de cijfers weet je nog niet wat je écht bereikt hebt” (R10).   

R3 en R4 gaven al aan dat de focus kan verschuiven van kwaliteit naar kwantiteit als de deadline nadert. Ook op 

het Europese kantoor wordt dit gemerkt. Om  de targets waar één van de respondenten mee werkt te halen 
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(de algemene KPI’s welke zijn gericht op het project van de respondent) wordt op dit moment gekeken naar 

hoe dit zo makkelijk mogelijk gehaald kan worden, in plaats  van kwalitatief zo goed mogelijk (R9).  

Er is een groot verschil te zien in de manier waarop in Egypte en in Nederland naar het proces van 

prestatiemeting wordt gekeken. Het werken met de KPI’s is voor de medewerkers van MasterPeace in Egypte 

een leidraad voor het werk, het helpt ze bij plannen en om gemotiveerd te blijven om bepaalde doelen te 

halen. In Nederland hebben de KPI’s amper betekenis van de KPI’s in het werk, daarom voelen veel 

medewerkers er ook weinig voor om te werken middels het in Egypte gebruikte systeem. Mogelijk dragen ook 

culturele verschillen hier aan bij, omdat in Nederland en Egypte een andere werkcultuur bij MasterPeace 

heerst, maar dit is niet onderzocht.  

 

In de vorige paragraaf bleek dat het werken met de KPI’s en prestatiemeting in Nederland niet wordt gezien als 

iets positiefs. Vrijwel alle respondenten  die nog niet met het systeem van KPI’s werken (G1 en G3) geven 

prestatiemeting in de ideale situatie dan ook een marginale rol in de organisatie. Er moet er niet teveel tijd aan 

worden besteedt. “It has some boundaries” (R5). R5 geeft aan dat dit absoluut een uitdaging is. Voor R6 is de 

grens van prestatiemeting bereikt als het extra menskracht en extra geld gaat kosten.  Het zou eigenlijk geen 

tijd moeten kosten om het bij te houden: “Ik zou er niet elke week mee bezig willen zijn” (R10). Toch komt 

vanuit het management de wens om de KPI’s een grotere rol in de organisatie te geven, waarbij de KPI’s een 

leidraad worden voor het werk op het Europese kantoor (R6). Op de lange termijn zou de rol van de KPI’s wel 

naar de achtergrond moeten verdwijnen. “Op een bepaald moment zou je met de KPI lijst niet meer bezig 

moeten zijn. Want op een bepaald moment heb je de getallen gehaald en heb je de invloed” (R6). De Creative 

Director is van mening dat MasterPeace niet moet doorslaan met de ‘meten is weten’-cultuur. Dat kan ervoor 

zorgen dat de organisatie niet meer open staat voor innovatie en grote ambities. “Dan houdt een instrument 

verstarring in, want als men niet meer durft te innoveren, dan valt er straks ook niks meer te meten” (R7). 

Een respondent benadrukt dat MasterPeace geen standaard NGO wil zijn, dus dat er voor prestatiemeting ook 

vernieuwende manieren gebruikt moeten worden (R10).  

 
Prestaties worden op dit moment alleen gemeten in Egypte, op basis van KPI’s die medewerkers persoonlijk 

opstellen voor hun projecten, naar aanleiding van de algemene organisatie KPI’s. Het bijhouden van de 

vorderingen op deze KPI’s doen zij zelf via een Excel systeem. Het met van prestaties helpt de medewerkers 

met plannen en geeft inzicht over de vorderingen. Het meten levert regelmatig stress op, zeker als deadlines 

naderen, terwijl dit volgens het management niet de bedoeling is.  

In Nederland kijkt men sceptisch aan tegen prestatiemeting. Allereerst is het hierboven genoemde systeem in 

Nederland nog niet in gebruik. Daarnaast hecht men weinig waarde aan de KPI’s en voelt men er weinig voor 

om te gaan meten op KPI’s. In de ideale situatie geven zij prestatiemeting dan ook een marginale rol in de 

organisatie: het mag geen tijd en geld kosten.  

 

De laatste stap van prestatiemeting die in dit onderzoeksrapport is onderscheiden, is het verwerken van 

meetresultaten. Om het doel van prestatiemeting te bereiken, moet men de meetresultaten op zo’n manier 

analyseren en beoordelen dat deze bijdraagt aan deze doelen. In deze paragraaf wordt gekeken op welke 

manier MasterPeace de meetresultaten verwerkt om de in hoofdstuk 11.1. genoemde doelen van 

prestatiemeting te behalen.  

 

Op dit moment wordt nog erg weinig gedaan met de meetresultaten. Dit heeft te maken met de korte tijd dat 

het systeem in gebruik is. Toch geven de respondenten die al met het systeem werken aan dat de 
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meetresultaten wel overzicht geven, ze laat begrijpen hoe er gepresteerd wordt en hoe dat verbeterd zou 

kunnen worden en het geeft duidelijkheid over wat er per week moet gebeuren. “For me it is more like a 

motivation, more than anything else” (R3), het geeft de respondenten het gevoel dat er iets bereikt is.  

Van de technieken die Ebrahim (2010) onderscheidt, werkt MasterPeace met ‘disclosure statements and 

reports’. In 2010 is een Management Report verschenen dat is bestemd voor het bestuur en de Founding 

Partners van MasterPeace. Ditzelfde is viermaal gedaan in 2011 en (tot nu toe) eenmaal in 2012. Het doel van 

de Management Reports is “to provide more transparency for board and Founding Partners on what’s 

happening, thus providing possibilities to give feedback and advice and to influence the process” (D12). De 

Management Reports worden geschreven door het management van MasterPeace, op basis van de 

beschikbare informatie over de voortgang. In deze verslagen staan vorderingen wat betreft de KPI’s. De focus 

ligt voornamelijk op het bouwen van capaciteit (aantallen, ondersteuning, etc.) en interne zaken en amper op 

de beweging (bijvoorbeeld projecten van de Clubs). Doordat MasterPeace nog amper bezig is met 

prestatiemeting, is over het laatste nog weinig informatie beschikbaar. Aan financiers worden specifieke 

verslagen gestuurd, op basis van de eisen van de betreffende financiers. Deze verslaglegging is dus 

voornamelijk bedoeld voor upward accountability (Ebrahim, 2010) en gefocust op korte termijn resultaten.  

Op projectniveau worden evaluaties gehouden, bijvoorbeeld van 5 mei. Dit zijn echter interne evaluaties met 

de betrokken personen, geen externe ‘evaluation and performance assessment’ zoals Ebrahim (2010) deze 

omschrijft.  

Ebrahim (2010) beschrijft vier niveaus van ‘participation’. Bij het vierde niveau kunnen mensen hun eigen 

initiatieven onafhankelijk van de organisatie organiseren. Het idee van de MasterPeace Clubs (zie ook 

hoofdstuk 10) is hier op van toepassing. Ebrahim ziet dit als een proces van verantwoording afleggen, omdat 

mensen van buiten af in de organisatie kunnen interveniëren.  

 

In paragraaf 11.1. kwamen de doelen naar voren die MasterPeace heeft met prestatiemeting. De manier 

waarop meetresultaten verwerkt moeten worden, zouden moeten leiden tot het volbrengen van deze doelen. 

Meetresultaten zullen dus op zo’n manier verwerkt moeten worden dat het bijdraagt aan het afleggen van 

verantwoording aan de samenleving, aan donoren, om de organisatie te sturen, om van te leren, om te 

evalueren, om inzicht te krijgen in de organisatie, om motivatie en energie te genereren en de medewerkers 

kritisch te houden (zie paragraaf 11.1).  

Om meer te kunnen leren en het werk meer te kunnen verbeteren, geven R1 en R2 aan dat ze graag zouden 

willen dat de persoonlijke KPI’s meer gedeeld worden, zodat iedereen kan zien waar anderen mee bezig zijn. 

Dan kunnen medewerkers elkaar misschien helpen en ontstaat er geen dubbel werk. R4 ziet dit echter 

helemaal niet zitten, omdat ze dan het gevoel heeft dat anderen haar controleren. Ze wil niet dat anderen zich 

met haar werk gaan bemoeien. 

 

Op dit moment wordt er nog weinig gedaan aan het verwerken van meetresultaten. Dit is vrij logisch, 

aangezien er nog weinig wordt gemeten bij MasterPeace. Er worden verschillende soorten verslagen gemaakt, 

welke voornamelijk zijn gericht op Founding Partners en het bestuur van MasterPeace. De focus in deze 

verslagen ligt voornamelijk op interne resultaten en op capaciteit, legitimiteit en steun, vrijwel niet op het 

creëren van sociale waarde. Daarnaast zijn er rapporten voor financiers. Er worden intern evaluaties gedaan op 

projecten. MasterPeace wil echter wel veel bereiken met prestatiemeting. De middelen die op dit moment 

gebruikt worden, sluiten hier niet op aan. 
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In dit hoofdstuk zijn de bevindingen van het onderzoek naar prestatiemeting bij MasterPeace gepresenteerd. 

Hierbij is zowel gekeken naar de manier waarop MasterPeace op dit moment met prestatiemeting bezig is als 

naar de wensen die MasterPeace heeft wat betreft de inrichting van prestatiemeting. Er is onderscheid 

gemaakt tussen de werknemers in Egypte en Nederland, omdat ze in Egypte al meer werken met 

prestatiemeting dan in Nederland en een andere kijk hebben op prestatiemeting. Daarnaast is er onderscheid 

gemaakt tussen het management en de andere medewerkers, omdat zij een andere zeggenschapspositie 

hebben binnen de organisatie.  

In deze laatste paragraaf zullen deze resultaten worden gelegd naast de theorie over prestatiemeting en de 

bevindingen over prestatiemeting in de praktijk. De bedoeling hierbij is om antwoord te geven op de deelvraag: 

‘In hoeverre zijn de huidige en de gewenste inrichting van prestatiemeting bij MasterPeace geschikt om 

prestatiemeting te laten bijdragen aan de externe en interne vraag om prestatieverantwoording?’ De 

belangrijkste conclusies zullen hier worden gepresenteerd.   

 

De eerste opvallende conclusie die naar voren komt uit de resultaten is dat er een spanning bestaat tussen de 

verschillende wensen van MasterPeace of tussen de wensen van MasterPeace en de werkelijke mogelijkheden.  

Enerzijds wil MasterPeace een innovatieve, open organisatie zijn die zo min mogelijk geïnstitutionaliseerd is. Ze 

willen werken op een innovatieve manier, niet zoals een traditionele NGO. Men gaf aan dat ze prestatiemeting 

dan ook maar een kleine rol willen geven in de organisatie, het mag niet teveel moeite en tijd kosten.  

Anderzijds heeft MasterPeace veel wensen wat betreft prestatiemeting. In hoofdstuk 3 van het theoretisch 

kader werden verschillende doelen van prestatiemeting naast elkaar gezet. Hierbij kwam ook naar voren dat 

elk doel dat prestatiemeting dient werk kost. Bij externe verantwoording geldt dat aan hoe meer fora 

verantwoording afgelegd moet worden, hoe meer tijd en moeite het kost om al deze informatie te verzamelen 

en te verwerken. Ook voor interne doeleinden kost elk doel tijd en moeite om de benodigde informatie te 

verzamelen en op zo’n manier te verwerken dat deze doelen na worden gestreefd. De praktijkervaring van 

andere organisaties liet ook zien dat het nastreven van teveel doelen van prestatiemeting niet mogelijk is, elke 

organisatie focust op een beperkt aantal doelen.  

