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WOORD VOORAF 

 
 
To seek. Not to find, not to end but to always seek a beginning. That is what this trip has become... 

Gary Paulsen
1
 

 

Het fascinerende van reizen vind ik het ‘andere perspectief’. Het prikkelt me, het daagt me uit. Het is het 

begin van iets nieuws. En reizen kan je altijd doen, of je nu letterlijk naar Tanzania gaat, of rondloopt op 

de vertrouwde USBO. Een reis of journey is als het ware een metafoor voor het leven. Een metafoor die 

het afgelopen jaar bijzonder waar bleek voor mij. Zo mocht ik ontdekken dat ik 

ontwikkelingssamenwerking een warm hart toe draag. Niet alleen vanuit ideologische motieven, maar 

ook door mijn verworven bestuurs- en organisatiekundige kennis in de afgelopen jaren. De combinatie 

van een bestuurskundig thema als publieke verantwoording en de effecten hiervan op individuele 

organisaties en een beleidssector, was een uitdagende klus. Je zou haast denken dat ik het ben die op de 

voorpagina staat afgebeeld. De zoektocht in mijn scriptie naar het juiste verhaal over de betekenis die 

publieke verantwoording heeft in besluitvormingsketens van ontwikkelingssamenwerking is zeker een 

reis op zich geweest. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de geweldige ervaringen van mijn 

weken in Afrika.  

Deze reis heb ik bepaald niet alleen gemaakt. Zonder de hulp van velen, had dit rapport niet zo 

voor u gelegen en waren mijn opgedane ervaringen lang niet zo mooi geweest. Ik wil daarom ook enkele 

van hen op deze plek bedanken. Allereerst spreek ik mijn dank uit naar alle medewerkers van Kiwakkuki 

voor de mogelijkheid om mijn onderzoek bij jullie organisatie uit te voeren. Het is voor mij een 

bijzondere en zeer leerzame tijd geweest. Ik wil ook alle geïnterviewden in dit onderzoek bedanken voor 

hun tijd en openheid om te spreken over hun ervaringen en kijk op zaken. Tevens wil ik heel graag mijn 

begeleider dhr. dr. Wieger Bakker en tweede lezer dhr. dr. Thomas Schillemans bedanken. Hun 

constructieve en waardevolle commentaren, hulp en suggesties zijn zeer gewaardeerd. En last but not 

least, dank ik Jonathan dat hij me wederom heeft laten gaan en mijn grootste supporter tijdens alle 

(blijde en minder blijde) scriptiedagen was, pap en mam voor het vertrouwen in mij en de 

onvoorwaardelijke steun gedurende mijn hele studietijd en mijn reisgenoot Eveline voor de hele leuke 

tijd in Tanzania! 

Dit scriptieavontuur loopt op een eind, maar is tegelijkertijd het begin van iets nieuws. Ik ben 

dan ook zeer verheugd over de geboden mogelijkheid om me de komende tijd op het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken meer in ontwikkelingsbeleid te verdiepen. Het begin van een nieuwe reis…. 

  

Barselina Veltman 

Utrecht, augustus 2009 

 

                                                 
1
 LeDai, M. (2005). Go Girl; finding adventure wherever your travels lead  
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SAMENVATTING

 
 

Relaties tussen donoren en ontvangers binnen ontwikkelingssamenwerking worden in toenemende 

mate gekenmerkt door een proces van verantwoording. In essentie kan volgens De Vries (1992) 

gesproken worden van een economische relatie tussen de donor- en ontvangende organisatie, waarbij 

de donororganisatie als principaal optreedt en de partnerorganisatie als agent. Er is sprake van een 

financiële relatie waarbij de één geld geeft aan de ander met het oog op realisering van de eigen 

organisatiedoelen. Dit kan zorgen voor het zogenoemde principaal agent probleem: de principaal sluit 

een contract af met de agent zodat deze actie kan ondernemen waarmee wordt voldaan aan de 

behoefte van de principaal (Steinberg, 2008). Maar, de agent heeft ook zijn eigen doelen en die hoeven 

niet (geheel) overeen te komen met de doelen van de principaal. De principaal kan slechts gedeeltelijk 

controle uitoefenen op het handelen van de agent en heeft per definitie beperkte informatie over diens 

handelen. Om de controle te vergroten worden verantwoordingseisen opgelegd. De principaal wil er op 

deze manier voor zorgen dat zij zo veel mogelijk informatie over het handelen van de agent verkrijgt. Dit 

wil zij niet alleen met het oog op de relatie met de zuidelijke partner (als principaal), maar ook met het 

oog op de verantwoording die de donororganisatie zelf af moet leggen naar haar stakeholders (als 

agent). Verantwoordinginformatie wordt zo onderdeel van een keten van geschakelde principaal agent 

relaties. Een belangrijke stakeholder voor veel Nederlandse ontwikkelingsorganisaties is het Ministerie 

van Buitenlandse Zaken. Verantwoording krijgt hiermee een publiek karakter, omdat uitleg gegeven 

moet worden over de besteding van publieke middelen aan de Nederlandse kiezer.  

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de betekenis van publieke verantwoording 

in de besluitvormingsketen binnen ontwikkelingssamenwerking. De vraag die hiertoe centraal staat is: 

 

In hoeverre wordt verantwoordingsinformatie benut in de besluitvormingsketen van de zuidelijke 

lokale projecten tot de noordelijke donor?  

 

Verantwoordingsinformatie bestaat uit financiële informatie en inhoudelijke- of resultaatinformatie van 

een organisatie (Wieles, Linker 2005). Het heeft hierbij betrekking op het handelen van de organisatie in 

het publieke domein met publieke middelen. De benutting van deze verantwoordingsinformatie hangt 

samen met het bereiken van de beoogde doelen van rechtmatigheid en doelmatigheid (Bovens, 2005). 

Het bereiken van deze doelen kan op meerdere niveaus in kaart worden gebracht, te weten voor elke 

afzonderlijke organisatie in de keten (benutting voor individuele organisatie) en voor de keten als geheel 

(benutting voor openbaar bestuur).  

Benutting is afhankelijk van twee voorwaarden. Verantwoordingsinformatie moet voldoen aan 

gestelde kwaliteitscriteria (Montfort, 2005) en het genereren en distribueren van 

verantwoordingsinformatie moet onderdeel zijn van een breder verantwoordingsproces (Linker, 2005). 

Het moment waarop benutting van verantwoordingsinformatie kan worden bepaald, is wanneer de 

principaal een beslissing neemt ten aanzien van de relatie met de agent.  

 

Uit de resultaten van het onderzoek bij verschillende Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en de 

zuidelijke ontwikkelingsorganisatie Kiwakkuki in Tanzania blijkt dat verantwoordingsinformatie ten dele 

wordt benut in de besluitvormingsketen van zuidelijke lokale projecten tot de noordelijke donor. De 

sterke controle door principalen op financiële informatie van de agenten zorgt ervoor dat benutting met 

het oog op rechtmatigheid wordt bereikt. Dit ligt een stuk complexer bij doelmatigheid. In de 

besluitvormingscyclus zijn twee momenten waarop de doelmatigheid van het (voorgenomen) handelen 

van de agent wordt beoordeeld. Eén is voor de start van de relatie, bij de aanvraag van financiering. De 

andere is ex-post middels een evaluatie. In de praktijk van de besluitvormingsketen ligt het zwaartepunt 

bij de eerste. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert geen vaste evaluaties. De noordelijke 
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ontwikkelingsorganisaties werken er wel mee, maar zouden het gebruik ervan kunnen optimaliseren. 

Hoewel de inhoudelijke informatie wordt gebruikt in de besluitvorming, kan benutting pas bereikt 

worden wanneer de verantwoordingsinformatie voldoet aan kwaliteitscriteria en voldoende ingebed is 

in een proces van verantwoording. In de onderzochte relatie binnen deze keten van 

ontwikkelingssamenwerking voldoet de resultaatinformatie voor doelmatigheid niet aan de 

randvoorwaarden. De beperkte mate van benutting is voorts inherent aan de verdichting die binnen een 

traditioneel publiek verantwoordingsarrangement plaatsvindt door steeds meer verantwoordingseisen 

op te leggen. Dit leidt tot een verzwakking van de doelmatigheid. 

 

Om verantwoordingsinformatie te kunnen benutten voor de doelmatigheid van individuele organisaties 

en de keten als geheel zouden de volgende aanpassingen kunnen worden verricht op de verschillende 

niveaus:  

 

Zuidelijke ontwikkelingsorganisaties  

� First move positie bekleden: vermindering van de afhankelijkheid van donoren 

� Capaciteitsversterking: 

- Jaarlijkse centrale donormeeting; 

- Basket funding. 

 

Noordelijke ontwikkelingsorganisaties 

� Investeren in de capaciteit van zuidelijke ontwikkelingsorganisaties 

� Vraaggerichte aanpak van ‘ownership’ 

� Optimaliseren van het gebruik van (project)evaluaties  

 

Ketens van ontwikkelingssamenwerking 

� Medeverantwoordelijkheid creëren 

� Vermindering van verantwoordingseisen 

� Sluitende en op alle ketenorganisaties afgestemde verantwoordingscyclus 

� Werken met evaluaties 

� Input leveren aan het debat ‘hoe hulp georganiseerd kan/moet worden’ 
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AFKORTINGENLIJST

 
 

AGM   Annual General Meeting  

AIDS   Aquired Immuno Deficiency Syndrome 

BvLF   Bernard van Leer Foundation 

BW   Burgerlijk Wetboek  

DAC   Development Assistance Committee 

DGIS   Directoraat-generaal Internationale Samenwerking 

EU   Europese Unie 

HBC   Home Based Care 

HIV   Humane Immuno deficiency Virus 

IMP   International Memory Project  

ISO   International Organization for Standardization 

Kiwakkuki  Kikundi cha wanawake Kilimanjaro kupambana na ukimwi  

Betekenis: Vrouwen tegen Aids in Kilimanjaro  

MFO   Medefinancieringsorganisatie 

MFP   Medefinancieringsprogramma 

MFS   Medefinancieringsstelsel 

NGDO   Non-gouvernmental Development Organisation 

NGO   Non-gouvernementele organisatie 

OESO   Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

O-toets   Organisatietoets 

OVC   Orphan’s support and most Vulnerable Children 

PA    Principaal agent  

PLHA   Person Living with HIV/AIDS 

RvB   Raad van Bestuur 

RvT   Raad van Toezicht 

RWT   Rechtspersoon met een Wettelijke Taak 

TdH   Terre des Hommes 

USBO   Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 

VBTB   Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording  

VCT   Voluntary Counseling and Testing 

VN   Verenigde Naties 

V-toets   Voorsteltoets 

WRR   Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot:  In dit rapport wordt met hij eveneens zij bedoeld en vice versa. 
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I INLEIDING 

 
 
“Heeft ontwikkelingshulp effect? Het debat over die vraag woedt in alle hevigheid. Kritische Kamerleden, 

economen en journalisten trekken nut en noodzaak van de hulp openlijk in twijfel en bij het gewone 

publiek daalt het vertrouwen in de resultaten van de hulp. In deze woelige tijden presenteerde minister 

Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking vorige maand het rapport ‘Resultaten in ontwikkeling’. In een 

boekwerk met het formaat van de Grote Bosatlas legt het ministerie verantwoording af over wat er de 

afgelopen twee jaar met de Nederlandse hulpeuro’s is gebeurd. […] Een rapport dat, zo schrijft de 

minister in het voorwoord, ‘een inhoudsvolle bijdrage kan leveren aan het maatschappelijke debat over 

hulp’. (IS, nr 6 juli 2009: 19).” 

 

1.1 Aanleiding 

Dit debat over de effectiviteit, de organisatie en het bestuur van ontwikkelingssamenwerking is niets 

nieuws. Toch is de kritiek in het afgelopen jaar toegenomen. Hulp zou versnippert zijn, geld komt bij de 

verkeerde partijen of op de verkeerde plaats terecht en er is gebrekkig zicht op de (lange termijn) 

gevolgen van de hulp. Dit staat tegenover de hoge ambities van het kabinet rond armoedebestrijding en 

bewerkstelliging van goed bestuur in ontwikkelingslanden.  