Hier is dus een duidelijke spanning te zien tussen de wens om veel uit prestatiemeting te halen en de wens om 

weinig moeite in prestatiemeting te stoppen. Om het systeem van prestatiemeting klein en compact te 

houden, kan prestatiemeting zich niet op teveel doelen richten. Er moeten dus keuzes worden gemaakt op één 

van deze twee vlakken: er moeten concessies worden gedaan op de grootte van het prestatiemeetsysteem of 

op het aantal doelstellingen dat prestatiemeting moet dienen. 

Binnen MasterPeace heerst het idee dat meten erbij hoort. Men voelt de druk om aan prestatiemeting te doen 

omdat het er bij hoort als je een professionele organisatie wilt zijn. Dit heeft mede te maken met het 

isomorfisme dat DiMaggio en Powell (1983) omschrijven. Daarnaast ervaart men bij MasterPeace druk om 

prestaties te meten omdat donoren en subsidieverstrekkers vragen om verantwoording. Toch wil men bij 

MasterPeace niet aan prestatiemeting doen omdat het moet, maar omdat zij het zelf willen en er zelf in 

geloven dat het goed is. De vooral in Nederland aanwezige sceptische houding tegenover prestatiemeting laat 

zien dat dit gevoel binnen MasterPeace weinig aanwezig is. De huidige situatie en de gewenste situatie komen 

dus niet overeen.  

Uit de analyse van de andere onderzochte organisaties bleek dat weerstand bij de medewerkers wat betreft 

prestatiemeting veel voorkomt. In hoofdstuk 5 kwam naar voren dat prestatiemeting moet gebeuren door 

iedereen in de organisatie. Hiervoor is het belangrijk dat men hiervoor de ruimte krijgt van het management. 

Veel mensen zien het nut van prestatiemeting niet in en willen zich liever focussen op het uitvoerende werk. 
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Deze weerstand is bij de medewerkers van MasterPeace in Nederland ook te merken. Zeker omdat men 

sceptisch tegenover de KPI’s staat voelt men er weinig voor om tijd en energie in prestatiemeting te steken. Uit 

de praktijkvoorbeelden blijkt dat het veel training en bewustmaking vraagt om mensen de waarde van 

prestatiemeting in te laten zien, zodat zij actief gaan participeren.  

Er is een duidelijk verschil te zien tussen de manier waarop in Nederland en in Egypte wordt omgegaan met 

prestatiemeting. Dit verschil is gedeeltelijk te verklaren doordat men in Egypte al wel werkt met 

prestatiemeting en in Nederland niet. Daarnaast heeft men in Egypte een heel andere houding tegenover 

prestatiemeting en de KPI’s dan in Nederland. Op het hoofdkantoor in Nederland wordt veel sceptischer 

gekeken naar de KPI’s en hebben deze indicatoren ook weinig betekenis in het dagelijkse werk.  

De wens van MasterPeace is om een algemeen systeem in te voeren wat toegepast kan worden in zowel 

Egypte als in Nederland. In het theoretisch kader is duidelijk gemaakt dat prestatiemeetsystemen niet zomaar 

overal hetzelfde toegepast kunnen worden, maar aangepast moeten worden op de specifieke organisatie. 

Ondanks dat beide kantoren van dezelfde organisatie zijn, is er toch een andere organisatiecultuur. Of één 

systeem voor beide kantoren geschikt zijn, is dus af te vragen. Aan de andere kant moeten beide systemen wel 

op elkaar aansluiten, wil het organisatiebreed nut hebben. Ook hierin is spanning te zien.  

 

In het theoretisch kader en in de analyse van prestatiemeting bij andere organisaties in de non-profit sector 

kwam naar voren dat de inrichting van het systeem van prestatiemeting van vele verschillende factoren 

afhankelijk is. De bevindingen in dit hoofdstuk laten zien dat op veel van deze factoren bij MasterPeace nog 

veel vraagtekens staan, waardoor het moeilijk is om op de verschillende onderdelen te bepalen in hoeverre de 

(gewenste) manier van MasterPeace de meest geschikte is. Een paar van deze onduidelijkheden zullen 

hieronder uitgelicht worden.  

Zoals eerder naar voren kwam, bestaan er binnen de organisatie uiteenlopende ideeën over het doel dat 

prestatiemeting moet nastreven. Er is een verschil te zien in de doelen die de medewerkers in Nederland en 

Egypte en het management nastreven met prestatiemeting. Er bestaat geen eenduidig beeld over waarvoor 

prestatiemeting gebruikt voor moet worden.  

Wat bij MasterPeace momenteel gemeten wordt is duidelijk te stellen, omdat MasterPeace duidelijke Key 

Performance Indicators (KPI’s) heeft opgesteld. Of deze echter meten wat men zou moeten meten, is 

onduidelijk.  

Wat er gemeten moet worden, is afhankelijk van het doel dat prestatiemeting moet dienen. Het is gebleken dat 

het doel dat prestatiemeting moet dienen nog onduidelijk is: er bestaan in de organisatie veel verschillende 

ideeën over waarvoor prestatiemeting gebruikt moet worden. Hierdoor is het ook moeilijk om te zeggen wat er 

gemeten moet worden. Daarnaast vraagt elke doelgroep om een eigen ‘verhaal’ en heeft dus andere 

informatie nodig. Hiermee wordt nogmaals duidelijk dat er bij MasterPeace keuzes moeten worden gemaakt 

om te kunnen bepalen wat er gemeten moet worden.  

Daarnaast is wat er gemeten moet worden afhankelijk van het doel van de organisatie. Het hogere doel van 

MasterPeace lijkt ook onduidelijk te zijn. Er bestaan vele verschillende formuleringen over de visie en de missie 

en er ontbreekt een heldere structuur en opbouw van doelen zoals bij een Logical Framework. Op dit moment 

meet MasterPeace prestaties op basis van KPI’s. Indicatoren zijn normaliter afgeleid van de doelen van een 

organisatie, maar bij MasterPeace is de link tussen de KPI’s en de hogere doelen niet altijd duidelijk. Daarnaast 

focussen de KPI’s voornamelijk op operationele capaciteit en legitimiteit & steun, en de geformuleerde visies 

en missies vooral op de sociale missie (Moore, 2003). Het grootste bereik van MasterPeace zit echter in het 
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netwerk, dus de prestaties die worden geleverd door de vorming van de operationele capaciteit en de 

legitimiteit en steun worden met deze KPI’s niet meegenomen.  

De KPI’s worden bij MasterPeace niet alleen benaderd als indicatoren, maar ook als doelen op zich. Het meten 

op basis van de KPI’s geeft ook niet de informatie die nodig is om aan alle doelen van prestatiemeting te 

voldoen, als we de opsomming van Behn (2003) volgen. 

Naast de onduidelijkheid in doelen worden de KPI’s ook niet door iedereen positief benaderd. In hoofdstuk 3 

en hoofdstuk 9 is gebleken hoe moeilijk het is om goede indicatoren op te stellen. De bedoeling van het 

management is dat de KPI’s energie en motivatie genereren, terwijl juist blijkt dat de KPI’s vooral voor het team 

in Nederland weinig betekenis hebben. Er is veel onduidelijkheid over de manier waarop ze zijn opgesteld, wat 

het waarom is achter de KPI’s en er wordt betwijfeld of ze realistisch zijn. Daarnaast veranderen de KPI’s 

regelmatig, wat ook de betekenis aantast.  

Hoe er gemeten moet worden is sterk afhankelijk van waartoe er gemeten wordt, wat er gemeten wordt en 

het type organisatie. Omdat er op al deze vlakken nog veel onduidelijkheden zijn, is het moeilijk om antwoord 

te geven op de vraag hoe er gemeten moet worden.  

Op dit moment gebruikt MasterPeace vooral kwantitatieve en a-contextuele manieren om prestaties te meten, 

wat past bij organisaties met canonical practices (Noordegraaf & Abma, 2003). Afhankelijk van waar 

MasterPeace zich op richt, is deze manier van meten meer of minder geschikt. Als MasterPeace zich puur richt 

op het aantrekken van zoveel mogelijk vrijwilligers die aan vredeswerk gaan werken, dan is dit te meten door 

middel van de gebruikte technieken omdat vrijwilligerswerving relatief ideologisch en technisch onomstreden 

is. Richt men zich echter meer op het teweegbrengen van veranderingen in de wereld, bijvoorbeeld op het 

vormen van Clubs die op lokaal niveau vredesprojecten gaan uitvoeren, dan hebben zij te maken met meer 

ideologisch en technisch omstreden activiteiten. Om dit goed te meten moeten andere technieken worden 

gebruikt, bijvoorbeeld meer gericht op dialoog of kwalitatieve data (Noordegraaf & Abma, 2003). Een valkuil 

van de huidige manier van werken is ook dat er sneller gefocust wordt op kwantiteit in plaats van kwaliteit 

wanneer een deadline nadert.  

Momenteel maakt MasterPeace bijna alleen gebruik van rapporten om prestaties te verwerken. De presentatie 

van deze rapporten is weinig aansprekend voor het gewone publiek. In de andere onderzochte organisaties 

kwam een sterk verschil naar voren in de manier waarop resultaten gepresenteerd werden. Om meerdere 

doelgroepen aan te spreken met informatie over prestaties, moet er op verschillende manieren worden 

gecommuniceerd over prestaties. Dit gebeurt bij MasterPeace nog amper. 

MasterPeace werkt op het vierde niveau van participatie die Ebrahim (2010) onderscheidt, maar nog niet op de 

eerste drie niveaus. De interactieve verantwoording waar War Child mee bezig wil gaan en LiveBuild al mee 

bezig is, is te beschouwen als de participatie die Ebrahim beschrijft. Deze techniek zou voor MasterPeace ook 

zeer geschikt zijn, omdat ze hiermee open en innovatief kunnen blijven en het past bij het idee van de 

‘beweging’ van MasterPeace. Omdat MasterPeace van prestatiemeting vooral ook wil leren is de techniek 

adaptive learning van Ebrahim (2010) ook een geschikte techniek voor MasterPeace, maar dit wordt op dit 

moment nog niet toegepast.  

Visualiseren 

Dat veel niet te meten is, betekent niet dat het niet te presenteren is, laten de organisaties in hoofdstuk 9 zien. 

Door middel van het visualiseren van resultaten kan een hoop naar boven worden gebracht. MasterPeace zou 

dit goed kunnen gebruiken als aanvulling op de andere technieken. Het op een creatieve manier visualiseren 

van resultaten, bijvoorbeeld door film, foto’s of verhalen past ook goed bij de creatieve insteek van de 

organisatie en de wens om op een innovatieve manier met prestatiemeting om te gaan. Daarnaast spreekt het 

een jonge doelgroep aan, waar MasterPeace zich ook op richt.  
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In het theoretisch kader komt het belang van interactie bij prestatiemeting meerdere malen naar voren. In alle 

stappen van de inrichting van het prestatiemeetsysteem moet in gezamenlijkheid met alle betrokkenen 

beslissingen worden gemaakt. Bij MasterPeace is dit in zeer geringe mate terug te zien. De KPI’s zijn 

bijvoorbeeld opgesteld door het management en weinig mensen hebben hier inbreng in gehad. Hierdoor 

worden de doelen door de medewerkers amper gedragen. Vanuit de medewerkers klinkt wel de wens om 

meer betrokken te worden bij het opstellen van doelen en indicatoren. Ook is er nog weinig sprake van 

gezamenlijke betekenisgeving van de resultaten van de organisatie. Als men kijkt naar de organisatiewaarden 

van MasterPeace, zou een gezamenlijke aanpak van prestatiemeting juist heel goed bij de organisatie passen.  

 

Een respondent van een andere organisatie zei het treffend: “Het hele systeem van rapportage en monitoring 

staat en valt op vertrouwen” (R15). Eerlijk en open communiceren over de prestaties van de organisatie houdt 

in dat men ook laat zien wat er minder goed gaat en waarom. Hiermee genereert een organisatie meer 

vertrouwen, omdat men niet het gevoel heeft dat prestaties worden opgepoetst. Uit het onderzoek bij de 

medewerkers van MasterPeace is er geen duidelijk standpunt naar voren gekomen wat betreft het eerlijk en 

open communiceren van prestaties. Omdat MasterPeace als organisatie de samenleving wil bereiken en zich 

ook goed wil kunnen verantwoorden richting financiers is het voor MasterPeace ook onmisbaar om volledige, 

open, transparante en eerlijke informatie te verstrekken over de prestaties.  

 

De analyse van de bevindingen van het onderzoek bij MasterPeace laat verschillende dingen zien. Allereerst 

wordt zichtbaar dat er op sommige punten spanning bestaat tussen wat MasterPeace wil met prestatiemeting 

en de manier waarop prestatiemeting momenteel is ingericht. Daarnaast bestaat er spanning tussen wat 

MasterPeace doet en wil met prestatiemeting en wat geschikt is voor de organisatie. Als laatste bestaan er 

verschillende visies op de inrichting van het prestatiemeetsysteem. Er bestaan verschillen tussen zowel het 

management en de medewerkers als tussen het Egyptische team en het Nederlandse team. Het is af te vragen 

in hoeverre het mogelijk is om een ideaal prestatiemeetsysteem te vormen.  

In deze paragraaf (11.5.) is geprobeerd een antwoord te geven op de deelvraag ‘In hoeverre zijn de huidige en 

de gewenste inrichting van prestatiemeting bij MasterPeace geschikt om prestatiemeting te laten bijdragen aan 

de externe en interne vraag om prestatieverantwoording?’ In hoeverre de huidige en de gewenste inrichting 

van prestatiemeting geschikt zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. Omdat er bij MasterPeace op 

verschillende vlakken onduidelijkheden zijn is het moeilijk om te zeggen op welke manier prestatiemeting 

ingericht kan worden. Zowel de theorie als de praktijkervaring van de andere organisaties laten zien dat er veel 

mogelijk is met prestatiemeting, maar het is voor MasterPeace ook belangrijk om in het achterhoofd te houden 

wat de beperkingen zijn.  

Ondanks dat zit er wel veel potentie bij MasterPeace om prestatiemeting goed te gebruiken. Een van de 

kernwaarden van MasterPeace is positiviteit: het focussen op oplossingen. Ook vanuit de medewerkers van 

MasterPeace klinkt de wens om meer betrokken te worden bij de doelen, de KPI’s en prestatiemeting. Deze 

wens is uitermate geschikt voor de inrichting van prestatiemeting bij MasterPeace. Wanneer men in staat is om 

gezamenlijk keuzes te maken en prestatiemeting in te richten op basis van gezamenlijk gekozen doelen, zal 

prestatiemeting een positieve bijdrage kunnen leveren aan de organisatie. Dan kan prestatiemeting niet alleen 

dienen om verantwoording af te leggen, maar ook om de organisatie zelf te versterken zoals Ebrahim (2010) 

aanraadt.  



Jildau Vellinga | 2012 | Zijn we op de goede weg? 

87 

 



Jildau Vellinga | 2012 | Zijn we op de goede weg? 

88 

 
Publieke organisaties en non-profit organisaties staan onder druk om zichtbaar te presteren. Mede door de 

opkomst van het New Public Management en een verhoogd wantrouwen vanuit de samenleving richting deze 

organisaties wordt verwacht dat zij steeds meer laten zien welke bijdrage ze leveren aan de wereld. 

Prestatiemeting lijkt in de publieke sector onvermijdelijk te zijn geworden, waarbij ook nog eens wordt 

verwacht dat men niet alleen de directe output kan meten, maar ook kan laten zien in hoeverre men werkelijk 

een verandering op de lange termijn teweeg heeft gebracht. 

Deze druk wordt ook ervaren door MasterPeace. MasterPeace is een jonge organisatie die wordt omschreven 

als een bottom-up, grassroots vredesinitiatief. Ze hebben kantoren in Egypte en in Nederland. MasterPeace kan 

verdeeld worden in een organisatie en een beweging. Op dit moment werkt men voornamelijk toe naar 21 

september 2014, waar zij een ‘momentum’ willen creëren. MasterPeace werkt samen met een groot netwerk 

van partners en Clubs. De organisatie wil voorkomen dat ze een ‘standaard’ geïnstitutionaliseerde NGO wordt, 

maar toch heeft men bij MasterPeace ook het idee dat men aan prestatiemeting moet doen.  

In dit onderzoek is geprobeerd om af te stappen van standaardsystemen voor prestatiemeting. Er is uitgegaan 

van het idee dat prestatiemeting alleen goed kan worden gebruikt wanneer de manier waarop prestaties 

worden gemeten past bij de organisatie. Het gevolg van deze benadering is dat de inrichting verschillende 

onderdelen van prestatiemeting afhankelijk zijn van elkaar en van de context. De vraag die in dit onderzoek 

centraal staat luidt dan ook als volgt: Op welke wijze kan prestatiemeting binnen MasterPeace worden ingericht 

zodat dit bijdraagt aan de externe en interne vraag om prestatieverantwoording? Om antwoord te geven op de 

hoofdvraag, moet er dus worden gekeken naar deze verschillende factoren die van invloed zijn op de inrichting 

van prestatiemeting. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd.  

 

De titel van dit onderzoeksrapport is ‘Zijn we op de goede weg?’ Dit is ook de vraag die centraal staat bij 

prestatiemeting. Organisaties willen weten in hoeverre ze op de goede weg zijn en hoe ze dit kunnen laten 

zien. In het theoretisch kader is de inrichting van prestatiemeting verdeeld in vier onderdelen. Net als de weg 

naar een einddoel kronkelig kan zijn, is de inrichting van een prestatiemeetsysteem ook geen lineair proces. 

Het gehele inrichtingsproces is iteratief van aard, maar om duidelijkheid te scheppen is gekozen voor het 

scheiden van de verschillende onderdelen.  

 

De eerste stap in de inrichting van prestatiemeting is het onderzoeken van het doel dat de organisatie heeft 

met prestatiemeting. Allereerst is deze kwestie theoretisch onderzocht aan de hand van de deelvraag ‘Waartoe 

willen publieke organisaties prestaties meten?’. Geconcludeerd kan worden dat er grofweg een onderscheid 

gemaakt kan worden tussen interne doelen en externe doelen. Interne doelen richten zich op het gebruik van 

prestatiemeting om te sturen en om van te leren. Externe doelen richten zich op het afleggen van 

verantwoording. Het afleggen van verantwoording gebeurt in dit geval aan externe partijen, waarmee de 

organisatie verschillende soorten relaties kan hebben. Externe verantwoording kan voortkomen uit een 

verplichting, bijvoorbeeld vanuit financiers, of vrijwillig zijn, omdat de organisatie vindt dat zij moeten laten 

zien waar ze mee bezig zijn, hoe zij hun middelen inzetten en wat de resultaten zijn. Elk doel van 

prestatiemeting en elke actor aan wie verantwoording afgelegd moet worden vraagt om andere informatie. 

Het is voor een organisatie dan ook belangrijk om keuzes te maken in het aantal doelen en het aantal actoren, 

omdat elk doel en elke actor tijd en moeite kost. De empirische studie naar organisaties in de non-profitsector 

laat zien dat elke organisatie een andere mix aan doelen heeft, waarbij externe en interne doelen in 

verschillende verhoudingen belangrijk zijn.  

Er kan geconcludeerd worden dat er binnen MasterPeace geen eenduidig doel van prestatiemeting is aan te 

geven. Op dit moment richt prestatiemeting zich voornamelijk op externe doeleinden, om verantwoording af te 
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leggen en aan de samenleving te laten zien in hoeverre ze op de goede weg zijn. Hierbij is promoten ook een 

belangrijke functie, om mensen enthousiast te maken voor de organisatie en om de fondswaardigheid te 

vergroten. Daarnaast wordt prestatiemeting in Egypte gebruikt om te plannen, te sturen en om van te leren. 

Daarnaast meet MasterPeace prestaties omdat zij het gevoel hebben dat het erbij hoort. Binnen MasterPeace 

wil men zich echter minder focussen op externe verantwoording en moet prestatiemeting meer inzicht geven 

in de organisatie. Daarnaast wil het management dat prestatiemeting kan zorgen voor motivatie en energie en 

willen de medewerkers dat prestatiemeting bijdraagt aan de kritische blik op het werk.  

Er is in de interviews meerdere malen aangegeven dat de rol van prestatiemeting binnen MasterPeace zo klein 

mogelijk moet blijven, omdat de ‘meten is weten’ cultuur niet past bij MasterPeace. Medewerkers willen er 

vrijwel geen tijd aan besteden en er is binnen de organisatie niemand die een deel van de werktijd aan 

prestatiemeting kan besteden. Hoe meer doelen een organisatie heeft met prestatiemeting, hoe meer tijd, 

moeite en middelen dit kost. Wanneer MasterPeace niet bereid is om dit in prestatiemeting te investeren, 

zullen alle doelen die MasterPeace met prestatiemeting heeft, niet worden gehaald. Gedeeltelijk is 

MasterPeace hier al mee bezig, er is aangegeven dat ze willen proberen om zo min mogelijk gebruik te maken 

van institutionele fondsen omdat uit dergelijke fondsen veel druk om prestaties te meten voortkomt.  

Kort samengevat wil MasterPeace veel bereiken met prestatiemeting, maar willen en kunnen ze hier niet veel 

tijd, moeite en middelen in investeren. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden in datgene dat de 

organisatie wil bereiken met prestatiemeting en aan wie zij verantwoording willen afleggen, om het 

prestatiemeetsysteem compact te houden.  

 

De studie naar de deelvraag ‘Wat moet er gemeten worden om het prestatiemeetsysteem bij te laten dragen 

aan de interne en externe vraag om verantwoording?’ laat het complexe proces van het opstellen van 

meeteenheden zien. Allereerst is het afhankelijk van het doel dat een organisatie heeft met prestatiemeting 

wat er gemeten moet worden en welke doelgroep men wil bereiken. Daarnaast is het afhankelijk van de doelen 

van de organisatie. Wanneer men wil weten of de organisatie op de goede weg is, moet men wel weten waar 

zij heen willen gaan en welke weg ze daarvoor willen nemen. Op basis van de doelen van een organisatie 

kunnen indicatoren worden opgesteld, welke graadmeters vormen die laten zien in hoeverre de organisatie op 

de goede weg is. Indicatoren geven echter beperkte informatie, het verhaal waarom een resultaat ontbreekt. 