Twee vragen treden op de voorgrond in dit debat. De eerste luidt: helpt de hulp? En meer nog, 

zou de overheid dit nog steeds als overheidstaak moeten zien? In deze tijden van crisis zou het geld toch 

beter besteed kunnen worden. De tweede vraag is: hoe kan of moet hulp georganiseerd en bestuurd 

worden? Hierbij gaat het in het bijzonder om de rollen en de verhoudingen tussen de verschillende 

betrokken partijen, zoals donorlanden en ontvangende landen, overheden op verschillende niveaus en 

nationale en internationale non-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties (in het Engels: non-

gouvernmental development organisations, afgekort NGDO’s).  

Relaties tussen donoren en ontvangers worden in toenemende mate gekenmerkt door een 

proces van verantwoording. Hierbij dient de ontvanger verantwoording af te leggen over het handelen 

en de resultaten ervan. De donor stelt hiertoe verantwoordingseisen. Deze publieke verantwoording zou 

in de eerste plaats tot meer vertrouwen moeten leiden onder burgers en in de tweede plaats een 

heldere basis van handelen moeten bieden aan betrokken organisaties (Bakker, 2005: 12). Enerzijds 

moet een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie het publiek uit kunnen leggen welke keuzes waarom zijn 

gemaakt, en welk resultaat dit heeft opgeleverd. Dit vergroot het draagvlak in de samenleving voor 

ontwikkelingssamenwerking en het vertrouwen onder burgers voor het werk dat de organisatie doet. 

Anderzijds bieden verantwoordingseisen een beoordelingskader waarlangs keuzes gemaakt moeten 

worden. Het geeft zo sturing aan het handelen van de donor- en de partnerorganisatie.  

Dit klinkt als een prachtige voorstelling van zaken, maar werkt het in de praktijk wel zo? Niet 

voor niets openen Bakker en Yesilkagit het Jaarboek 2004/2005 van Beleid en Maatschappij met de zin: 

Twee gezichten – Publieke verantwoording heeft een januskop (Bakker, 2005: 11). Het ene gezicht toont 

verantwoording als uitkomst in het herstellen van het vertrouwen tussen bestuur en burger en 

verbeteren van de dienstverlening. Het andere gezicht toont verantwoording als een bureaucratische 

last dat […] ‘een dwingend moeten is geworden waarvan nut en noodzaak ter discussie staan’ (Bakker, 

2005: 14). Gezien de kritische toon van het debat over ontwikkelingssamenwerking is het in ieder geval 

zaak dit gezicht nader te bestuderen. De betekenis die publieke verantwoording in de 

besluitvormingsketens van ontwikkelingssamenwerking heeft, staat daarom centraal in dit onderzoek.  

 

In de volgende paragraaf zal kort uiteengezet worden tegen welke achtergrond dit onderzoek 

plaatsvindt. De centrale begrippen worden toegelicht, waarna de relatie die bestaat tussen 

verantwoording en besluitvorming kan worden uitgelegd. Hieruit volgt de vraagstelling. Hierna zal de 
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wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie besproken worden. De afsluitende paragraaf betreft 

de leeswijzer met een overzicht van wat er per hoofdstuk besproken zal worden. 

 

1.2 Probleemstelling 

 

1.2.1 Ontwikkelingssamenwerking in beweging 

Al sinds het jaar 1949 – het jaar waarin president Truman aankondigde dat de Verenigde Staten 

structurele hulp zouden gaan bieden aan de ‘onderontwikkelde gebieden’ in de wereld – kent Nederland 

ontwikkelingsbeleid (Ruyter, 2005: 10). In eerste instantie was het Nederlandse beleid vooral gericht op 

de overzeese koloniën. Dit veranderde in 1963 toen Nederland haar laatste kolonie Nieuw-Guinea op 

moest geven. Nederland besloot op projectbasis (merendeels langdurige) hulp aan verschillende landen 

te bieden.  

Vanaf de jaren ‘80 veranderde het beleid van ontwikkelingssamenwerking ingrijpend. Door de 

privatisering en de wens van deregulatie moest de staat meer ruimte maken voor de markt. De 

particuliere sector won door deze ontwikkelingen meer terrein en werd een steeds belangrijker kanaal 

voor besteding van overheidsgelden. Onder het bewind van minister Herfkens (1998-2002) werd het 

medefinancieringsprogramma (MFP) opgezet. Dit werd gezien als een manier om via Nederlandse 

particuliere organisaties het maatschappelijke middenveld in ontwikkelingslanden te bereiken. Aan de 

destijds vier bestaande medefinancieringsorganisaties (MFO’s) Cordaid, ICCO, Hivos en Oxfam Novib 

werden Plan Nederland en Terre des Hommes toegevoegd (Schulpen, 2001: 159). 

Het ontwikkelingsbeleid van de kabinetten Balkenende wordt gekenmerkt door de 

Millenniumdoelen van de Verenigde Naties (VN). Hierin treden de thema’s effectiviteit en efficiëntie van 

de hulp nog nadrukkelijker op de voorgrond. Dit hangt samen met het verdwijnen van de eens zo 

vanzelfsprekende maatschappelijke steun voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland. De kritische 

geluiden van het eerder genoemde debat tonen de behoefte aan concrete resultaten. Dit leidde ertoe 

dat in 2004 tijdens een beleidsdialoog tussen de Nederlandse overheid en het brede maatschappelijke 

middenveld op het terrein van ontwikkelingssamenwerking werd vastgesteld dat de samenwerking 

tussen beide partijen aan vernieuwing en verbetering toe was. Het ‘lerend vermogen en transparante 

verantwoording op basis van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten’ werd een prominent onderdeel 

van de samenwerkingsrelatie (Beleidskader MFS, 2005: 2). Deze samenwerkingsrelatie is voor een groot 

deel financieel van aard door de medefinanciering van NGDO’s vanuit het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken. 

De Nederlandse overheid erkent de meerwaarde van de NGDO’s “die met hun specifieke 

waardeoriëntaties, netwerken en interventies de pluriforme samenleving in het Zuiden weten te bereiken 

en te versterken. Deze civiele samenleving in het Zuiden is van vitaal belang in de politieke en sociale 

veranderingsprocessen en vormt een tegenwicht voor de overheid en draagt daarmee bij aan goed 

bestuur (Beleidskader MFS, 2005: 3)”. Nederland wil dan ook als donorland met een nieuw stelsel van 

medefinanciering (MFS) faciliteren in de bijdrage die NGDO’s leveren in het ontvangende land. In dit 

stelsel kunnen alle non-profit organisaties die actief zijn binnen het domein van 

ontwikkelingssamenwerking een subsidieaanvraag indienen. Aan de hand van een beoordelingskader 

wordt een subsidie niet, gedeeltelijk of volledig toegekend aan de NGDO.  

 

1.2.2 Ketens in ontwikkelingssamenwerking 

Nederlandse ontwikkelingsorganisaties spelen een rol van betekenis in de wereldwijde ketens van hulp. 

Maar, zij zijn zeker niet de enigen. Grofweg zijn er binnen ontwikkelingssamenwerking vier grote 

hulpketens te onderscheiden. Een eerste hulpketen is de bilaterale, waarbij het ene land hulp geeft aan 

het andere, bijvoorbeeld Nederland aan Tanzania. Ambassades vervullen hierbij vaak een rol. Een 

tweede hulpketen verloopt langs internationale fora en multilaterale instellingen, zoals de Wereldbank, 
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VN en de Europese Unie (EU). Deze instellingen ontvangen contributies van overheden waarmee zij 

ontwikkelingsprogramma’s uitvoeren. Ten derde verloopt hulp via non-gouvernementele 

ontwikkelingsorganisaties. Dit zijn particuliere, onafhankelijke hulporganisaties die inkomsten ontvangen 

door particuliere donaties en in sommige gevallen gedeeltelijk gefinancierd worden door de overheid. 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert bijvoorbeeld enkele Nederlandse NGDO’s die op hun 

beurt zuidelijke NGDO’s ondersteunen. De zuidelijke NGDO’s ondersteunen vervolgens de projecten op 

het grass root niveau. Tenslotte zijn er allerlei particuliere initiatieven waarlangs de hulp georganiseerd 

wordt en is het bedrijfsleven steeds vaker betrokken bij de hulp (wikipedia).  

In dit onderzoek wordt gekeken naar de hulpketen via particuliere organisaties, waarbij specifiek 

wordt ingegaan op de verantwoordingsrelatie tussen Nederlandse NGDO’s en haar zuidelijke partners. 

Hierin wordt tevens de relatie tussen de zuidelijke NGDO en grass root level onderzocht. Daarnaast zal, 

waar relevant, aandacht worden geschonken aan de invloed die het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

heeft op de relatie tussen noordelijke en zuidelijke NGDO. 

Particuliere hulporganisaties zijn non-gouvernementele organisaties, wat volgens de meeste 

definities inhoudt: ‘uncoerced collective action around shared interests, purposes and values,  that is non-

governmental and not for profit (Davies, 2008: 3)’. Hoewel de term non-gouvernementele organisatie 

onafhankelijkheid van overheden impliceert, steunen de meeste NGO’s of NGDO’s voor hun financiering 

zwaar op de overheden (Zaleski, 2006).  

Met de zuidelijke NGDO’s worden de ontwikkelingsorganisaties bedoeld die in het 

hulpontvangende land werkzaam zijn en daar door de plaatselijke autoriteiten erkend zijn als officiële 

NGDO. De noordelijke ontwikkelingsorganisaties zijn de NGDO’s die opereren in en vanuit het donorland. 

Nederlandse ontwikkelingsorganisaties worden getypeerd als noordelijke donororganisaties. De termen 

Nederlandse- en noordelijke donororganisatie worden in het onderzoek door elkaar heen gebruikt. De 

grootste Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in aantal medewerkers en hoogte van het jaarlijks te 

ontvangen subsidiebedrag in het huidige MFS stelsel van de Nederlandse overheid zijn de organisaties 

ICCO, Hivos, Cordaid en Oxfam Novib
2
. 

 

1.2.3 De posities van de noordelijke en zuidelijke NGDO’s   

De herziene relatie tussen de Nederlandse overheid en het Nederlandse maatschappelijke middenveld 

heeft gevolgen voor de zuidelijke NGDO’s. Recentelijk kondigde minister Koenders van 

ontwikkelingssamenwerking aan dat het budget voor Nederlandse particuliere hulporganisaties daalt van 

525 miljoen euro per jaar naar 425 tot 500 miljoen euro per jaar (IS, nr. 5 juni 2009: 35). Meer dan eens 

lijkt het voor noordelijke NGDO’s van belang om met een verantwoordingsmechanisme te werken 

waarmee een basis voor toekomstig handelen wordt gecreëerd. Anders geformuleerd, Nederlandse 

ontwikkelingsorganisaties willen betrouwbare verantwoordingsinformatie van de zuidelijke 

partnerorganisaties krijgen zodat zij hun financiering voor de toekomst veilig kunnen stellen. Hierin zijn 

zij enerzijds de afhankelijke partij die verantwoording moet leveren, maar anderzijds ook in de positie 

om verantwoording te eisen. Deze tweezijdige relatie maakt dat zij zowel verantwoordingsinformatie 

nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen met het oog op de financieringsrelatie met het 

ministerie, als verantwoordingsinformatie nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen over de 

financieringsrelatie met hun zuidelijke partners. De zuidelijke NGDO’s verkeren over het algemeen niet in 

deze positie. Zij zijn voor hun financiën afhankelijk van overwegend noordelijke donoren en krijgen bij de 

zak geld een gratis set verantwoordingseisen. Het gebruik van deze verantwoordingseisen is echter niet 

vrijblijvend van aard. Het is in de relatie als ontvanger noodzakelijk om aan de verantwoordingsplicht te 

voldoen.  