Waar de spreekwoordelijke thermometer geplaatst moet worden in het proces, oftewel op welk punt in de 

logic chain gemeten moet worden (output, outcome of impact), is afhankelijk van het type activiteiten dat een 

organisatie heeft.  

Het antwoord op de vraag ‘Wat wil MasterPeace meten?’ lijkt in eerste instantie niet moeilijk te 

beantwoorden, omdat de organisatie relatief makkelijk meetbare KPI’s heeft opgesteld, welke in kwantitatieve 

zin de gewenste resultaten aangeven. Maar de vraag die hier van belang is, is : ‘Wat zou MasterPeace moeten 

meten om prestatiemeting bij te laten dragen aan de externe en interne vraag om prestatieverantwoording?’ 

Deze vraag is moeilijker te beantwoorden.  

Allereerst is deze vraag moeilijk te beantwoorden omdat het doel dat MasterPeace nastreeft met 

prestatiemeting (nog) onduidelijk is. Daarnaast is voor prestatiemeting een referentiekader nodig, welke 

standaarden aangeeft aan de hand waarvan prestaties herkend en beoordeeld kunnen worden. Naar 

aanleiding van de documentenanalyse en de interviews blijkt dat dit referentiekader bij MasterPeace (nog) 

onduidelijk is. Er zijn vele verschillende formuleringen van het hogere doel en de relatie tussen de opgestelde 

KPI’s en het hogere doel is onduidelijk. De vormgeving van deze indicatoren is gebeurd in de bovenste laag van 

de organisatie en voor de overige medewerkers is veelal niet duidelijk hoe deze zijn opgesteld en wat het 

waarom achter de KPI’s is. Ook veranderen de KPI’s regelmatig, wat de betekenis aan kan tasten. De 

verschillende geformuleerde visies en missies richten zich grotendeels op de sociale missie, op de Public Value 

Scorecard van Moore (2003). De KPI’s richten zich echter vrijwel allemaal op legitimiteit en support en 

operationele capaciteit. De KPI’s geven wat dat betreft geen evenwichtig beeld van wat de organisatie wil 

bereiken. Omdat hetgene dat gemeten moet worden met prestatiemeting afhankelijk is van het 
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referentiekader van de organisatie en het doel dat de organisatie heeft met prestatiemeting, is het voor 

MasterPeace moeilijk om te zeggen wat zij moeten meten.  

 

In hoofdstuk 5 is antwoord gegeven op de deelvraag ‘Op welke manier kunnen prestaties gemeten worden?’ 

Ook op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven, omdat de manier waarop prestaties gemeten moeten 

worden sterk afhankelijk is van het doel dat men heeft met prestatiemeting, met het type resultaten dat de 

organisatie voort brengt, en met wat de organisatie wil meten. Er zijn verschillende technieken naast elkaar 

gezet, welke afhankelijk van het soort resultaat dat de organisatie nastreeft meer of minder gepast is als 

meetinstrument. Er valt te concluderen dat er geen one best way is om prestaties te meten, omdat dit 

afhankelijk is vele factoren. Wat wel in z’n algemeenheid te stellen is, is dat er het beste gebruik kan worden 

gemaakt van zoveel mogelijk bestaande systemen in de organisatie, om te voorkomen dat voor 

prestatiemeting gehele nieuwe (dure en ingewikkelde) systemen ontwikkeld moeten worden. Ook is 

prestatiemeting een proces waar de gehele organisatie zich mee bezig moet houden, wat niet gecentreerd kan 

worden in één persoon of afdeling. Het management moet hier echter wel de ruimte en mogelijkheid voor 

bieden. Daarnaast is prestatiemeting een voortdurend doorlopend proces, en beperkt het zich niet tot enkele 

vaste momenten in het jaar.  

De empirische studie bij MasterPeace laat zien dat er nog weinig meettechnieken worden gebruikt. In Egypte 

werken ze met Excel formats, waar de medewerkers op basis van de KPI’s prestaties bij moeten houden. Dit 

gaat echter alleen over de prestaties van de projecten van deze medewerkers, niet over de prestaties van 

MasterPeace als geheel (bijvoorbeeld de prestaties van de Clubs). De KPI’s vormen een leidraad voor het 

dagelijkse werk voor de medewerkers van het Egyptische kantoor. Ze leveren echter ook stress op, zeker aan 

het eind van het kwartaal, maar dit is niet de bedoeling volgens het management. De gebruikte manier van 

meten is geschikt voor organisaties die werken met ideologisch en technisch onomstreden activiteiten. 

Afhankelijk van waar MasterPeace zich op richt is deze techniek dus meer of minder geschikt.  

In Nederland worden nog geen resultaten gemeten. Men kijkt in Nederland ook anders aan tegen de KPI’s en 

tegen prestatiemeting dan in Egypte. De KPI’s worden niet gezien als richtlijn of als motiverende kracht. Vooral 

omdat de logica en het waarom achter de KPI’s niet bij iedereen duidelijk is, hebben de KPI’s voor velen amper 

betekenis in het dagelijkse werk.  

 

De laatste stap van prestatiemeting die wordt onderscheiden is het analyseren en betekenis geven aan de data. 

Het antwoord op de theoretische deelvraag ‘Op welke manier kunnen meetresultaten verwerkt worden om 

uiteindelijk bij te dragen aan de interne en externe vraag om verantwoording?’ is net als de vorige deelvraag 

afhankelijk van het doel van prestatiemeting, van het type organisatie en van datgene dat men wil meten. 

Verschillende technieken om te analyseren en te verwerken zijn naast elkaar gezet. De empirische studie naar 

andere organisaties in de non-profitsector lieten zien dat de uitwerking van elk van deze technieken ook nog 

vele verschillen kent. Er is in de non-profit sector een verschuiving zichtbaar van eenzijdige communicatie naar 

interactieve verantwoording, waarbij organisaties buitenstaanders de mogelijkheid geven om te reageren op 

de verantwoording.  

Mede doordat MasterPeace wat betreft prestatiemeting in de opstartfase zit en er dus weinig meetresultaten 

zijn, is er weinig te zeggen over de verwerking van meetresultaten. Wel maakt MasterPeace gebruik van 

verslagen om vorderingen te laten zien, maar deze zijn voornamelijk gericht op Founding Partners, het bestuur 

en financiers en gaan vooral in op directe meetbare resultaten en vorderingen wat betreft de KPI’s. 

MasterPeace zou dit aan kunnen vullen met meer gedifferentieerde verslaglegging gericht op verschillende 

doelgroepen die zij willen bereiken, met interactieve verantwoording (participatie) en met adaptive learning 

(Ebrahim, 2010). Maar wederom geldt dat de meest geschikte (combinatie van) technieken afhankelijk zijn van 

de keuzes die MasterPeace op de eerdere onderdelen maakt.  
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Prestatiemeting is geen bezigheid dat exclusief toebehoort aan het management, aan de uitvoerders of aan 

een speciale afdeling. Zowel bij het bepalen waartoe prestaties gemeten worden, voor welke fora 

prestatiemeting bedoeld is, wat er gemeten moet worden en welke indicatoren hiervoor worden opgesteld, 

hoe er gemeten gaat worden en door wie, als het verwerken en beoordelen van data moet er sprake zijn van 

interactie. Zowel het management als alle andere lagen in de organisatie moeten gezamenlijk tot de inrichting 

en de uitvoering van prestatiemeting komen. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans dat prestatiemeting 

perverse effecten genereert en het systeem averechts gaat werken.  

Prestatiemeting draait dus allereerst om het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. Organisaties 

zoals MasterPeace hebben niet de middelen om een hele monitoringsafdeling op te zetten, dus zullen creatief 

en zuinig moeten omspringen met de beschikbare middelen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden over 

wat men met prestatiemeting wil bereiken. De praktijk laat zien dat het heel goed mogelijk is om de verplichte 

verantwoording die toch afgelegd moet worden, in te zetten om er zelf als organisatie beter van te worden, 

maar hierover moeten wel duidelijke keuzes gemaakt worden. Ook het aantal actoren voor wie 

prestatiemeting bedoeld is, moet beperkt blijven om prestatiemeting overzichtelijk te houden.  

Bij MasterPeace is nog weinig sprake van deze gezamenlijkheid. Waartoe prestaties gemeten moeten worden 

is voor iedereen anders. De doelen van de organisatie zijn onduidelijk en de relatie tussen de organisatiedoelen 

en de KPI’s ook. De KPI’s zijn opgesteld door het management, de rest van de organisatie is vrijwel niet 

betrokken bij dit proces. Over de betekenis van de KPI’s en de wijze waarop betekenis wordt gegeven aan de 

resultaten bestaan binnen de organisatie veel vragen. Voor MasterPeace is het belangrijk om de keuzes die 

gemaakt moeten worden op dit vlak, maar ook op de gehele inrichting en de uitvoering van het 

prestatiemeetsysteem in gezamenlijkheid beslissingen te nemen en het ook te benaderen als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Alleen wanneer het systeem van prestatiemeting wordt gedragen door de gehele 

organisatie, zullen mensen het gebruiken zoals het bedoeld is. Op deze kunnen de positieve mogelijkheden van 

prestatiemeting optimaal worden benut.  

 

De laatste vraag die gesteld moet worden bij de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek is de 

vraag in hoeverre deze vraag überhaupt te beantwoorden is. 

Er blijft altijd een spanning bestaan tussen de wens van MasterPeace om flexibel en innovatief te zijn en geen 

standaard geïnstitutionaliseerde organisatie te worden en de druk die MasterPeace ervaart om prestaties te 

meten. Dit hoofdstuk begon met de opmerking dat prestatiemeting onvermijdelijk lijkt, maar daar tegenover 

staat dat veel eigenschappen van MasterPeace niet passen bij prestatiemeting. Het gaat hierbij niet om een 

technisch probleem, maar om een fundamenteel probleem. Prestatiemeting lijkt over het algemeen niet heel 

geschikt te zijn voor MasterPeace en de andere onderzochte organisaties, Hoe men prestatiemeting ook 

inricht, veel dingen blijven onmeetbaar en prestatiemeting blijft vele beperkingen kennen. En toch is het 

onvermijdelijk, omdat de samenleving wantrouwig is, omdat financiers om verantwoording vragen en omdat 

men zelf ook wil weten hoe het ervoor staat. MasterPeace kan er niet onderuit, hoe moeilijk of ongeschikt 

prestatiemeting ook is.  
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Public organizations and nonprofit organizations face a lot of pressure to show performance. Due to the rise of 

New Public Management and an increased distrust from society towards nonprofit organizations, it is expected 

to increasingly show what difference  they make to the world. Performance measurement in the public sector 

seems to have become inevitable, it is not only expected that organizations measure direct results, but also to 

what extent they contribute to a long term change.  

This pressure is also experienced by MasterPeace. MasterPeace is a young bottom-up, grassroots peace 

initiative, with offices in Egypt and the Netherlands. MasterPeace can be divided into an organization and a 

movement. Currently,  MasterPeace mainly works towards the ‘tipping point’ 21 September 2014. Master 

Peace is working with the idea of co-creation, with a large network of partners and clubs. The organization 

wants to avoid being a 'standard' institutionalized NGOs, but MasterPeace still feels the pressure to measure 

their performance.  

This study tried to move away from standard systems for performance measurement. It is based on the idea 

that performance measurement and the organizational goals have to match. In this approach the 

organizational goals define the performance measurement system and  different components of performance 

measurement are interacting. The central question in this study is therefore the following: How can 

performance measurement be established at MasterPeace in such a way that it contributes to the external and 

internal demand for performance accountability? To answer  this question, the different components that 

affect the establishment of a performance measurement system will be studied. In this chapter the main 

findings of this study will be presented. 

 

The title of this research is "Are we on the right track?" , being the central question in performance 

measurement. Organizations want to know whether they are on the right track for themselves and how they 

can show this to others. In the theoretical framework of this study, the establishment of performance 

measurement is divided into four components. Like the road to a certain goal can be winding, the 

establishment of a performance measurement system also is not a linear process. The process is iterative, but 

for clarity the four components will be discussed separately.   

 

The first step is to examine the organizations’ goal(s) with performance measurement. First, this issue has been 

studied based on literature to answer the sub-question "Why do public organizations measure performance?". 

It can be concluded that there can be made a distinction between internal goals and external goals. Internal 

goals focus on the use of performance measurement to plan and control and to learn. External goals focus on 

using performance measurement for accountability with external organizations as target groups. An 

organization can have different kinds of relationships with these external organizations. External accountability 

can arise from an obligation, for example towards funding organizations, or voluntary, showing the society as a 

whole what they are doing, how they deploy their resources and what the results are of the work. Each goal of 

performance measurement and each forum requires different kinds of information. It is therefore important 

that an organization decides on the kind and number of targets and target groups, , because each target and 

forum takes time and effort to fulfill. The empirical study on other non-profit organizations shows that each 

organization has a different mix of goals, where external and internal targets are in more or less important in 

different proportions.  

From the empirical research it can be concluded that within MasterPeace there is a wide range of purposes of 

performance measurement . Currently, performance measurement at MasterPeace focuses mainly on external 

purposes, to be accountable towards financiers and to show society to which extent the organization is 

proceeding towards the organizational goals. Performance measurement is also used for promotion, to get 
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people interested in the organization and to promote the organization towards potential funds. In addition, 

performance measurement is used at the office in Egypt to plan, control and to learn. MasterPeace also want 

to measure performance because the organization feels it’s part of being a professional organization. However, 

MasterPeace wants to focus less on external accountability, and wants to use performance measurement more 

to provide more insight in the organization. In addition, the management of MasterPeace wants performance 

measurement to provide extra motivation and energy within the organization. Also, according to the 

management, performance measurement should  help the employees to keep a critical view towards the work 

they do, in order to improve performance.  

In interviews held with employees of MasterPeace, several respondents stated that the role of performance 

measurement at MasterPeace must remain as limited as possible, because the “management of measurement” 

culture does not fit MasterPeace. Employees do not really want to spend any time on performance 

measurement, and within the organization, there is not an employee responsible for performance 

measurement. The more goals an organization wants to fulfill with performance measurement,  the more time, 

effort and resources it takes. If Master Peace is not willing to invest this time and effort in performance 

measurement, the performance measurement goals of MasterPeace won’t be achieved.  

Summarized, this study made clear that MasterPeace has a lot of expectations of performance measurement, 

but they don’t want to invest much time, effort and resources. Therefore, choices should be made about 

MasterPeace’s goals of performance measurement and to whom they wish to be accountable to, in order to 

keep the performance measurement system compact.  

 

The study on the sub-question “What should be measured with performance measurement system to provide 

the right information to meet the internal and external demand for accountability?" shows the complex process 

of designing the correct method of measurement. First of all, what should be measured depends on the goals 

of the performance measurement, on the goals of the organization itself and on the way they want to achieve 

these goals. Indicators that show to what extent the organization is on the right track, have to be established 

on the basis of the goals of an organization. However, indicators provide limited information, it is not showing 

the why behind the results.  Where the proverbial thermometer should be placed, in other words; at which 

point in the logic chain should be measured (output, outcome or impact), depends on the type of activities of 

the organization. 

The answer to the question "What does MasterPeace want to measure?" seems not to be difficult to answer, 

because the organization designed relatively easy measurable KPIs, which quantitatively indicate the desired 

results. But the important question here is: "What should MasterPeace measure in order to contribute to the 

external and internal demand for performance accountability?" This question is more difficult to answer. 

First, because the goal of MasterPeace on performance measurement is (still) unclear. It has not clearly been 

decided yet where performance measurement should focus on. In addition, performance measurement needs 

a framework, which specifies standards against which performance can be identified and assessed. The 

research shows that there is no clear framework with organizational goals at MasterPeace. There are many 

different formulations of the ultimate goals of MasterPeace and the relationship between the established KPIs 

and the ultimate goal(s) is unclear. The KPIs have been designed in the top of the organization;  it is often not 

clear to other employees how these KPIs have been defined and what the rationale is behind them. The KPIs 

also change regularly, which may undermine the significance of the KPIs inside en outside the organization. The 

different visions and missions formulated by MasterPeace, focus largely on the social mission of MasterPeace 

(see the Public Value Scorecard, Moore - 2003). The KPIs however focus  virtually all on legitimacy & support 

and operational capacity (Moore, 2003). This means the KPIs do not give a balanced picture of the 

organizational goals. Due to the lack of a coherent set of goal and KPIs, it is difficult to identify what 

MasterPeace should measure.  
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Chapter 5 answers the sub-question "How can performance be measured?" The way performance is measured, 

strongly depends on the goals of the performance measurement, the goals and type of results of the 

organization, and what the indicators that have been defined by the organization  In chapter 5, several 

techniques have been compared. The appropriateness of a measuring instrument depends on the type of 

results the organization is pursuing. It can be concluded that there is no one best way to measure performance. 

A general advice is however to use existing systems as much as possible for performance measurement, in 

order to prevent the development of new (expensive and complex) systems for performance measurement. 

Besides that, performance measurement is a process which should involve the whole organization, it cannot be 

concentrated in one person or department. The management of the organization should facilitate the 

opportunity for everybody to work on performance measurement. Performance measurement is a constantly 

ongoing process, and is not limited to certain moments in a year.   

The empirical study at Master Peace shows that currently not many measurement techniques have been used. 

In Egypt the employees use Excel formats, where the employees keep track of their performance, based on the 

KPIs. This focuses only at the progress on the projects of these employees,  not on the performance of the 

whole organization (for example, the performance of the MasterPeace Clubs). The KPIs provide a guideline of 

the daily work for the employees of the Egyptian office. Working with these KPIs and the measuring formats 

also provides stress, especially at the end of the quarter, but according to management of MasterPeace, this is 

not intended. The used methods of measurement are suitable for organizations that work with technically and 

ideologically uncontroversial activities (see Noordegraaf & Abma, 2003). Depending on the issues MasterPeace 

focuses on, these techniques are more or less suitable. 

In the Netherlands, performance is not measured yet. The employees in the Netherlands have a different view 

on the KPIs and performance measurement, compared to the employees in Egypt. The KPIs are not seen as a 

guideline or as a motivating force. Particularly because the why and the logic behind the KPIs is not clear to 

everyone, the KPIs have barely any significance in the daily work of the Dutch team. 

 

The last component of performance measurement which is distinguished is to analyze the measured data and 

give meaning to these data. The answer to the theoretical part of the question “In what way can measurement 

results be processed to ultimately contribute to internal and external demands for accountability? " is like the 

other components of performance measurement, depending on the goals of performance measurement, the 

type of organization and of the type of results. In chapter 6, different techniques to analyze and process data 

have been compared. The empirical study on other organizations in the nonprofit sector showed that the way 

these techniques are used, also know many differences. In the nonprofit sector there is a shift from unilateral 

communication to interactive accountability. With interactive accountability, organizations give outsiders 

(community, etc.) the opportunity to respond to the performance results, for example via a website. 

Partly because MasterPeace is regarding to performance measurement in the initial phase so there are very 

little measurement results, there is not much to say about the processing of measurement results. However, 

MasterPeace does make use of reports to show their progress, but these are meant for Founding Partners and 

the board, and mainly focus on direct and measurable results and progress on the KPIs. MasterPeace could 

complement this with reports that focus on other audiences, and also with interactive accountability 

(participation) and adaptive learning (Ebrahim, 2010). But again, the most appropriate (combination of) 

techniques depends on the choices of MasterPeace regarding the previously described components. 

 

Performance measurement is not an activity belonging exclusively to the management or to a special 

monitoring department. The issues on why performance is measured, for who performance should be 
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measured, what should be measured, how this will be measured and who gives meaning to these data, should 

be determined in interaction. Both management and all other parts of the organization should jointly decide 

how a performance measurement system should be established and implemented. Without this interaction, 

there is the risk that performance measurement generates perverse effects and the system will work 

counterproductive. 

So first of all, performance measurement is about making choices and setting priorities. Organizations like 

MasterPeace do not have the resources to establish a monitoring department, so they have to be creative and 

deal with the limited resources. Choices have to be made about the goals of  its performance measurement. 

The other nonprofit organizations show that it is possible to use the performance measurement system not 

only for accountability requirements, but also design it in such a way that it can improve the organization itself. 

But to be able to do this, clear choices should be made.  

At this moment, there is not much interaction between the different parts of  the organization when it comes 

to performance measurement. Everybody has different expectations from performance measurement. Also, 

the goals of the organization are unclear and the relationship between organizational goals and KPI's is unclear 

as well. The KPIs are designed by the management, the other employees have scarcely been involved in this 

process. There is much confusion among the employees about the meaning of the KPIs and the way 

performances are judged. For Master Peace a collective action is required regarding the all choices on Only 

when the system of performance measurement is supported by the entire organization, people will use it the 

way it is intended and the potential of performance measurement is realized. 

 

The last question that will be addressed, when answering the main question of this research, is the question to 

which extent the main research question is answerable at all.  Is it possible to define a final answer to the basic 

research question? 

There will always be a contradiction between the desire of Master Peace to be flexible and innovative and not 

becoming a institutionalized organization, and the pressure experienced by MasterPeace to measure and 

communicate their performance. This chapter began with the observation that performance measurement 

seems inevitable, but many aspects of MasterPeace are not suitable for performance measurement. This is not 

a technical problem but a fundamental problem. Performance measurement seems generally not very suitable 

for MasterPeace and the other organizations that were surveyed. However one will design a performance 

measurement system, many things remain immeasurable and performance measurement will always have 

many limitations. And yet it is inevitable, because society is distrustful, because funds demand for 

accountability and because MasterPeace wants to know to which extent they are on the right track. However 

difficult or inappropriate performance measurement is for nonprofit organization, it seems impossible to 

escape it. The only way to deal with this issue is to try to design a system of performance measurement that 

matches the organization, not a one size fits all system.  
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In dit onderzoek is gekeken naar de inrichting van prestatiemeting, specifiek toegespitst op de publieke sector 

en non-profit organisaties/NGO’s. Daarna is dit toegepast op MasterPeace, waarbij gekeken is naar de manier 

waarop prestatiemeting binnen MasterPeace een geschikte rol kan krijgen, zodat het bij kan dragen aan de 

externe vraag om verantwoording en de interne vraag om prestaties te meten, om van te leren en te sturen. 