In essentie kan volgens De Vries (1992) gesproken worden van een economische relatie tussen 

de donor- en ontvangende organisatie, waarbij de donororganisatie als principaal optreedt en de 

partnerorganisatie als agent. Er is immers sprake van een financiële relatie waarbij de één geld geeft aan 

                                                 
2
 Scores: http://www.minbuza.nl/binaries/kamerbrieven-bijlagen/2006/09/bijlage-6-score-verdeling-14-september.pdf 
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de ander met het oog op realisering van de eigen organisatiedoelen. Algemeen gesteld is het principaal-

agent probleem: de principaal sluit een contract af met de agent zodat deze actie kan ondernemen 

waarmee wordt voldaan aan de behoefte van de principaal. Maar, de agent heeft ook zijn eigen doelen 

en die hoeven niet per definitie (geheel) overeen te komen met de doelen van de principaal. De 

principaal kan slechts gedeeltelijk controle uitoefenen op het handelen van de agent en heeft per 

definitie beperkte informatie over diens handelen. Om de controle te vergroten worden 

verantwoordingseisen opgelegd. De principaal wil er op deze manier voor zorgen dat zij zo veel mogelijk 

informatie over het handelen van de agent verkrijgt. Dit wil zij niet alleen met het oog op de relatie met 

de zuidelijke partner, maar ook met het oog op de verantwoording die de donororganisatie zelf af moet 

leggen naar haar stakeholders.  

 

1.2.4 Publieke verantwoording en NGDO’s 

De beschreven principaal-agent relatie vertoont de economische kenmerken die met particuliere 

hulporganisaties zijn verbonden, maar tegelijkertijd is de relatie geen puur economische, omdat zij 

opereert binnen het publieke domein. Een principaal-agent relatie kan dan aangeduid worden met de 

term hiërarchische verantwoordingsrelatie (Bovens, 2005: 38). Dit is een relatie die wordt onderscheiden 

in de literatuur over publieke verantwoording.  

Publieke verantwoording is een containerbegrip dat gebruikt wordt om processen van 

verantwoording te beschrijven of kenmerken en instrumenten van verantwoording te duiden. Bovens 

(2005) omschrijft publieke verantwoording als een proces waarbij organisaties of individuen 

verantwoording afleggen over gedragen verantwoordelijkheden. Verantwoording is in elk geval een 

beperking van het handelen van een organisatie. Een actor voelt zich verplicht zijn optreden uit te leggen 

en te rechtvaardigen tegenover een ander. Het speelt zich dus af op het niveau van de organisatie, maar 

‘publieke verantwoording impliceert een verantwoording die in het teken staat van de publieke zaak, met 

een verantwoording die uiteindelijk geschiedt met het oog op een beoordeling door burgers (Bovens, 

2005: 32).’ De burger is de ultieme principaal die beoordeelt. Publieke verantwoording zou dan ook een 

bijdrage moeten leveren aan de rechtmatigheid, legitimiteit en doelmatigheid van onze democratische 

rechtsstaat. De informatievraag van noordelijke NGDO’s aan zuidelijke partners heeft in de eerste plaats 

een controlefunctie van principaal op agent, in de tweede plaats een verantwoordingsfunctie waardoor 

verantwoordingsinformatie kan worden verschaft aan haar eigen principaal en in de derde plaats de 

functie om uitleg te geven aan de Nederlandse kiezer. Een logische vraag is nu, wat voor 

verantwoordingsinformatie wordt ontvangen en hoe wordt daarop gehandeld?  

 

1.2.5 Centrale vraag 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de betekenis van publieke verantwoording in de 

besluitvormingsketens van ontwikkelingssamenwerking. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: 

 

In hoeverre wordt verantwoordingsinformatie benut in de besluitvormingsketen van de zuidelijke 

lokale projecten tot de noordelijke donor?  

 

Om de hoofdvraag te beantwoorden is een aantal deelvragen opgesteld. De eerste twee deelvragen zijn 

conceptueel van aard, de laatste drie empirisch. 

 

1. Wat wordt verstaan onder verantwoordingsinformatie? 

2. Hoe kan benutting van verantwoordingsinformatie worden geduid? 

3.  Welke verantwoordingsinformatie wordt gevraagd ten behoeve van toekomstige 

besluitvorming? 

4.  Hoe wordt verantwoordingsinformatie direct en indirect gebruikt bij de beslissing? 

5.  In welke mate heeft verantwoordingsinformatie invloed op de beslissing in vergelijking met 

andere factoren die een rol spelen in besluitvorming? 
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Om de beschrijvende hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal met behulp van een casestudy een 

empirische verkenning worden gedaan naar kenmerken en praktijken van verantwoording in de 

besluitvormingsketen van ontwikkelingssamenwerking. Het verantwoordingsproces zoals deze bestaat in 

de relaties tussen lokale grass root projecten en zuidelijke NGDO én zuidelijke NGDO en noordelijke 

NGDO zal bestudeerd worden. Hiervoor is kwalitatief onderzoek verricht bij een zuidelijke 

ontwikkelingsorganisatie genaamd Kiwakkuki. Deze organisatie bevindt zich in de Kilimanjaro regio van 

Tanzania. Om een beeld van de noordelijke donororganisatie te krijgen, hebben verschillende 

Nederlandse ontwikkelingsorganisaties meegewerkt aan het onderzoek. Waar mogelijk en relevant zal 

ingegaan worden op de relatie tussen Noordelijke NGDO en ministerie, maar deze laatste is binnen de 

casestudy niet als aparte observatie-eenheid geselecteerd.  

  In het model op de volgende pagina is schematisch weergegeven welk proces onderzocht wordt 

met dit onderzoek. In verband met de beperkte rol van het ministerie in het onderzoek, is de laatste 

schakel in de keten voor de duidelijkheid roodomrand gemaakt. Aan de linkerkant zien we dat de 

zuidelijke NGDO verantwoordingseisen oplegt aan de grass root projecten, waarop zij 

verantwoordingsinformatie produceert. De noordelijke donor doet dit voor haar relatie met de zuidelijke 

partner en het ministerie stelt verantwoordingseisen aan de noordelijke NGDO. Op deze manier zijn alle 

organisaties afhankelijk van de verantwoordingsinformatie die van onderen moet komen. Dit proces van 

vraag en antwoord is niet vrijblijvend, er vindt een beoordeling plaats door de geldverstrekkende partij 

binnen de relatie. De empirisch belangrijkste vraag is nu: wat is het feitelijke effect van de 

verantwoordingsinformatie op de beslissing die door een organisatie genomen wordt? En, hoe is dit 

effect merkbaar in de rest van de keten? Kortom: wat is de bijdrage van verantwoordingsinformatie voor 

elk van de onderscheiden niveaus?  

 
 

 

1.2.6 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Op theoretisch niveau is met dit onderzoek getracht praktijken van publieke verantwoording binnen 

ontwikkelingssamenwerking te beschrijven en begrijpen aan de hand van de toepassing van de principaal 

agent theorie. Deze theorie is in beginsel een theorie over samenwerkingsrelaties waarin problemen 

ontstaan vanwege informatieasymmetrie. Bovens stelt dat er ‘een groot gat bestaat in onze empirische 

kennis over de feitelijke werking en effecten van publieke verantwoordingsarrangementen (Bovens, 2005: 

261).’ Door meerdere, geschakelde principaal agent relaties te onderzoeken binnen een concrete casus 



 14

kan inzicht worden verkregen in de wijze waarop verantwoordingsinformatie bijdraagt aan deze relaties. 

Bovendien kan met deze theorie ook de bijdrage voor individuele actoren in een keten van principalen 

en agenten inzichtelijk worden gemaakt. Binnen de principaal agent theorie zijn schakels tussen 

meerdere organisaties eerder onderzocht, maar volgens Steinberg zijn dergelijke resultaten nooit 

toegepast op een model binnen de non-profit sector (Steinberg, 2008: 13). Dit wordt binnen dit 

onderzoek wel gedaan, doordat de principaal agent relaties van ontwikkelingssamenwerking in een 

bestuurlijk actor-forum-model van verantwoording worden geplaatst. Hiermee beoogt het onderzoek bij 

te dragen aan het benoemen van de betekenis van verantwoordingsinformatie in de 

besluitvormingsketen van ontwikkelingssamenwerking.  

 De maatschappelijke relevantie is allereerst gelegen in de bijdrage van de resultaten voor de 

praktijk van verantwoording voor individuele organisaties. Zo worden Nederlandse 

ontwikkelingsorganisaties sinds 2007 beoordeeld door het ministerie op de verwachte en behaalde 

resultaten. Om deze in kaart te brengen zijn ze afhankelijk van de informatie van hun 

partnerorganisaties. Een praktijkonderzoek naar het nut van de door hun gevraagde 

verantwoordingsinformatie aan partners kan inzicht geven in de wijze waarop 

verantwoordingsmechanismen in relatie tot beoordelingen of beslissingen ingezet of geoptimaliseerd 

kunnen worden. De effecten voor de eigen organisatie kunnen zo in kaart worden gebracht. Dit geldt 

evengoed voor de zuidelijke partnerorganisaties die beoordeeld worden door hun donoren en dus 

afhankelijk zijn van diens beslissingen. Door een beter begrip van de werking van het 

verantwoordingsproces wordt inzicht verkregen in de effecten, zowel positieve als negatieve, die het 

heeft voor de organisatie. Op basis hiervan kunnen verbeteringen worden doorgevoerd.  

Voor het ministerie is het nog geen vijf jaar geleden dat het eerste rapport ‘Resultaten in 

ontwikkeling’ werd opgeleverd, waarin zij trachtte verantwoording af te leggen over de Nederlandse 

bijdrage in 2004 aan het halen van de Millenium Ontwikkelingsdoelen (ISOnline, 2006-08). Het ministerie 

is afhankelijk van de verantwoordingsinformatie van andere organisaties in de keten. Bovendien wordt 

zij door de burger en de politiek als ultieme principalen beoordeeld op de geleverde resultaten. Inzicht in 

de wijze waarop de informatie gekwalificeerd kan worden is van belang voor hun 

verantwoordingsproces.  

Met dit onderzoek is ook getracht een bijdrage te leveren aan recente debatten over 

ontwikkelingssamenwerking. In het bijzonder probeert dit onderzoek aansluiting te vinden bij de 

kritische vragen die worden gesteld over hoe de hulp georganiseerd kan of moet worden. De rollen en 

de verhoudingen tussen non-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties in het noorden en zuiden 

worden daartoe bestudeerd, evenals – hoewel in beperkte vorm – de rollen en verhoudingen tussen de 

Nederlandse overheid en de Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties. De resultaten van dit 

onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan het maatschappelijke en politieke debat over de plek en de 

wijze van verantwoording binnen ontwikkelingssamenwerking. 

De benoemde wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie sluit aan bij de 

bestuurskundige en organisatiewetenschappelijke invalshoek van de Master Bestuur en Beleid; 

Management van Publieke Verantwoordelijken aan de Universiteit Utrecht, waarbij het kernthema 

‘Governance van ontwikkelingssamenwerking onder druk’ betreft.  

 

1.2.7 Leeswijzer 

Het vervolg van dit onderzoeksrapport bestaat uit een theoretisch kader, een empirisch deel en een 

beschouwend en concluderend deel. In het theoretische kader worden de begrippen in dit onderzoek op 

basis van literatuur verder uitgewerkt (hoofdstuk II). De eerste twee deelvragen worden met dit 

hoofdstuk beantwoordt, waarna de onderzoeksmethode voor het empirisch onderzoek besproken 

wordt. Het empirische gedeelte begint met een korte inleiding op de organisaties die centraal staan in de 

casestudy (hoofdstuk III). Hierop volgen twee afzonderlijke hoofdstukken die de resultaten op de drie 

empirische deelvragen weergeven voor het niveau van de noordelijke donor (hoofdstuk IV) en de 

zuidelijke partner (hoofdstuk V). Deze resultaten leiden vervolgens in het beschouwende en 
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concluderende gedeelte tot de analyse van de resultaten (hoofdstuk VI). Hierna wordt antwoord 

gegeven op de centrale vraag (hoofdstuk VII). In dit hoofdstuk zullen eveneens de beperkingen van het 

onderzoek worden besproken. Het onderzoek sluit af met enkele implicaties van dit onderzoek voor 

theorie en praktijk (hoofdstuk VIII).  
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II THEORETISCHE KADER 

 
 

In dit theoretische kader zal aan de hand van literatuur de besluitvormingsketen van zuidelijke projecten 

tot noordelijke donor en de rol van verantwoordingsinformatie hierin besproken worden. De reeds 

geïntroduceerde begrippen in de inleiding worden uitgediept zodat een referentiekader ontwikkeld 

wordt waarmee de werking van verantwoording in de praktijk onderzocht kan worden.  Deze werking 

heeft betrekking op de benutting van verantwoordingsinformatie in besluitvormingsketens binnen 

ontwikkelingssamenwerking. Hiertoe moeten we inzicht krijgen in wat wordt verstaan onder 

‘verantwoordingsinformatie’ en ‘benutting’ in de context van een besluitvormingsketen van 

ontwikkelingssamenwerking. De eerste twee deelvragen – wat wordt verstaan onder 

verantwoordingsinformatie en hoe kan benutting van verantwoordingsinformatie worden geduid – 

worden in dit hoofdstuk beantwoord. 

In paragraaf 2.1 willen we eerst wat langer stilstaan bij het begrip publieke verantwoording. Wat 

is publieke verantwoording volgende de huidige wetenschappelijke inzichten en hoe is het zichtbaar in 

ontwikkelingssamenwerking? Vervolgens wordt de context voor de benutting van 

verantwoordingsinformatie uiteengezet, te weten de besluitvormingsketen die in dit onderzoek centraal 

staat (paragraaf 2.2). Hierna worden de begrippen ‘verantwoordingsinformatie’ (paragraaf 2.3) en 

‘benutting’ (paragraaf 2.4) besproken. In de laatste paragraaf wordt duidelijk hoe een casus voor deze 

onderzoeksvraag uitkomst biedt bij het exploreren van de werking van publieke verantwoording in de 

praktijk, waardoor mogelijke verklaringen gegeven kunnen worden voor een eventuele discrepantie 

tussen theoretische uitgangspunten en feitelijke praktijken. Het gebruik van de literatuur bij de duiding 

van begrippen en concepten is in dit hoofdstuk descriptief van aard zodat in het beschouwende deel een 

oordeel gevormd kan worden en verklaringen kunnen worden gegeven. 

 

2.1 Publieke verantwoording 

Publieke verantwoording heeft als begrip sinds de eeuwwisseling steeds meer terrein gewonnen binnen 

het openbaar bestuur. De operatie Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB) met haar 

WWW- (Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag dat kosten?) en HHH-vragen 

(Hebben we bereikt wat we hebben beoogd? Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen? Heeft 

het gekost wat we dachten dat het zou kosten?) heeft hieraan een flinke bijdrage geleverd. In plaats van 

te denken vanuit taken en producten, moest men op alle beleidsterreinen gaan denken vanuit 

maatschappelijke vraagstukken en gewenste effecten. Geformuleerde doelstellingen werden vanaf toen 

vertaald naar maatschappelijke effecten die moeten worden bereikt (outcome), resultaten die daarvoor 

geleverd moeten worden (output), activiteiten die moeten worden uitgevoerd (throughput) en middelen 

die hiervoor nodig zijn (input) (Linker, 2009: 56, 57). Hierover moet verantwoording worden afgelegd.  

Deze publieke verantwoording is in feite een proces waarbij organisaties of individuen die 

opereren in het publieke domein verantwoording afleggen over gedragen verantwoordelijkheden. In de 

analyse van een dergelijk proces wordt gekeken naar ‘het proces van vraag en antwoord, waarin de 

uitvoering van de taken of de mate van aansprakelijkheid wordt beoordeeld (Bovens, 2005: 27).’ Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde actor-forum-model. Dit model stelt dat er sprake is van 

verantwoording wanneer: ‘er een relatie is tussen een actor en een forum, waarbij de actor zich verplicht 

voelt om informatie en uitleg te verstrekken over zijn eigen optreden, het forum nadere vragen kan 

stellen, een oordeel uitspreekt en sancties op kan leggen’ (Bovens, 2005: 31).’ Zo bezien bestaat een 

verantwoordingsproces uit drie fasen waarin informatie wordt verstrekt, een debat plaatsvindt en er een 

oordeel wordt gevormd met een al dan niet formele of informele sanctionering. Het publieke ligt hem 

erin dat het proces in de eerste plaats openbaar is. In de tweede plaats gaat het om zaken in het 
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publieke domein waarin organisaties of individuen krachtens de wet publieke taken uitvoeren. Daarbij 

wordt veelal gebruik gemaakt van publieke middelen. 

Binnen het publieke domein zijn verschillende fora te ontdekken die elk een eigen soort publieke 

verantwoording vraagt van de actor. Zo is er politieke, juridische, administratieve, professionele en 

maatschappelijke verantwoording (Bovens, 2009: 26). In dit onderzoek naar publieke verantwoording in 

de besluitvormingsketen van ontwikkelingssamenwerking treden politieke en maatschappelijke 

verantwoording het meest op de voorgrond. Politieke verantwoording richt zich op de verantwoording 

naar volksvertegenwoordigers, politieke partijen en Nederlandse burgers in de rol van kiezers. Het 

eerdergenoemde kritische politieke debat over de effectiviteit van ontwikkelingssamenwerking toont de 

noodzaak voor de sector om zich te verantwoorden aan dit forum. Daarnaast is er ook sprake van 

maatschappelijke verantwoording. De Algemene Rekenkamer concludeert dat er meer aandacht is 

gekomen voor de rol van NGO’s, belangengroepen en ketenpartners als relevante stakeholders bij het 

afleggen van verantwoording (Algemene Rekenkamer 2004, In: Bovens, 2009: 27). Ook de burger als 

klant is hierin een forum. Van NGDO’s mag verwacht worden dat zij zich aan haar klanten verantwoord 

over haar handelen.  

 Verantwoording kan op verschillende momenten door een actor worden afgelegd of door een 

forum worden gevraagd. De ex-ante verantwoording is de verantwoording die vooraf plaatsvindt, 

bijvoorbeeld door een beleidsplan en/of begroting. Van ontwikkelingsorganisaties wordt deze ex-ante 

verantwoording bijvoorbeeld gevraagd bij een subsidieaanvraag. Daarnaast is er de ex-post 

verantwoording waarbij verantwoording wordt afgelegd over de (tot dan toe) behaalde resultaten. Dit 

kan een jaarverslag of een evaluatie van een project zijn.  

Er zijn daarnaast verschillende soorten van verantwoording te onderscheiden. Allereerst is er 

een onderscheid in harde en zachte verantwoordingseisen. Van harde verantwoordingseisen is sprake 

wanneer rekenschap wordt afgelegd over van tevoren afgesproken gegevens, tijdstip en oordelende 

instantie. Bij zachte verantwoordingseisen gaat het meer om de bereidheid tot transparantie van het 

handelen, zonder dat hierover een oordeel wordt uitgesproken en sancties kunnen volgen (WRR, 2004: 

190). Naast een onderscheid in harde en zachte verantwoordingseisen bestaan er verschillen in het soort 

verantwoordingsrelatie tussen actor en forum. Deze kan verticaal, horizontaal of diagonaal van aard zijn. 

Van verticale verantwoording is sprake wanneer het forum formele macht heeft over de actor en er een 

hiërarchische relatie aanwezig is (Bovens, 2005: 40). De relatie tussen een donororganisatie en haar 

partnerorganisaties – zo kwam al in de inleiding aan de orde – wordt gekenmerkt door verticale 

verantwoording waarin harde verantwoordingseisen worden opgelegd. Dit heeft te maken met de wijze 

waarop de relatie tussen beide partijen getypeerd kan worden.  

 

2.2 Besluitvormingsketens van ontwikkelingssamenwerking 

In veel gevallen zijn individuele organisaties niet in hun eentje verantwoordelijk voor prestaties, maar 

zijn ze afhankelijk van partners in een keten of netwerk. In een keten staat de voortbrenging van een 

product of dienst centraal, waarbij de ketenpartners op volgorde hun bijdrage leveren en het 

(tussen)product doorgeven aan de volgende ketenpartner (Linker, 2009: 72). In 

ontwikkelingssamenwerking is hier sprake van. De producten of diensten die in het kader van 

vermindering van armoede in een onderontwikkeld land gerealiseerd moeten worden, begint 

bijvoorbeeld bij het ministerie dat hiertoe geld verstrekt aan Nederlandse NGDO’s, die op hun beurt geld 

verstrekken aan zuidelijke NGDO’s die vervolgens de lokale projecten kunnen ondersteunen. Om te 

kunnen beoordelen of prestaties zijn gerealiseerd, moeten uitkomsten worden gepresenteerd over 

inspanningen, resultaten en effecten, en daarmee het behalen van doelen. Hier is 

verantwoordingsinformatie voor nodig. Deze verantwoordingsinformatie volgt het omgekeerde traject, 

van zuidelijk projectniveau naar noordelijke donor. Dit ketentraject is een aaneenschakeling van 

meerdere actor-forum relaties van publieke verantwoording waarin het forum een beslissing neemt ten 
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aanzien van de beoordeling van geleverde prestaties van de actor. Nederlandse 

ontwikkelingsorganisaties leveren verantwoordingsinformatie aan ministerie of Nederlandse publiek 

over hun handelen als organisatie. Hiervoor moeten zij verantwoordingsinformatie vragen van hun 

zuidelijke partners. Zij zijn enerzijds de afhankelijke partij die verantwoording moet leveren, maar 

anderzijds ook de eisende partij. Deze tweezijdige relatie maakt dat zij zowel verantwoordingsinformatie 

nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen met het oog op de relatie met het ministerie of 

Nederlandse publiek, als verantwoordingsinformatie nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen 

over de relatie met hun zuidelijke partners.  

In dit onderzoek staat de relatie tussen noordelijke en zuidelijke NGDO’s in de keten centraal. De 

actor-forum relatie tussen de noordelijke en zuidelijke NGDO’s vertoont veel verwantschap met de 

principaal-agent relatie zoals deze in de principaal-agent theorie wordt uitgelegd. De kern van deze 

theorie en de wijze waarop deze behulpzaam is voor verantwoordingspraktijken in de non-profit sector 

wordt aan de hand van het artikel ‘Principal-Agent Theory and Nonprofit Accountability’ van Steinberg 

(2008) besproken. De principaal-agent theorie (PA theorie) en de bijbehorende agency problemen 

kennen een lange geschiedenis binnen de economie. In een notendop houdt de theorie in: de principaal 

is iemand die een taak wil vervullen, maar hierbij de hulp van een ander nodig heeft; de agent is door 

iemand in dienst genomen (op basis van expliciete of impliciete contractuele afspraken) om te assisteren 

bij deze taak; en de doelen van de principalen en agenten verschillen van elkaar (Steinberg, 2008: 1, 2). 

De economische definitie onderscheidt de principaal en agent langs de mate van onderhandelingsmacht 

in de relatie: de principaal geeft de contracttermen aan, waarop de agent kan besluiten deze te 

accepteren of te weigeren, zonder een tegenvoorstel te doen. Wanneer nu alle partijen volledig 

geïnformeerd zouden zijn, ontstaat er geen PA probleem. De principaal zou de betaling in dat geval doen 

op basis van de wetenschap dat de agent precies zou doen wat de principaal van hem vraagt. Deze 

zekerheid heeft de principaal niet, want hij beschikt niet over volledige informatie met betrekking tot het 

handelen van de agent. Er is sprake van zogenoemde informatieasymmetrie of bounded rationality 

(Simon, 1960 in: Allison, 1999: 20). Gegeven deze asymmetrie kunnen negen soorten agency problemen 

worden gedefinieerd, waarvan er hier zeven worden besproken. Onder het tweede punt – verborgen 

informatie – vallen twee specifieke varianten die als aparte soorten agency problemen worden 

aangemerkt. Voor het begrijpen van de theorie in de relatie tussen donoren en zuidelijke partners is het 

niet nodig op deze specifieke varianten in te gaan.  