Veel theorie over prestatiemeting in de publieke sector, de non-profitsector en voor NGO’s gaat in op bepaalde 

delen van dit proces. In dit onderzoek is geprobeerd om alle stappen van het inrichten van een systeem om 

prestaties te meten te omschrijven. Dit vormt een bijdrage aan een meer complete blik op prestatiemeting.  

Er zijn echter ook een aantal kanttekeningen en opmerkingen te plaatsen bij het onderzoek. Deze worden in de 

volgende paragraaf besproken. Daarbij zullen aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gedaan.  

 

In dit onderzoek is uitgegaan van een bepaalde kijk op het proces van prestatiemeting. Op basis van de theorie 

over prestatiemeting is een model opgesteld met verschillende onderdelen van prestatiemeting, aan de hand 

waarvan de theorie over prestatiemeting is opgebouwd. Bij dit model is uitgegaan van het idee dat een 

organisatie eerst bepaalt wat het ‘plan’ is, en daarna dit plan gaat uitvoeren. Een dergelijk plan is nodig om 

prestaties mee te vergelijken. Deze kijk op prestatiemeting komt sterk voort uit het traditionele beeld dat over 

organisaties heerst. MasterPeace laat de doelstellingen van de organisatie gedeeltelijk bewust open, omdat zij 

op deze manier geen groepen, ideeën of initiatieven uitsluiten. Ook bij de analyse van de andere non-profit 

organisaties bleek het opstellen van een dergelijk plan niet altijd even passend te zijn bij de organisatie. Er 

wordt dan meer gewerkt op basis van het aangrijpen van mogelijkheden die zich voordoen, in plaats van op 

basis van een voorbedacht plan.  

Het is af te vragen in hoeverre dit idee van prestatiemeting wel toegepast kan worden op MasterPeace. 

Enerzijds lijken ‘standaard’ processen en systemen onvermijdelijk te zijn voor organisaties, ook organisaties die 

op een nieuwe, innoverende manier te werk gaan en is het dus van belang dat men kijkt naar hoe een proces 

als prestatiemeting in zulke organisaties toch toegepast kan worden. Anderzijds is af te vragen of het idee van 

prestatiemeting over het algemeen niet achterhaald is en of het misschien simpelweg niet past bij organisaties 

zoals MasterPeace.  

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de manier waarop non-profit organisaties zonder een ‘plan’ toch 

prestaties kunnen meten.  

De focus in dit onderzoek ligt op MasterPeace als centrale organisatie, niet op het meten van de prestaties van 

het gehele netwerk en de beweging van MasterPeace. Omdat de omvang van het onderzoek het niet toeliet 

om ook onderzoek te doen naar hoe prestaties van het gehele netwerk van MasterPeace gemeten kunnen 

worden, is deze keuze gemaakt. Prestatiemeting van een netwerk van organisaties en mensen is complexer dan 

prestatiemeting over één organisatie. In de interviews met andere non-profit organisaties kwamen hier af en 

toe voorbeelden van  naar voren. Het is aan te raden om verder onderzoek te doen naar het meten van 

prestaties in netwerken, omdat de algehele prestaties van MasterPeace veel verder reiken dan alleen de 

prestaties van de centrale organisatie.  

In dit onderzoek is nader gekeken naar prestatiemeting bij andere organisaties in de non-profit sector omdat 

de praktijkervaring van deze organisaties een goede aanvulling vormen op de theorie over prestatiemeting. Het 

aantal onderzochte organisaties is echter door de tijdsbeperking van dit onderzoek gering, slechts vier 

organisaties zijn ondervraagd. Daarbij was het ook niet mogelijk om bij elke organisatie op elk aspect van 
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prestatiemeting in te gaan. Door de zeer beperkte steekproef is het dus af te vragen in hoeverre de vier 

onderzochte organisaties een evenwichtig beeld geven van prestatiemeting in de praktijk.  

Een andere kanttekening valt te plaatsen bij de herkomst van de organisaties. Ondanks dat drie van de vier 

organisaties internationaal gericht zijn, ligt de basis van prestatiemeting op de kantoren in Nederland. Omdat 

er geen onderzoek is gedaan naar de praktijk van prestatiemeting bij niet-Nederlandse organisaties, is er weinig 

te zeggen over de representativiteit van deze organisaties voor de hele weeld. Omdat dit onderzoek zich niet 

alleen richt op prestatiemeting bij MasterPeace in Nederland is het af te vragen of de informatie afkomstig van 

de onderzochte organisaties internationaal toe te passen is.  

Om sterker gefundeerde conclusies te kunnen trekken over de praktijk van prestatiemeting is het aan te raden 

om vervolgonderzoek te doen waarbij meerdere organisaties uitgebreider worden onderzocht en waarbij ook 

een vergelijking wordt gemaakt tussen organisaties uit Nederland en uit andere landen.  

In dit onderzoek is niet ingegaan op verschillende manieren waarop prestatie informatie gepresenteerd kan 

worden en hoe dat bij kan dragen aan het bereiken van de doelstelling die een organisatie heeft met 

prestatiemeting. Toch is dit een belangrijk onderdeel, omdat sommige extern gerichte doelen niet bereikt 

worden door simpelweg een lijst met data te publiceren. Dit kwam gedeeltelijk druk in de bevindingen van de 

andere non-profit organisaties. Dit thema zit echter meer op het vakgebied van communicatie en marketing. 

Het is aan te raden om hier verder onderzoek naar te doen.  
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Naar aanleiding van de conclusies die voortkomen uit dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen opgesteld 

voor MasterPeace over de manier waarop zij prestatiemeting zo kunnen inrichten dat het bijdraagt aan de 

externe en interne vraag om prestatieverantwoording. In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen uitgewerkt.  

 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat de inrichting van het proces van prestatiemeting afhankelijk is van 

verschillende factoren. Op sommige van deze factoren is er bij MasterPeace nog sprake van onduidelijkheid, 

waardoor het moeilijk is om te zeggen op welke manier prestatiemeting ingericht moet worden. Er zullen dus 

een aantal keuzes gemaakt moeten worden bij MasterPeace. De gezamenlijkheid waarmee deze keuzes 

gemaakt moeten worden komen aan bod in de volgende paragraaf.  

Allereerst is het voor MasterPeace aan te bevelen om duidelijke keuzes te maken over waarvoor men 

prestatiemeting wil gebruiken. Wanneer een organisatie veel doelen nastreeft met prestatiemeting, dan wordt 

het systeem groot en onoverzichtelijk en dit is juist wat MasterPeace wil voorkomen. Wil MasterPeace 

prestatiemeting slechts een kleine rol geven in de organisatie, dan zal men zich met prestatiemeting slechts op 

enkele doelen kunnen richten. 

Er moet nagedacht worden over de partijen waar MasterPeace verantwoording aan wil afleggen. Wanneer 

men kiest om zich te richten op sterk geïnstitutionaliseerde donoren zoals de overheid of de EU, dan horen hier 

verantwoordingseisen bij welke veel druk leggen op de organisatie en op de inrichting van het systeem van 

prestatiemeting, omdat dit volgens een opgelegd stramien moet gebeuren. Wanneer MasterPeace kiest om 

meer aan crowd sourcing te doen, dan heeft dit andere consequenties voor prestatiemeting. Om het publiek te 

bereiken en te enthousiasmeren, zijn andere soort gegevens nodig. Men moet dan meer op zoek gaan naar het 

verhaal achter de cijfers en MasterPeace moet zich naar het publiek toe zo open en eerlijk mogelijk 

verantwoorden. De keuze van MasterPeace wat betreft de financieringsbronnen hebben dus een sterke 

invloed op de inrichting van prestatiemeting, dus het maken van keuzes op dit vlak is cruciaal.  

Ook wat betreft interne doelstellingen van prestatiemeting moeten keuzes gemaakt worden. Wanneer men 

prestatiemeting wil gebruiken om binnen de organisatie van te leren, dan heeft dit ook gevolgen voor de 

inrichting van het prestatiemeetsysteem omdat binnen de organisatie de juiste setting gecreëerd moet worden 

om dit mogelijk te maken. Dit zelfde geldt voor andere interne doelstellingen van prestatiemeting. Externe 

doelen van prestatiemeting komen voornamelijk voort uit druk van buiten, terwijl interne doelen van 

prestatiemeting voortkomen uit de eigen motivatie van de organisatie. Omdat het hierbij niet gaat om 

verplichtingen, maar om eigen wil kost het meer moeite om in de drukte van het werk ook op deze interne 

doelstellingen te richten, terwijl organisaties juist veel baat hebben bij het gebruik van prestatiemeting om er 

zelf beter van te presteren. Wil MasterPeace een goede keuze maken op dit vlak, dan is het belangrijk dat de 

organisatie volledig achter dit doel staat.  

Om een referentiekader te hebben welke nodig is voor prestatiemeting, is het voor MasterPeace aan te 

bevelen om meer duidelijkheid te scheppen over de doelen die zij nastreven, waarom zij deze doelen nastreven 

en waarom zij voor bepaalde indicatoren kiezen om te meten of zij op de goede weg zijn. Wanneer er bij 

MasterPeace duidelijke doelen gesteld worden, kunnen deze ook als basis dienen om duidelijke en logische 

KPI’s op te stellen welke passen bij de organisatie.  

Het is aan te bevelen om kritisch te kijken naar de betekenis van de huidige KPI’s. Het is belangrijk dat flexibel 

met KPI’s wordt omgegaan en ze niet als statische eenheden worden gezien omdat KPI’s moeten meebewegen 

met de turbulente omgeving, maar door de KPI’s te vaak te veranderen verliezen ze aan betekenis. De 

bedoeling is dat de KPI’s een streefnorm vormen welke energie genereren om ze te behalen. Wanneer deze te 
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snel worden bijgesteld, gaat dit effect verloren. Te hoog opgestelde KPI’s kunnen ook verlammend werken. Het 

is dus belangrijk dat MasterPeace de KPI’s zo opstelt dat ze hoog en ambitieus zijn, maar tegelijkertijd ook 

realistisch. Op die manier is de kans ook minder groot dat ze (naar beneden) bijgesteld moeten worden of 

verlammend werken.  

Naast de KPI’s die zijn opgesteld op het gebied van legitimiteit en support en op het gebied van operationele 

capaciteit is het aan te raden om ook KPI’s op te stellen op het gebied van de sociale missie, over wat de 

organisatie aan maatschappelijke meerwaarde wil creëren.  

 

Één van de door MasterPeace veelgebruikte quotes luidt als volgt: “Tell me, and I will forget. Show me, and I 

may remember. Involve me, and I will understand.” (Confucius, BC 450) Deze spreuk zou binnen MasterPeace 

goed gebruikt kunnen worden als leidende spreuk wanneer het gaat over prestatiemeting. Prestatiemeting kan 

alleen optimaal gebruikt worden, wanneer iedereen in de organisatie achter het gebruikte systeem staat. 