Allereerst is er het probleem van het verborgen handelen. Het handelen van de agent, die eigen 

organisatiedoelen heeft, is moeilijk zo niet onmogelijk om te observeren door de principaal. De 

principaal kent de resultaten van dit handelen, maar vanwege een zekere mate van willekeur in de 

resultaten hoeft dit niet te betekenen dat het handelen van de agent ook de beste manier is om de 

doelen van de principaal te bevorderen (Steinberg, 2008: 4).  

Ten tweede is er het probleem van verborgen informatie. De agent weet iets dat de principaal 

niet weet. Steinberg geeft hierbij het voorbeeld van een autoriteit binnen de overheid op het gebied van 

de psychische gezondheidszorg als principaal en de therapeut als agent. De principaal wil gratis zorg 

verstrekken aan patiënten die lijden aan een zware depressie, maar niet aan die patiënten die lijden aan 

andere ziekten, maar waarbij de diagnose gerelateerd kan worden aan een depressie. De therapeut als 

agent fungeert als therapeut, maar tevens als gatekeeper, omdat hij belast is met het stellen van de 

diagnose van de cliënt en de daarop te volgen behandelingen. Als de agent sympathie heeft voor een 

cliënt die hulp nodig heeft maar niet geheel gekwalificeerd kan worden als zwaar depressief en dus 

vrijstelling van kosten krijgt, heeft hij de mogelijkheid de diagnose aan te passen en zodoende alsnog de 

gratis behandelingen voor te schrijven. Het handelen van de agent wordt geobserveerd (stellen van 

diagnose en therapie), maar de werkelijke toestand van de cliënt is alleen bekend bij de agent en dus 

verborgen informatie. Een dergelijke situatie is ook denkbaar in de relatie tussen een noordelijke donor 

en haar zuidelijke partner. De zuidelijke partner bepaald bijvoorbeeld welke personen binnen de lokale 

gemeenschappen – op het grass root niveau – voor hulp in aanmerking komen. De principaal ziet ook 

hier slechts het handelen, welke persoon op basis van bepaalde kenmerken hoeveel krijgt, maar in 
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hoeverre deze kwalificaties overeen komen met de werkelijkheid is verborgen informatie (Steinberg, 

2008: 5).  

Ten derde is er het probleem van de multi-taken agent, waarbij de principaal een agent 

meerdere taken geeft die verschillen in observeerbaarheid. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer 

contracten alleen expliciet zijn op observeerbare taken, dit ertoe leidt dat de agent te weinig tijd 

besteedt aan de niet observeerbare taken. Dus, als de financiering van een zuidelijke partnerorganisatie 

afhangt van het aantal meisjes dat ze naar school heeft geholpen, dan gaat de organisatie ‘helpen naar 

aantallen’. Tot op zekere hoogte is datgene wat gemeten wordt (aantal meisjes naar school) bepalend in 

het resultaat dat geboekt gaat worden (Steinberg, 2008: 6).  

 Als veel principalen steunen op dezelfde agent ontstaat het probleem van gedeelde agency. De 

aard van dit probleem hangt samen met de vraag of de verschillende principalen dezelfde of 

verschillende doelen hebben. Indien ze allemaal dezelfde doelen hebben, dan is er de neiging om te 

weinig te investeren in het ontwerp van het contract, omdat ze varen op de afspraken die andere 

principalen reeds gemaakt hebben. Maar als de principalen juist verschillende doelen hebben, dan moet 

elke principaal de strategieën en counterstrategieën van de andere principalen in de gaten houden, 

naast het strategisch gedrag van de agent zelf. Ontwikkelingsorganisaties hebben altijd gedeelde 

zuidelijke partners. Er zijn immers meerdere hulporganisaties of instellingen die zuidelijke 

ontwikkelingsorganisaties steunen. Als de doelen van de principalen overeen komen, bestaat de kans dat 

er minder oog is voor het contractontwerp. Wanneer er echter veel onderliggende verschillen bestaan in 

doelen – bijvoorbeeld verschillen in thema’s waar donoren mee werken – zal er juist veel oog zijn voor 

het ontwerp van het contract zodat de eigen doelen zoveel mogelijk behaald kunnen worden (Steinberg, 

2008: 6).  

 Een ander probleem ontstaat wanneer verschillende agenten een gedeelde principaal hebben. In 

één variant van dit probleem moeten alle agenten samenwerken om het doel van de principaal te 

behalen. In deze teamproductie is de individuele bijdrage van het handelen moeilijk te observeren, maar 

zijn collectieve uitkomsten zichtbaar. Bij samenwerking tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties 

aan de doelstellingen van het ministerie is teamproductie nodig. In de rapportage over de doelstellingen 

van het ministerie verdwijnt de invloed van een specifieke organisatie naar de achtergrond. Een andere 

variant is de wedstrijd, waarbij agenten strijden om één (of een beperkt aantal) contract(en). In het 

medefinancieringsstelsel is deze variant zichtbaar. Alle maatschappelijke organisaties op het terrein van 

ontwikkelingssamenwerking strijden dan om een beperkt aantal financieringscontracten (Steinberg, 

2008: 6, 7).  

 Tot slot kennen we het keten-agency probleem. Een principaal sluit een contract af met een 

agent, die op haar beurt subcontracten afsluit met andere agenten die wellicht ook weer subcontracten 

afsluit. Contractafspraken in de topschakel van de keten oefenen mogelijkerwijs invloed uit op de wijze 

waarop agenten in de ketentop contracten afsluiten met het volgende niveau in de keten. In de keten 

van ministerie, Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, zuidelijke ontwikkelingsorganisaties en lokale 

grass root projecten is een dergelijke keten aanwezig. Strategieën van principalen en agenten worden 

zichtbaar in dit spel en de volgorde van zetten in dit spel bepaald de hevigheid van alle PA problemen die 

hiervoor zijn benoemd. Het maakt ook uit of een contractrelatie een ‘eens en voor altijd-contract’ 

inhoudt of dat er telkens nieuwe contracten worden gesloten tussen partijen. Het spel herhaalt zich dan; 

dit heet dan ook het herhalende spel (Steinberg, 2008: 7).  

Om de verschillende problemen die kunnen optreden in de meervoudige principaal agent 

relaties zoveel mogelijk te ondervangen, stelt elke principaal verantwoordingseisen aan de agent. 

Hiermee wordt sturing gegeven aan de vraag over welk aspect van het optreden de actor informatie 

moet verstrekken, zodat de principaal haar controlefunctie kan uitoefenen.  
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2.3 Verantwoordingsinformatie 

Sinds het Ministerie van Financiën in mei 1999 de nota 'Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording' 

uitbracht, is er een ontwikkeling in gang gezet waarbij begrotingen en verantwoordingen behalve 

geldbedragen en bestemmingen ook meer inhoudelijke, niet-financiële, informatie verschaffen.  

 Wieles (2009) legt uit dat er verschillende wetten, regelingen, besluiten en richtlijnen bestaan 

voor de financiële jaarverslaglegging van publieke organisaties en organisaties die krachtens de wet een 

publieke taak uitoefenen, zoals de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties die door het MFS 

gesubsidieerd worden. Deze organisaties zijn Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (kortweg RWT’s), 

wat inhoudt dat zij ‘(…) een bij of krachtens de wet geregelde taak uitoefenen en daarmee geheel of 

gedeeltelijk worden bekostigd uit de opbrengst van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen 

(Comptabiliteitswet, 2001: artikel 91 CW).’ De ontwikkelingsorganisaties moeten  verantwoording 

afleggen over de rechtmatige besteding van publieke gelden, oftewel: is het geld besteedt bij de 

uitvoering van de publieke taak en zijn hierbij de geldende regels nageleefd? Dit doen zij in een 

jaarverslag waarvoor specifieke richtlijnen zijn opgesteld. RWT’s dienen zich overeenkomstig de 

bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, Boek 2,  titel 9 (titel BW 2)  te verantwoorden. ‘In titel 9 BW 2 

worden voorschriften gegeven voor met name de inrichting van de jaarrekening en het jaarverslag (…) en 

de bepaling van het resultaat. Titel 9 BW 2 geeft voorts regels voor de accountantscontrole en 

openbaarmaking van de jaarstukken (Wieles, 2009: 43).’ Deze wet wordt nadere invulling gegeven in 

richtlijnen die worden opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hoewel bovenstaande wetten 

en richtlijnen gelden voor relaties tussen het Rijk en Nederlandse NGDO’s, zijn dergelijke praktijken van 

financiële verslaglegging evenzeer zichtbaar in de relaties tussen de NGDO’s. Deze relaties worden op 

basis van contracten aangegaan, waarin de besteding van geld en de verslaglegging hierover zijn 

vastgelegd in regels.   

 De inhoudelijke verantwoordingsinformatie handelt over de prestaties of resultaten van de 

organisatie. Linker (2009) spreekt over een aantal inhoudelijke zaken die in het kader van 

verantwoording over prestaties duidelijk gemaakt moet worden aan belanghebbenden. Ten eerste moet 

inzicht worden gegeven in de oude positie van de organisatie binnen de gestelde taken. Ten tweede 

moet een streefpositie worden benoemd, waarvan de keuze onderbouwd kan worden. Ten derde dient 

men te reflecteren op de afgelopen periode waarin men vragen beantwoordt als: welke beslissingen zijn 

genomen, en waarom? Wat is er gedaan, wat heeft dat tot nu toe opgeleverd, en is dat conform de 

verwachtingen? Ten vierde moet een prognose worden gegeven van wat de tot nu toe gedane 

inspanningen nog verder kunnen opleveren en waar men uitkomt wanneer de ingeslagen weg wordt 

gevolgd. Tenslotte dient gekeken te worden naar de toekomstige periode zodat bepaald kan worden wat 

hetzelfde blijft, welke zaken bijstelling verdienen en wat dit naar verwachting gaat opleveren (Linker, 

2009: 63). Het product van de resultaatverantwoording betreft een jaarverslag van de organisatie waarin 

al deze zaken aan bod komen. Ook kan dergelijke informatie in tussentijdse verslagen en evaluatieve 

rapportages aan belanghebbenden worden verstrekt.  

 

2.4 Benutting van verantwoordingsinformatie 

De benutting van verantwoordingsinformatie zou moeten leiden tot een goed functionerend openbaar 

bestuur en effectief opererende individuele organisaties in de keten. Bij vragen als, ‘wat is de zin van 

publieke verantwoording?’, en ‘waarom is het eigenlijk belangrijk?’ blijken vier antwoorden in de 

literatuur over publieke verantwoording terug te komen. Het eerste antwoord luidt dat het belangrijk is 

voor de democratische controle van het overheidsoptreden. Ten tweede kan publieke verantwoording 

worden gebruikt om machtsconcentraties tegen te gaan. Beide antwoorden haken aan bij de beginselen 

van onze democratische rechtsstaat. Een derde antwoord heeft te maken met het vergroten van het 

leervermogen en de effectiviteit van openbaar bestuur (Bovens, 2005: 44, 45). Tenslotte zou publieke 

verantwoording een belangrijke voorwaarde zijn voor de legitimiteit van het openbaar bestuur (Bovens, 
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2009: 32). In organisatietheorieën is het belang van verantwoordingsinformatie voornamelijk gelegen in 

de hierboven besproken controlefunctie die de principaal uit moet oefenen over de agent (o.a. ook 

Transaction Cost Theory (Williamson), Resource Dependancy Theory (Pfeffer en Salancik) (Scott, 2007)) 

en het streven naar het zijn van een lerende organisatie (Mintzberg; March in: Scott, 2007). 

Overeenkomsten zijn het duidelijkst zichtbaar bij de doelen van rechtmatigheid en doelmatigheid. In dit 

onderzoek beperken we ons dan ook tot de doelen rechtmatigheid en doelmatigheid van publieke 

verantwoording, waarbij doelmatigheid de centrale plek inneemt. Het gaat ons concreet om de 

benutting van financiële en inhoudelijke verantwoordingsinformatie bij beslissingen met het oog op de 

rechtmatigheid en doelmatigheid van het handelen van organisaties in de keten en keten als geheel. 

Financiële verantwoordingsinformatie wordt gevraagd met het oog op rechtmatigheid. Men wil 

weten of er gehandeld is in overeenstemming met de wet. Deze rechtsregels zijn de basis voor het 

overheidshandelen in een democratische rechtsstaat (Wieles, 2009: 45). Gevraagde financiële informatie 

zou dan ook benut moeten worden om de rechtmatigheid van het handelen te beoordelen. 

Veronderstelt mag worden dat de principaal op basis van deze financiële informatie beslissingen neemt 

ten aanzien van de relatie die zij onderhoudt met de agent.  

De PA theorie – die zich richt op het efficiëntievraagstuk door structuren van controle of 

verantwoording in relaties te identificeren – sluit aan bij het doelmatigheidsdoel van 

resultaatverantwoording. Immers, ‘hoe beter de inspanningen tot het gewenste effect leiden, des te 

groter is de doeltreffendheid of effectiviteit. En hoe minder middelen nodig zijn voor dezelfde producten 

of diensten, des te groter is de doelmatigheid of efficiency (Linker, 2009: 57).’ Verantwoording dient dan 

versterking en vergroting van het leervermogen binnen het openbaar bestuur op te leveren (Bovens, 

2005: 46). Deze verantwoording is nuttig voor controle, maar leidt ook tot preventie. Door feedback te 

krijgen op het handelen als organisatie binnen het publieke domein, worden deze organisaties 

geconfronteerd met informatie over hun eigen functioneren. Dit dwingt hen te reflecteren op de 

successen en mislukkingen van gevoerd beleid (Bovens, 2005: 47). De discussie over publieke 

verantwoording – zoals in de inleiding van dit onderzoek is betoogd – is er één waarbij het nut van 

verantwoording tegenover de lasten ervan staan. Met het oog op een lerende organisatie, leidt teveel 

verantwoording tot ‘defensieve, formalistische, door regels en formulieren geobsedeerde bureaucratieën 

(…) die eindeloos formulieren invullen en veel te dikke jaarverslagen publiceren (Bovens, 2005: 258).’ Van 

leren komt in de praktijk dan weinig meer terecht. De Vries vraagt zich af in hoeverre deze praktijken 

leiden tot ‘een onverantwoorde verschraling van de werkelijkheid’ (Vries, de, 1992: 4) Tegelijkertijd is het 

van belang controle uit te oefenen zodat de macht van particuliere organisaties die taken uitvoeren 

binnen het publieke domein niet te groot wordt. Kortom, verantwoording is nodig om de rechtmatigheid 

en doelmatigheid van organisaties te waarborgen.  

Aan de benutting van verantwoording worden voorwaarden gesteld. De belangrijkste zijn een 

goede kwaliteit van de geleverde informatie en het innemen van de juiste plek binnen het 

verantwoordingsproces. De kwaliteit van verantwoordingsinformatie over rechtmatigheid en prestaties 

hangt af van de mate waarin informatie passend, betrouwbaar en relevant is (Montfort, 2009: 90). 

Passende informatie hangt samen met de taken en verantwoordelijkheden die de principaal in de 

principaal agent relatie heeft. Wanneer een noordelijke donororganisatie uitleg moet geven aan het 

Nederlandse publiek over de besteding van geld, dan moet zij hier ook alle relevante informatie over 

hebben van de zuidelijke partnerorganisatie. Informatie dient ook betrouwbaar te zijn. De noordelijke 

donororganisatie moet na kunnen gaan hoe informatie tot stand is gekomen. Er moeten onderling 

afspraken bestaan over de betrouwbaarheid en validiteit van informatie. De beoordeling van informatie 

door een accountant kan een waarborg zijn. Accountants geven een rechtmatigheidsverklaring af voor 

de betrouwbaarheid van financiële informatie, maar steeds vaker geven zij ook een oordeel over niet-

financiële informatie. Tenslotte dient informatie relevant te zijn. Dit houdt in dat de informatie aansluit 

bij de functie van het forum om toezicht te houden en een oordeel te kunnen vormen. De informatie kan 

op relevantie worden beoordeeld aan de hand van de criteria volledigheid, diepgang, actualiteit en 

tijdigheid (Montfort, 2009: 92).  
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Verantwoordingsinformatie is een onderdeel van het proces dat publieke verantwoording heet. 

Verschillende activiteiten en verantwoordingsinstrumenten moeten worden ingezet om verantwoording 

af te kunnen leggen aan belanghebbende(n), maar ook om onderlinge interactie te bewerkstelligen. 

Linker (2009) hanteert hierbij een plan-do-check-act cirkel van verantwoording voor organisaties waarbij 

feedback wordt geanalyseerd en verantwoording wordt verbeterd, het doel wordt bepaald en een 

verantwoordingsplan wordt opgesteld, verantwoordingsinformatie wordt gegenereerd en 

gedistribueerd, en als laatste stap interactie met belanghebbenden wordt georganiseerd (Linker, 2009: 

65, 66). Als belangrijkste punt merkt Linker op dat organisaties zich beperken tot het genereren en 

distribueren van wettelijk verplichte verantwoordingsinformatie en te weinig aandacht heeft voor de 

andere drie schakels in het proces en de effecten hiervan op de te genereren 

verantwoordingsinformatie. Wanneer feedbackmomenten bijvoorbeeld niet goed worden 

georganiseerd, kan niet goed worden ingespeeld op de werkelijke vraag naar 

verantwoordingsinformatie. Op deze manier stagneert het leren voor de organisatie en in de breedte het 

leervermogen van het openbaar bestuur.   

 

2.5 Van theorie naar praktijk  

In deze paragraaf wordt allereerst een antwoord geformuleerd op de twee conceptuele deelvragen van 

dit hoofdstuk (paragraaf 2.5.1). Deze beantwoording is noodzakelijk voor de inrichting van het empirisch 

onderzoek, welke in paragraaf 2.5.2 wordt weergegeven.  

 

2.5.1 Beantwoording conceptuele deelvragen 

Ter beantwoording van de twee conceptuele deelvragen naar het gebruik van de begrippen 

verantwoordingsinformatie en benutting van deze verantwoordingsinformatie in dit onderzoek, kan 

samenvattend het volgende worden gesteld: 

 

In een principaal agent relatie treden problemen op met betrekking tot informatieasymmetrie. 

Door als principaal verantwoordingseisen op te leggen aan de agent, kunnen deze problemen 

verminderd worden. Hiertoe vraagt de principaal verantwoordingsinformatie aan de agent. 

Verantwoordingsinformatie bestaat uit financiële informatie en inhoudelijke- of 

resultaatinformatie van een organisatie. Het heeft in de principaal agent relaties van 

ontwikkelingssamenwerking betrekking op het handelen van de organisatie in het publieke 

domein met publieke middelen. De benutting van deze verantwoordingsinformatie hangt samen 

met het bereiken van de beoogde doelen van rechtmatigheid en doelmatigheid. Het bereiken 

van deze doelen kan op meerdere niveaus in kaart worden gebracht, te weten voor elke 

afzonderlijke organisatie in de keten (benutting voor individuele organisatie) en voor de keten 

als geheel (benutting voor openbaar bestuur). De benutting is echter afhankelijk van twee 

voorwaarden. Verantwoordingsinformatie moet voldoen aan gestelde kwaliteitscriteria en het 

genereren en distribueren van verantwoordingsinformatie moet onderdeel zijn van een breder 

verantwoordingsproces. Het moment waarop benutting van verantwoordingsinformatie kan 

worden bepaald, is wanneer de principaal een beslissing neemt ten aanzien van de relatie met 

de agent.  

 

In een schematische weergave ziet dit er als volgt uit: 
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2.5.2 Methode van onderzoek 

In de loop der jaren zijn er vanuit de bestuurskundige hoek eerste empirische verkenningen gedaan naar 

de praktijken van verantwoording in het publieke domein, zoals blijkt uit de bijdragen in de boeken van 

Bakker (2005) en Bovens (2009). De beleidsterreinen die gecoverd worden zijn het onderwijs (De Vijlder, 

De Jager in: Bakker 2005) en de gezondheidzorg (Van der Grinten, Meurs in: Bakker, 2005). Daarnaast 

wordt gekeken naar de invloed van verzelfstandigingsprocessen (Schillemans in: Bakker, 2005), 

inspecties (Yesilkagit in: Bovens, 2009), visitaties (Schillemans in: Bovens, 2009) en andere instrumenten 

op de inrichting en werking van verantwoordingsrelaties. De werking van publieke verantwoording in 

ontwikkelingssamenwerking is in de meer bestuurskundige literatuur relatief weinig aan bod gekomen. 

Kennis over de praktijken van verantwoording in ontwikkelingssamenwerking komen overwegend uit 

antropologische en economische bijdragen. Om deze reden wordt in dit onderzoek met behulp van een 

kwalitatieve casestudy een empirische verkenning gedaan naar kenmerken en praktijken van 

verantwoording in de besluitvormingsketen van ontwikkelingssamenwerking.  

In een empirisch onderzoek worden hedendaagse fenomenen binnen haar werkelijke context 

bestudeerd (Yin, 1994). Hier ligt de veronderstelling aan ten grondslag dat de specifieke context waarin 

het fenomeen zich voordoet belangrijk is bij het beschrijven, begrijpen en/of verklaren van het te 

bestuderen fenomeen. De casestudy methode leent zich uitstekend voor meer beschrijvende als ook 

verklarende vragen. Bij het uitvoeren van dit casestudy onderzoek wordt gebruik gemaakt van 

kwalitatieve onderzoeksmethoden. Kwalitatief onderzoek wordt gekenmerkt door het verkennen en 

inzichtelijk maken van een thema of vraagstuk. Het is een vorm van empirisch onderzoek waarbij 

overwegend gebruik wordt gemaakt van gegevens van kwalitatieve aard, dat als doel heeft 

onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen en personen te beschrijven, te interpreteren 

en waar mogelijk te verklaren (Boeije, 2005: 27).  

In dit kwalitatieve onderzoek is reeds bestaande kennis en theorie over het onderzoeksprobleem 

van belang als achterliggend verklaringskader waarmee verschijnselen kunnen worden geïnterpreteerd 

en mogelijk verklaard. Het explorerende karakter van dit onderzoek maakt het ook mogelijk eventuele 

andere factoren te benoemen die een verklaring kunnen bieden voor de mate waarin benutting van 
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verantwoordingsinformatie in de besluitvormingsketen van ontwikkelingssamenwerking plaatsvindt. 

Bovendien kan vergeleken worden waar ontwikkelingssamenwerking als eigen sector overeenkomsten 

heeft met bestaande, meer bestuurskundige, literatuur over publieke verantwoording en waar deze 

mogelijkerwijs afwijkt.  