Prestatiemeting moet bij MasterPeace van iedereen zijn. Om dat te bereiken is het van belang dat iedereen 

betrokken wordt bij het vormen van de doelen, de KPI’s en de verschillende stappen van de inrichting en de 

uitvoering van prestatiemeting. Het gaat hierbij niet alleen om de medewerkers, dit zou ook toegepast kunnen 

worden op de MasterPeace Clubs. Wanneer MasterPeace indicatoren wil gaan opstellen om de prestaties van 

de Clubs te meten, is het belangrijk dat de Clubs achter het systeem en achter de indicatoren staan.  

Daarnaast is het belangrijk dat iedereen weet waarom er gemeten wordt, wat de bijrage van prestatiemeting 

aan de organisatie kan zijn. Prestatiemeting kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat men kritisch gaat kijken naar 

datgene dat zij doen, waardoor de kwaliteit van het werk verbeterd kan worden. Maar dan moet het wel 

duidelijk zijn bij iedereen wat de rol van prestatiemeting binnen MasterPeace is en moet iedereen hier achter 

staan. In de praktijk blijken organisaties regelmatig last te hebben van weerstand bij medewerkers, omdat zij 

liever met het uitvoerende werk bezig zijn dan met prestatiemeting. Wanneer aan iedereen duidelijk wordt 

gemaakt waarom prestatiemeting belangrijk is, dan zal de bereidheid om mee te werken en dus ook het effect 

van prestatiemeting groter worden. Om deze weerstand weg te nemen zijn er regelmatig bijeenkomsten en 

trainingen nodig over prestatiemeting. Dit is een continu doorlopend proces, één workshop geven waarbij 

uitleg wordt gegeven is niet voldoende.  

Er is een verschil te ontdekken tussen de manier waarop de medewerkers in Egypte en de medewerkers in 

Nederland naar prestatiemeting kijken. Als MasterPeace een prestatiemeetsysteem wil die voor zowel Egypte 

als Nederland toepasbaar is, dan moeten ook beide teams achter de uiteindelijke inrichting staan. Mochten de 

verschillen toch te groot blijken, dan is het aan te bevelen om na te denken over verschillende (maar wel op 

elkaar aansluitende) systemen.  

 

MasterPeace communiceert veel over de KPI’s en minder duidelijk over de hogere doelen. Het is aan te raden 

om meer communiceren over de hogere doelen en het waarom achter deze doelen, in plaats van over de KPI’s. 

Het is voor MasterPeace belangrijk dat er duidelijke keuzes worden gemaakt over welke KPI’s voor intern 

gebruik zijn en welke KPI’s naar buiten gecommuniceerd worden. Alles wat naar buiten wordt 

gecommuniceerd houdt een belofte in, waar je uiteindelijk op afgerekend kan worden door het publiek. Met 

een core value als ‘Walk your talk’ maakt MasterPeace het zichzelf moeilijk. Als MasterPeace zich beperkt tot 

het naar het publiek toe communiceren van de hogere doelen, dan binden zij mensen aan zich die geloven in 

de visie, de missie en de doelstellingen van MasterPeace in plaats van mensen die geloven in de getallen. Op 

deze manier houdt MasterPeace ook meer ruimte om wat betreft de KPI’s koers te wijzigen als dat nodig blijkt 

te zijn, omdat het makkelijker te verklaren is dat een andere weg is gekozen richting het hogere doel dan dat 

het doel dat altijd is gepresenteerd niet gehaald is. Daarnaast moet de kracht van geloof niet onderschat 

worden; mensen geloven veel sneller in veranderingen dan in getallen.  
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MasterPeace maakt op dit moment gebruik van slechts enkele, kwantitatieve technieken om prestaties te 

meten. Door meerdere technieken te gebruiken om prestaties te meten, ontstaat een rijker en completer 

beeld van de prestaties van de organisatie. Daarnaast is de door MasterPeace gebruikte techniek niet geschikt 

om alle soorten prestaties te meten. Het is aan te bevelen om (bijvoorbeeld aan de hand van Noordegraaf en 

Abma, 2003) meerdere technieken te gebruiken die passen bij de soorten prestaties die MasterPeace wil 

meten.   

 

Op dit moment doet MasterPeace nog weinig aan het verwerken van meetresultaten, omdat er ook nog weinig 

aan prestatiemeting wordt gedaan. Wat betreft de keuze van de manier om meetresultaten te verwerken is het 

aan te raden om hierbij ook goed te kijken naar de doelen die de organisatie na wil streven met 

prestatiemeting en de technieken hierop aan te passen. Interactieve verantwoording, waar andere non-profit 

organisaties steeds meer mee bezig gaan, zou een interessante manier van prestatieverantwoording kunnen 

zijn voor MasterPeace omdat dit bijdraagt aan het open en innovatieve karakter van de organisatie en tevens 

vertrouwen en steun kan genereren en nuttige feedback kan opleveren voor de organisatie.  

 

Veel resultaten van het werk van MasterPeace zijn moeilijk te meten en moeilijk om te laten zien in cijfers. In 

deze gevallen kan MasterPeace gebruik maken van verschillende manieren om resultaten te visualiseren. Dit 

kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van filmpjes, verhalen of foto’s. MasterPeace maakt al veel gebruik van 

kanalen die goed dienen als platform om op deze manier resultaten te laten zien, zoals de website, Facebook 

en Twitter. MasterPeace wil zich voornamelijk richten op ‘gewone’ mensen die normaal niet zo snel met vrede 

bezig gaan. Deze zitten niet te wachten op verslagen en rapporten met daarin kwantitatieve resultaten. Door 

op een gevisualiseerde manier te laten zien waar de organisatie mee bezig is, spreken zij een dergelijk publiek 

goed aan. Daarnaast kan er op deze manier op een creatieve manier verantwoording worden afgelegd, wat 

goed past bij MasterPeace.  

 

MasterPeace gelooft in ‘being transparant, honest and accountable’. Dit moet ook precies de insteek worden 

van prestatiemeting: open, eerlijk en transparant laten zien wat er gebeurt in de organisatie, óók de mislukte 

projecten of wanneer resultaten tegenvallen. Allereerst genereert dit vertrouwen bij de samenleving en  

daarnaast is het een mogelijkheid om de achterban van MasterPeace te betrekken om betere resultaten te 

behalen, bijvoorbeeld met behulp van het eerder genoemde interactieve verantwoording.  

 

In dit onderzoeksrapport is onderzoek gedaan naar de manier waarop prestatiemeting ingericht kan worden bij 

MasterPeace. Ondanks dat er nog een heleboel moet gebeuren voordat dit proces zo is ingericht dat het zoveel 

mogelijk kan opleveren voor MasterPeace, is er geen reden om te denken dat het onmogelijk is. Andere non-

profit organisaties hebben laten zien dat er heel veel mogelijk is met prestatiemeting, dat het niet alleen een 

verplichte aangelegenheid is maar ook veel op kan leveren. Ook de onmeetbaarheid van sommige dingen kan 

met creatieve oplossingen ondervangen worden.  

MasterPeace heeft in de afgelopen jaren laten zien dat zij in korte tijd bergen kunnen verzetten. Waar er drie 

jaar geleden nog enkel een idee lag, zijn er nu vele mensen wereldwijd bezig om onder de naam van 

MasterPeace te werken aan een meer vreedzame wereld. Dit had niet kunnen gebeuren zonder een open, 

creatieve en positieve instelling. Wanneer prestatiemeting ook op deze manier wordt benaderd, is er een 

heleboel mogelijk.  
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De documenten zijn verkregen via MasterPeace. Het nummer voor het document zijn gebruikt voor de 

verwijzingen in de tekst naar deze documenten.  

D1 Passion Statement MasterPeace  

D2 Website MasterPeace (www.masterpeace.org) 

D3 MasterPeace Vision & Movement 2012 - 2020 

D4 KPI lijst versie 2 (zie bijlage 3) 

D5  Management Report 04-2011 

D6  Annual report & Financial statements 2010 

D7 Communication manual january 2012 

D8 Concept KPI 2 jan 2012 overall partnership team 

D9 Concept PvA MasterPeace op bevrijdingsfestival 2012 v07 

D10  KPI 2012 final  

D11 Management Report 2012 Q1  

D12 Management Report I Oct 2010  

D13  Management Report II Jan 2011 

D14 Management Report III Jan-May 2011 
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De volgende slogan uit het logo kan als organisatievisie worden gezien:  

“Creating peace. Together.”  

MasterPeace heeft de volgende verwoording van de organisatie vastgelegd in de MasterPeace Passion 

Statement:  

“MUSIC above FIGHTING 

DIALOGUE above JUDGMENT 

BREAD above BOMBS 

CREATION above DESTRUCTION” (D1) 

In maart 2012 is de volgende verwoording van de visie gevormd:  

“We want to create a world in which every human being finds an inspiring way to use their own talent 

for peacebuilding and togetherness”. (R7)  

In juni 2012 werd de volgende verwoording van de visie gepresenteerd. In deze visie zit echter ook al een 
causale oorzaak-gevolg relatie beschreven. 
 

“MasterPeace wants to inspire everyone to use his or her talent and energy for building peace and 
togetherness. This will lead to a more sustainable world with less armed conflict.” (D3)  

 
De volgende statement kan worden opgevat als de missie:  

“MasterPeace is an international bottom-up peace initiative with the major goal to involve people in 

peace building.” (D2)  

Maar ook de volgende statement wordt op de website genoemd als organisatiemissie:  

“By exchanging ideas and creativity, individuals and world leaders can work together and deliver on 

four important goals:  

1. Creating a world with LESS (armed) conflicts;   

2. NO nuclear arms;   

3. MORE international co-operation and unity so opportunities are shared equally (Millennium 

Development Goals);  

4. MORE positive attention and support for peace projects” (D2) 

In de Annual report & financial statements 2010 zijn de volgende doelen van de organisatie beschreven:  

“Goals 

MasterPeace is a global innovative movement of artists, activists, journalists, governments, companies and 

members from civil society who choose to actively build on peace. By exchanging ideas and creativity, 

individuals and world leaders we can work together and deliver on two important goals 

1. Creating a world with less (armed) conflicts, less weaponry and no nuclear arms; 

2. Creating a world in which opportunities are shared equally (Millennium Development Goals). 

Sub-goals 

MasterPeace focuses on six sub-goals: 
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1. International Day of Peace: making the International Day of Peace on the 21st of September 

internationally known and top-of-mind. A successful International Day of Peace provides more (media) 

attention for peace-building worldwide (like in songs, events, talkshows and peace-building initiatives). 

By 2014 we want at least 50% of the world’s population to know that the 21st of September is 

International Day of Peace. 

2. Involving millions of MasterPeacers, from low-level involvement (subscribing the statement, social 

media supporters) to more in-depth involvement, all related to the MasterPeace campaigning 

programs, MasterPeace Journey: The Alchemist Alive, Website 2.0, Educational Program, MasterPeace 

Clubs and others. 

3. Supporting peace-building within communities by stimulating community sense and support solving 

conflicts - by being the wind under the wings of peace-builders – on neighborhood level. 