 

Casusselectie en selectie van respondenten
3
 

In dit onderzoek is gekozen voor een single case waarbij onderzoek is verricht bij verschillende 

noordelijke NGDO’s en één zuidelijke NGDO. De verschillende noordelijke NGDO’s representeren 

gezamenlijk de noordelijke donor in dit onderzoek. Voor de selectie van deze ontwikkelingsorganisaties 

zijn criteria als grootte van de organisatie, omvang van financieringsbudget en bekendheid van de 

organisaties gehanteerd
4
. Daarnaast zijn de organisaties geselecteerd op de financieringsrelatie die ze 

hebben met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Bernard van Leer Foundation vormt hierop een 

uitzondering. De zuidelijke partner is de organisatie Kiwakkuki in Tanzania. De keuze voor deze 

organisatie vloeit voort uit beschikbaarheid en passende context. Dit laatste houdt bijvoorbeeld in dat de 

organisatie een redelijke mate van professionaliteit bezit en er Engels gesproken wordt. De organisatie is 

ons aanbevolen door de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie Bernard van Leer Foundation. De 

respondenten van de noordelijke NGDO’s zijn op basis van kennis over het onderwerp geselecteerd. Met 

hen zijn zogenoemde expertinterviews gehouden. Respondenten van de zuidelijke partner zijn 

geselecteerd op basis van beschikbaarheid en functie binnen de organisatie.  

 

Dataverzameling en data-analyse 

In kwalitatief onderzoek wordt een beschrijving en interpretatie van het probleem gegeven waarbij 

gedragingen, uitspraken en tekstdelen uit verzamelde documenten worden gebruikt. De 

dataverzamelingsmethoden observeren, interviewen en documentanalyse zijn hiervoor geschikt (Boeije, 

2005: 54). Deze drie methoden zijn gebruikt in dit onderzoek. De onderzoeksvragen vormen de 

richtlijnen voor het verzamelen van de gegevens. De benutting van verantwoordingsinformatie in de 

besluitvormingsketen van de zuidelijke lokale projecten tot de noordelijke donor is onderzocht (eenheid 

van analyse) door data te verzamelen over verantwoordingsinformatie dat wordt gevraagd en gebruikt 

op het niveau van de zuidelijke NGDO en op het niveau van de noordelijke NGDO (observatie-eenheden).  

 

De observatie-eenheden voor de noordelijke donor: 

� Bernard van Leer Foundation (BvLF) – 1 respondent; 4 documenten 

� Cordaid – 2 respondenten; 1 document 

� Hivos – 1 respondent 

� Icco –  1 respondent 

� Oxfam Novib – 2 respondenten 

� Terre des Hommes (TdH) – 1 respondent 

 

De observatieeenheid voor de zuidelijke partner: 

� Kiwakkuki – 13 respondenten; 13 documenten 

 

Bij het interviewen wordt informatie verzameld door personen vragen te stellen over het thema of 

vraagstuk. De vragen en antwoordcategorieën lagen hierbij niet van tevoren vast, maar onderwerpen 

werden in een topiclijst weergegeven. Het doel van zo een semi-gestructureerd interview is het 

verzamelen van geldige en betrouwbare informatie over de onderzoekseenheden die de onderzoeker op 

grond van zijn probleemstelling heeft geselecteerd. Er zijn 20 semi-gestructureerde interviews 

gehouden, waarvan zeven in het Nederlands en dertien in het Engels. De gebruikte topiclijsten zijn als 

                                                 
3
 Zie bijlage voor de lijst met bestudeerde documenten. De lijst met respondenten is alleen beschikbaar voor de begeleiders.  

4
 Scoreverdeling: http://www.minbuza.nl/binaries/kamerbrieven-bijlagen/2006/09/bijlage-6-score-verdeling-14-september.pdf 
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bijlage bij dit onderzoeksrapport terug te vinden. De ontwikkelde topiclijsten zijn ook gehanteerd bij de 

documentenanalyse. Dit volgt eveneens voort uit het uitgangspunt dat de onderzoeksvragen de 

richtlijnen vormen voor het verzamelen van data. Er zijn in totaal 18 documenten bestudeerd van de 

geselecteerde organisaties. Daarnaast zijn documenten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

bestudeerd voor het beantwoorden van de eerste empirische deelvraag. Het observeren in het veld 

heeft alleen plaatsgevonden bij de zuidelijke partner. Het verzamelen van informatie gebeurt bij deze 

methode terwijl de onderzoeker ter plaatse aanwezig is en deelneemt aan de alledaagse activiteiten. 

Deze alledaagse activiteiten bestonden uit de dagelijkse ochtendontmoeting met alle medewerkers van 

het hoofdkantoor van de organisatie Kiwakkuki en de verschillende veldbezoeken die zijn afgelegd.  

Als er voldoende gegevens verzameld zijn, worden de gegevens geanalyseerd. Het komt vaak 

voor dat perioden van dataverzameling en data-analyse elkaar afwisselen. Dit onderzoek is begonnen 

met een verkenning aan de hand van expertinterviews bij de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en 

bestudering van hun documenten. Na analyse van deze data is een nieuwe ronde van dataverzameling 

gestart bij de zuidelijke partner. Deze is hierna geanalyseerd. Deze analyse is gedaan op basis van een 

het ‘verwerken van onderzoeksgegevens door ze te schiften, samen te vatten en met elkaar in verband te 

brengen. (Boeije, 2005: 62)’ Door tekstdelen uit documenten en interviews te coderen als categorieën 

van centrale begrippen uit de onderzoeksvragen
5
, kon samenhang worden aangebracht en werden 

relaties tussen begrippen duidelijk. In het beschouwende deel is hiervan een interpretatie gegeven welke 

vervolgens leidt tot de conclusies.  

 

Betrouwbaarheid en validiteit in kwalitatief onderzoek 

Twee belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van het onderzoek zijn betrouwbaarheid en validiteit. 

Betrouwbaarheid heeft te maken met de beïnvloeding van waarnemingen door toevallige of 

onsystematische fouten en validiteit heeft betrekking op beïnvloeding van waarnemingen door 

systematische fouten. Door procedures zo veel mogelijk te standaardiseren wordt het maken van fouten 

verkleind. Echter, bij kwalitatief onderzoek worden er nu juist minder gestandaardiseerde procedures 

gehanteerd. Dit heeft consequenties voor het dataverzamelings- en analyseproces. Om de kwaliteit toch 

te kunnen waarborgen is van tevoren literatuuronderzoek verricht, zijn interviews opgenomen en in 

transcripties uitgewerkt en is een zo systematisch mogelijke data-analyse verricht (Bryman, 2004). De 

kwaliteit wordt eveneens verhoogd wanneer triangulatie wordt toegepast. In dit onderzoek is 

methodentriangulatie toegepast (interviewen, bestudering van documenten en observaties). Ook is er 

feedback gevraagd van respondenten tijdens de dataverzamelingsmethode. 

 

                                                 
5
 Zie hiervoor de onderwerpen uit de topiclijsten 
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III INTRODUCTIE  

 
 

In dit empirische deel worden de resultaten van de casestudy weergegeven. Dit wordt eerst gedaan voor 

het niveau van de noordelijke donor (waar relevant inclusief het Ministerie van Buitenlandse Zaken) en 

daarna voor het niveau van de zuidelijke partner. Voor beide niveaus wordt ingegaan op de vraag van 

verantwoordingsinformatie, het gebruik van verantwoordingsinformatie en de invloed van 

verantwoordingsinformatie. Voordat we over gaan tot de resultaten, wordt een introductie gegeven op 

de organisaties waarbij het casestudy onderzoek is verricht.  

   

3.1 Noordelijke NGDO’s  

In een eerste, explorerende fase van de casestudy hebben zes Nederlandse ontwikkelingsorganisaties 

meegewerkt aan het onderzoek, te weten de Bernard van Leer Foundation (BvLF), Cordaid, Hivos, ICCO, 

Oxfam Novib en Terre des Hommes (TdH). Zij representeren samen de noordelijke donor in dit 

onderzoek. Met elk van hen is een interview gehouden waarmee inzicht verkregen is in hun visies op 

verantwoordingspraktijken. De BvLF verdient hierin een bijzondere plek, omdat zij ook hun 

verantwoordingsdocumenten beschikbaar hebben gesteld. Hiermee kon documentenanalyse worden 

verricht. Daarnaast hebben we gebruik kunnen maken van hun partnerrelatie met Kiwakkuki, de 

zuidelijke NGDO in deze casestudy. Onderstaand is weergegeven hoe noordelijke donororganisaties 

verantwoording beschrijven.  

 

3.1.1 Noordelijke NGDO’s en verantwoording 

Verantwoording wordt door de verschillende respondenten op drie manier gedefinieerd. Ten eerste is 

verantwoording een proces van uitleg geven. 'Verantwoording voor mij is dat ik moet kunnen zien dat er 

een logisch verband is tussen het werk dat gedaan is en het geld dat uitgegeven is. En als er een afwijking 

is van het budget, dat er dan een duidelijke uitleg voor is (respondent 5).’ Ten tweede wordt 

verantwoording getypeerd door transparantie en inspraak. Een respondent verwoordt het als volgt: 

'verantwoording houdt in dat je vertelt aan je donateurs over wat je hebt bereikt en wat mis is gegaan’ 

[Het gaat hierbij om:] transparantie, over wat we gezegd hebben dat we zouden doen en dat dit 

gespecificeerd wordt naar doelgroepen: target gehaald ja/nee, waarom niet, wat eraan gedaan? 

(respondent 6)' Naast transparantie is inspraak belangrijk (respondent 1). De zuidelijke 

partnerorganisaties dienen mogelijkheden te bieden aan de doelgroepen om invloed te hebben op de 

besteding van geld. 'Verantwoording is het recht op participatie in besluitvormingsprocessen (respondent 

6).' Een derde en laatste definitie wordt gekenmerkt door een proces van informatie-uitwisseling. 'Je 

hebt een relatie met elkaar. Ik gebruik het woord verantwoording zelf nooit. Ik zou het liever informatie-

uitwisseling noemen. Want wat wij doen is dat we allemaal informatie verzamelen over de voortgang 

van projecten en over behaalde resultaten, en het is daarbij niet zo dat die partner ons verplicht is die 

informatie aan te leveren omdat zij minder dan ons zijn, terwijl dat mijn associatie is met accountability. 

Zo van, je moet je wel verantwoorden want als je je niet verantwoordt dan krijg je straf. Terwijl we die 

informatie willen hebben om de partners beter te kunnen ondersteunen. Dus vandaar dat ik zeg dat het 

meer een proces van informatie-uitwisseling is van boven naar beneden en beneden naar boven 

(respondent 7).' 

 

3.2 Zuidelijke NGDO – Kiwakkuki  

Kiwakkuki is een afkorting in het Swahili en staat voor Kikundi cha wanawake Kilimanjaro kupambana na 

ukimwi. Dit betekent: Vrouwen tegen Aids in Kilimanjaro. Kiwakkuki bestaat sinds 1990 en is een 



 28

stichting die zich inzet voor de strijd tegen HIV/AIDS. Dit doet zij in de Kilimanjaro regio van Tanzania. In 

1995 is de organisatie officieel als NGO geregistreerd. De organisatie heeft als doel vrouwen in de 

Kilimanjaro regio toegang tot informatie over HIV/AIDS te verschaffen en ze tevens uit te rusten met 

mogelijkheden om zelf de strijd met HIV/AIDS aan te gaan binnen de eigen gemeenschap 

(Bussiness/Strategic Plan, 2002: 3). Op dit moment is ongeveer 7% van de Tanzaniaanse bevolking 

besmet met HIV/AIDS. Dit komt neer op een aantal van 1.4 miljoen. De Kilimanjaro regio staat met zijn 

7,5% als derde in de ranglijst van HIV/AIDS besmettingen in regio’s (Annual Report, 2007: 4).  

 

3.2.1 Missie en visie van Kiwakkuki 

De missie van Kiwakkuki is ‘het implementeren van geïntegreerde programma’s die zich richten op 

bewustwording van feiten over HIV en AIDS, en de participatie van de gemeenschap in het verstrekken 

van diensten aan diegenen die geïnfecteerd zijn met HIV/AIDS en/of te maken hebben met de gevolgen 

van HIV/AIDS’. De visie heeft Kiwakkuki verwoord als ‘een gemeenschap die gepaste maatregelen neemt 

om HIV tegen te gaan en bijdraagt aan pogingen om de impact van AIDS te verminderen’ (Strategic Plan, 

2006: 5). 