4. Recruiting 200.000 peace Volunteers for worldwide located NGOʼs or grass root projects concerning 

peace building, disarmament and millennium development goals (MDGʼs).  

5. Putting Spotlights on main Conflicts/focus areas by creating media attention. This makes it possible to 

share knowledge about the areas and create involvement and connectedness. By doing this we 

encourage and support the peace-builders within these areas. MasterPeace focuses on 14 to 17 

countries or regions where (armed) violence prevails or where (armed) violence could become a reality 

due to rising tensions. These focus areas might change in the coming years due to developments. Our 

content experts amongst the Founding and Collaborative Partners will be involved in such decisions. 

You can find the current selection of focus areas in our Passion Statement. 

6. Building a sustainable movement; after 2014 we want this movement to grow further as an active, 

engaged, alert, positive and inter-cultural network of peace-minded and action orientated people. All 

the way up towards the second global apotheoses planned for the International Day of Peace 2020, in 

Hiroshima Japan. “ (D6)  
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Gedurende dit onderzoek is de lijst met KPI’s drie keer veranderd, dus in de eerste vier maanden van het 

onderzoek zijn vier verschillende lijsten gebruikt. Drie van deze lijsten staan hieronder weergegeven, de vierde 

lijst betrof een vertrouwelijk document.  

Appendix 1: MasterPeace organizational model & principles  

Key Performance Indicators  

- 8 Founding partners  Secure budget at E 550.000,00 yearly and active co-creation on 

communication, content, partnerships, multi-year strategy, et cetera 

- 10 Collaborative partn. International quality partners providing content, network, funding 

opportunities, action opportunities, expertise 

- 4 Business partners International A quality companies who provide network, expertise, 

financial, promotional and organizational support. Besides this: many 

smaller companies supporting us internationally and/or in certain 

countries, all together making MasterPeace a platform for NGOs, 

governments, companies and individuals.    

- 14 conflict regions involved in MasterPeace (via media, artists during the MasterPeace 

Concert, the MasterPeace Art Project, broadcasting of documentaries, etc) 

- 14 MasterPeace Art Projects, developed in 2013/2014 between artists (design, 

fashion, photography, sculpture, etc) of the 14 chosen conflict regions 

- 14 Heartwarming documentaries on MasterPeace c.a., with the MasterPeace 

Art Project and/or the MasterPeace concert preparation (in studios in the 

week before the final event) as footage 

- 4500/900,000  4500 schools, universities, sport clubs, hotels, restaurants, etc involved in 

the ‘2014 Euro for 2014’-initiative, each of them involving/reaching an 

average of 200 people (= total reach 900,000) 

- 500/500,000 500 schools and universities involved in MasterPeace Educational Projects, 

with an average of 1,000 students 

- 30  MasterPeace Clubs / soft License countries/areas in 2014 supporting 

MasterPeace and organizing Peace Day activities and other (Master)Peace 

related works 

- 200,000 Database of email addresses of MasterPeacers who like to stay informed 

and can be mobilized for future peace-related activities 

- 200,000  New volunteers or donors recruited for peace related NGO’s or grass root 

projects by 2015 

- 10,000 People joining the MasterPeace Journey – The Alchemist Alive 

- 200,000 Visitors (= rewarded participants) at the MasterPeace Concert in 2014 

- 6/18  Development of MasterPeace Community Project in 6 countries and 18 

cities (as 2011-2014 pilot towards announcement of international roll-out 

during Peace Village, Cairo, 2014).  
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- 10%/50%/7.0 Trendbox measures >50% awareness of the existence of the UN 

International Day of Peace/Peace Day and >10% awareness of existence of 

MasterPeace, including >7.0 appreciation in totally 20 randomly chosen 

countries (including Egypt, Netherlands) on all continents 

- 156 Positive peace initiatives profiled and supported by MasterPeace website (3 

years x 52) 

- >50,000,000    Visitors of the MasterPeace Website between 2010-2015 

- >20,000,000 ‘MasterPeacers’ = people participated once or more often in one of the 

(digital or live) activities organized or inspired by MasterPeace. Possible 

breakdown: 

    - 1,000,000 by ‘2014 for 2014’ 

- 2,500,000 by Educational Projects (500,000 students involving at least 4 

people around them actively) 

- 750,000 (30 MasterPeace Clubs/Countries x 5 events x average of 5,000 

people) 

- 6,000,000 signing the MasterPeace statement through website/Facebook 

(5% leaving addresses for follow up activities) 

- 100,000 (10,000 participants linking with hosts in Egypt & during journey, 

incl performances/interviews/ projects during journey with/for at least 10 

people each) 

- 200,000 new volunteers/sponsors recruited for peace-building projects 

- 20,000 involved in MasterPeace Community Project pilots 

- 10,000,000 (20% of website visitors actively join rating, creating, profiling, 

etc.) 

- 1 billion Reached through broadcasting of event or documentaries 

 

Appendix 1: Key Performance Indicators  

- 8 Founding partners  Secure budget at E 550.000,00 yearly and active co-creation on 

communication, content, partnerships, multi-year strategy, et cetera 

- 14 conflict regions involved in MasterPeace (via media, artists during the MasterPeace 

Concert, the MasterPeace Art Project, broadcasting of documentaries, etc) 

- 14 Heartwarming documentaries on MasterPeace c.a., with the MasterPeace 

Art Project and/or the MasterPeace concert preparation (in studios in the 

week before the final event) as footage 

- 4500/450,000  4500 schools, universities, sport clubs, hotels, restaurants, etc involved in 

the ‘2014 Euro for 2014’-initiative, each of them involving/reaching an 

average of 100 people (= total reach 450,000) 

- 500/500,000 500 schools and universities involved in MasterPeace Educational Projects, 
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with an average of 1,000 students 

- 30  MasterPeace Clubs / soft License countries/areas in 2014 supporting 

MasterPeace and organizing Peace Day activities and other (Master)Peace 

related works 

-20,000,000 MasterPeacers = people participated once or more often in one of the 

(digital or live) activities organized or inspired by MasterPeace 

- 200,000 Database of email addresses of MasterPeacers who like to stay informed 

and can be mobilized for future peace-related activities 

- 200,000  New volunteers or donors recruited for peace related NGO’s or grass root 

projects by 2015 

- 10,000 People joining the MasterPeace Journey – The Alchemist Alive 

- 200,000 Visitors (= rewarded participants) at the MasterPeace Concert in 2014 

- 6/18  Development of MasterPeace Community Project in 6 countries and 18 

cities (as 2011-2014 pilot towards announcement of international roll-out 

during Peace Village, Cairo, 2014).  

- 20%/50%/7.0 Trendbox measures >50% awareness of the existence of the UN 

International Day of Peace/Peace Day and >10% awareness of existence of 

MasterPeace, including >7.0 appreciation in totally 20 randomly chosen 

countries (including Egypt, Netherlands) on all continents 

- 156 Positive peace initiatives profiled and supported by MasterPeace website (3 

years x 52) 

- 1 billion Reached through broadcasting of event or documentaries 

 

Dit betrof een vertrouwelijk ontvangen document, dus deze kan hier niet weergegeven worden.  

Afkomstig uit document: MasterPeace Vision & Movement 2012-2020 (D3) 

Key Performance Indicators (KPIs) 

By 2020 some millions of people are actively involved in peace building thanks to MasterPeace and our 

partners. In order to reach this result we will have achieved the following by the start of 2015: 

 400 million people reached (website/radio and TV programs/events); 

 2 million people involved (clubs/educational programs/MasterPeace Journey/2014 for 2014); 

  400,000 Masterpeacers (registered with profiles on website) actively supporting peace works; 

 700 peace building and/or International Peace Day events organized by the MasterPeace Clubs; 

 200 MasterPeace Clubs are active in at least 60 countries and on all continents; 

  International Day of Peace is globally known >20% (4 times more than now); 

 At least 50 global or local peace NGOs state that our support increased their impact. 
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In de Passion Statement, een document wat wordt gebruikt om MasterPeace als organisatie te presenteren, 

staan verschillende KPI’s beschreven, waarbij de toon suggereert dat het om beloftes gaat.  

- Er staat bijvoorbeeld geschreven dat de MasterPeace Clubs in 50 landen zullen worden gevraagd om 

activiteiten te organiseren op de Internationale dag van de Vrede in 2012, 2013 en 2014. (D1, p.5) 

Hiermee beloven ze enigszins het bestaan van Clubs in 50 landen.  

- Hiernaast belooft MasterPeace in de Passion Statement nog veel meer meetbare doelen die ze (willen) 

gaan bereiken. Er zal op 21 september 2014 een concert georganiseerd worden, waar artiesten uit 14 

grote conflictregio’s gezamenlijk zullen optreden. Dit evenement zal internationaal worden 

uitgezonden.  

- MasterPeace zal een WorldBand oprichten met daarin topartiesten en wereldleiders.  

- Ook zullen er documentaires worden gemaakt in de 14 conflictgebieden over de samenwerking tussen 

de artiesten uit conflicterende regio’s. Hierbij zal er eerst spanning zijn tussen de artiesten, maar later 

zullen ze vrienden worden.  

- In de week voorafgaande aan het concert in 2014 zal er in Cairo een MasterPeace Village worden 

georganiseerd, met verschillende vredesbijeenkomsten.  

- Daarnaast belooft MasterPeace in de Passion Statement dat in 2015 miljoenen mensen gemobiliseerd 

zijn dankzij MasterPeace. (D1, p.6)  

- In de aanloop naar 2014 zullen er 5000 scholen, steden, discotheken, universiteiten, etc. worden 

gevraagd om een activiteit te organiseren om meer aandacht voor MasterPeace te genereren en 2014 

euro op te halen voor de organisatie. (D1, p.7)  

- Later geeft MasterPeace aan dat zij minstens 10.000 deelnemers verwachten aan de activiteit “The 

Alchemist Alive”, waarbij mensen zo groen en zichtbaar mogelijk naar de piramides in Egypte moeten 

reizen. (D1, p.7)  

- Als laatste wordt nog een opsomming gegeven van wat MasterPeace belooft te bereiken: “By 2015, 

we will have reached the following measurable results…” (D1, p.8) Voor 2015 zal MasterPeace 

tenminste duizend nieuwe vredesinitiatieven geïnitieerd hebben en is het de bedoeling dat minstens 

50% van de wereldbevolking afweet van het bestaan van de Internationale Dag van de Vrede op 21 

september. Ook zal de innovatieve campagne van MasterPeace rond de 1 miljard mensen bereiken 

voor 2015, waarvan miljoenen actief betrokken ‘MasterPeacers’ zullen worden. Dat kan verschillen 

van een vrij passieve betrokkenheid (50 miljoen bezoekers op de website, 1 miljoen supporters op de 

Social Media) tot meer intensieve betrokkenheid (bijvoorbeeld 5000 ‘2014 for 2014’ projecten, 10.000 

Alchemist Alive reizigers, minstens 200.000 profielen op de MasterPeace website, 

educatieprogramma’s op 500 scholen en 200 MasterPeace Clubs in minstens 50 landen). Ook wil 

MasterPeace voor 2014 400.000 nieuwe peace volunteers hebben geworven. (D1, p.8) 

  



 
 