 

3.2.2 Organisatiestructuur 

Kiwakkuki is begonnen als een grass root organisatie die in de loop van de jaren uitgegroeid is tot een 

stichting met meer dan 6000 leden (Strategic Plan, 2006: 4). Er wordt gewerkt met een 

gedecentraliseerd systeem van grass root branches (groepen), districten en een regio. In de bijlage is het 

organogram van Kiwakkuki opgenomen
6
. Het hoogste besluitvormingsorgaan is de regional Annual 

General Meeting (AGM), oftewel de regionale algemene ledenvergadering. Deze wordt eenmaal per jaar 

gehouden
7
.  

 

Om de missie en visie te realiseren wordt met de volgende vier kernprogramma’s gewerkt (Strategic 

Plan, 2006: 6): 

� Awareness Raising (Education): bewustwording en onderwijs over HIV/AIDS; 

� Home Based Care (HBC): huisbezoeken aan HIV/AIDS besmette patiënten; 

� Voluntary Counseling and Testing (VCT): vrijwillige voorlichting en testmogelijkheid; 

� Orphan’s Support (OVC): ondersteuning van weeskinderen en meest kwetsbare kinderen. 

 

Daarnaast hebben ze activiteiten die onder verschillende kernprogramma’s vallen. Zo is er een 

onderzoeksprogramma, een International Memory Project (IMP) en een Life & Living project.  

Kiwakkuki is actief in de Kilimanjaro regio. Dit is één van de 20 regio’s die Tanzania telt. De 

Kilimanjaro regio is 13,309 km
2
 en de geschatte populatie is 1.509.750 (www.wikipedia.nl). Vanwege de 

enorme omvang van de regio, is Kiwakkuki verspreid over 6 districten: Moshi Urban, Moshi Rural, Same, 

Mwanga, Rombo en Hai (samenstelling van de districten Hai en Siha).  

 

3.2.3 Donoren 

In het jaar 2007 had Kiwakkuki 17 donoren die een totaal aan 650.000 dollars aan fondsen hebben 

verstrekt. De Nederlandse Bernard van Leer Foundation had hierin een aandeel van 15,2 %. Terre des 

Hommes droeg 3.7% van dit totaalbedrag bij. Andere belangrijke donoren zijn Action Medeor (Duitsland) 

met 14.4%, Oxfam Ireland 10.9%, Duke University met 9.0% (Verenigde Staten) voor een 

onderzoeksproject en het Spaanse Cives Mundi voor het Life & Living project (Annual Report, 2007: 19, 

20).   

   

                                                 
6
 Het meest recente organogram stamt uit 2007. 

7
 De AGM over het jaar 2008 hebben we meegemaakt op 30 mei 2009. Het rapport is echter nog niet in het Engels beschikbaar. De meest 

recente cijfers in dit rapport zijn om die reden uit 2007. 
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3.2.4 Kiwakkuki en verantwoording  

De meest gangbare opvatting binnen Kiwakkuki is dat verantwoording een tool is waarmee gemeten en 

gemonitord wordt hoe je de taken en verantwoordelijkheden, zoals die staan geformuleerd in je 

taakomschrijving, uitvoert. Je rapporteert hier schriftelijk over aan je meerdere. Enkele uitspraken van 

respondenten maken dit inzichtelijk. Zo wordt gezegd: 'Accountability refers to the person that I am 

responsible too (respondent 11).' En ook: 'Accountability is a measurement or monitoring tool for 

anything you do related to your job (respondent 12).' Of: 'Accountability is a monitoring or measuring 

tool to see if you do your work according to your contract (respondent 13).' Dit is een vrij nauwe 

opvatting van verantwoording waarbij duidelijk de hiërarchische relatie van ondergeschikte en meerdere 

naar voren komt en verantwoording afgelegd wordt op basis van de formeel vastgelegde taken in een 

taakomschrijving.    

 Enkele respondenten zien verantwoording wat ruimer van aard. 'Accountability entails the 

process of giving feedback to various people on the resources that have been utilised; and the nature of 

feedback depends on who is receiving it (respondent 20).' In de eerste plaats wordt verantwoording 

afgelegd aan leden van de organisatie en de regionale raad. In de tweede plaats wordt verantwoording 

afgelegd naar andere stakeholders, zoals de overheid en donororganisaties. Het afleggen van 

verantwoording gebeurt 'when you have to explain to benificiaries why decisions are being made 

(respondent 10).' Een respondent omschrijft de verantwoording als een proces in de keten van grass root 

naar hoofdkantoor en weer terug. 'It is therefore also a two-way relationship wherein I am accountable 

to the grass root level about providing them with what they need and they are accountable to me in 

giving feedback on what is done with the money (respondent 18).' Verantwoording als proces van uitleg 

en feedback naar verschillende betrokken actoren staat in deze opvatting meer op de voorgrond.     

Alle respondenten geven aan verantwoording belangrijk te vinden. De redenen hiervan lopen 

hier en daar wat uiteen. Twee respondenten verwoorden het als een manier om je bezig te houden. 'It 

keeps you busy and shows that you are working (respondenten 8 en 13).' Anderen noemen de helderheid 

die met verantwoording wordt geschept over verantwoordelijkheden en taken binnen de organisatie. 

Het zorgt ook voor een planmatige structuur waarmee de implementatie gerealiseerd kan worden. Eén 

van de respondenten ziet verantwoording als hét belangrijkste binnen een relatie. Hierbij geeft de 

respondent als voorbeeld de relatie met de donor waarbij de donor moet weten wat er met het geld is 

gebeurd. Kiwakkuki moet hier informatie over verstrekken. Het geven van informatie en krijgen van 

feedback is daarin essentieel (respondent 10). Doel hiervan is om te kunnen signaleren waar 

veranderingen en verbeteringen kunnen worden aangebracht in het proces (respondent 12). Deze 

checks door de donoren gedurende het proces zijn noodzakelijk in leren, verbeteren en continuering van 

de fondsen (respondent 8). Tijdens dit proces wordt gebruik gemaakt van monitoringsmiddelen zoals die 

zijn vastgelegd in het contract. Het contract verschaft helderheid over wat er door Kiwakkuki aan 

verantwoordingsinformatie moet worden geleverd, zo zeggen verschillende respondenten. Dit betekent 

overigens niet dat zij het altijd eens zijn met de voorwaarden zoals die worden gesteld in het contract. 

Hier wordt later uitgebreider op ingegaan. Verantwoording is in alle relaties met verschillende actoren 

van belang. Een respondent vat het samen als belangrijk voor: ‘leden, want anders is er geen draagvlak 

in de gemeenschap; begunstigden, want anders is er geen doelgroep die hulp nodig heeft; donoren, want 

anders zijn er geen fondsen; de overheid, want anders is er geen beleid om ons te sturen (respondent 8).’ 

 

3.3 Samenvattend  

De doelen van publieke verantwoording komen voor de noordelijke donor en zuidelijke partner overeen 

op de punten uitleg geven en informatie-uitwisseling of feedback. Kenmerkende verschillen zijn de 

nadruk bij het noorden op transparantie van het handelen, als ware het een natuurlijk proces, en bij het 

zuiden de verantwoording als een tool dat de organisatie aangeleerd wordt. 
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IV NOORDELIJKE DONOR  

 
 

In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke verantwoordingsinformatie de noordelijke donororganisatie 

vraagt aan haar partner, hoe zij verantwoordingsinformatie gebruikt bij het nemen van beslissingen in de 

rol van principaal en de rol van agent, en welke relatieve invloed verantwoordingsinformatie heeft op 

dergelijke beslissingen. 

   

4.1 Vraag naar verantwoordingsinformatie 

Uit de typering van de relatie tussen donororganisatie (principaal) en partnerorganisatie (agent) vloeien 

verantwoordingseisen voort die hun oorsprong vinden in de behoefte om als principaal controle uit te 

oefenen over de uitbetalingen die worden gedaan (Dean, 1992: 5). De verantwoordingsrespons van de 

ontvangende organisatie is in dat opzicht noodzakelijk, zowel als preconditie voor de beslissing tot 

uitbetaling – de ex-ante verantwoording – en als controlemechanisme gedurende of na afloop van de 

financiering – de ex-post verantwoording. Gezien de keten-agency die onderzocht wordt, zal eerst kort 

een overzicht worden gegeven van de eisen die het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt 

aan de Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties. Dit overzicht is gebaseerd op het 

Beleidskader MFS van 2005. Hierna worden de verantwoordingseisen weergegeven die de Nederlandse 

ontwikkelingsorganisaties aan haar zuidelijke partners oplegt. Met deze uiteenzetting wordt antwoord 

gegeven op de vraag welke verantwoordingsinformatie wordt gevraagd ten behoeve van toekomstige 

besluitvorming.  

 

4.1.1 Ministerie van Buitenlandse Zaken 

De aanvragen voor financiering onder het nieuwe medefinancieringsstelsel is uitbesteed aan een extern 

beoordelingsteam van het bureau Berenschot onder leiding van de onafhankelijke adviescommissie MFS, 

voorgezeten door Leendert Bikker (Schulpen, 2006: 7). De minister van Ontwikkelingssamenwerking 

draagt de eindverantwoordelijkheid voor de besluiten die de adviescommissie neemt ten aanzien van 

subsidieaanvragen.  

De algemene beleidsdoelstelling van het MFS is “duurzame armoedebestrijding in 

ontwikkelingslanden door versterking van het maatschappelijk middenveld in het Zuiden, om ook op deze 

manier een bijdrage te leveren aan verbetering van de levensomstandigheden en aan het vergroten van 

de mogelijkheden van de bevolking om zeggenschap te krijgen over vorming en uitvoering van 

overheidsbeleid. (…) Een goed georganiseerd middenveld in het Zuiden en in het Noorden [speelt] een 

cruciale rol (Beleidskader MFS, 2005: 5).” 

 De Nederlandse NGDO’s en hun zuidelijke partnerorganisaties moeten deze beleidsdoelstelling 

delen en daaraan hun eigen bijdrage leveren. Deze bijdrage moet kwalitatief hoog zijn, resultaatgericht 

en complementair met de interventiestrategieën van andere actoren zodat er optimale resultaten 

behaald kunnen worden. Het beoordelingsteam van bureau Berenschot kijkt dan ook naar drie 

verschillende onderdelen bij de subsidieaanvraag. Een aanvraag wordt getoetst aan de drempelcriteria, 

organisatietoets (o-toets) en voorsteltoets (v-toets) (Beleidskader MFS, 2005: 6).  

Enkele drempelcriteria zijn onder meer dat de aanvragende organisatie een in Nederland 

gevestigde niet-overheidsorganisatie zonder winstoogmerk is, aantoonbaar draagvlak heeft in 

Nederland, zich inzet voor structurele vermindering van armoede in ontwikkelingslanden die voorkomen 

op de DAC-1 lijst
8
, een subsidieaanvraag van minimaal 100.000 euro doet en een substantiële eigen 

                                                 
8
 Landen die gekwalificeerd zijn als ontwikkelingslanden door het Development Assistance Committee (DAC) van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).  
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financiële bijdrage levert (Beleidskader MFS, 2005: 15,16). Op deze manier zijn er 13 drempelcriteria 

geformuleerd. Indien een organisatie niet voldoet aan de drempelcriteria wordt hun aanvraag direct 

afgewezen. 

Aan de hand van de o-toets worden de eigenschappen en de kwaliteit van de organisatie in kaart 

gebracht. Daartoe wordt gemeten hoe een organisatie scoort op de indicatoren kwaliteit trackrecord, 

planmatigheid organisatie, kwaliteit partnerbeleid, zichtbaarheid prestaties in de keten, innovatiegericht 

leren, lerend vermogen in keten, doelmatigheid, kwaliteit AO, kwaliteit samenwerkingsrelaties en 

maatschappelijke oriëntatie
9
. De totaalscore op de organisatietoets bedraagt 100. De grens ligt bij een 

score van 65. Wanneer een organisatie lager scoort dan 65, wordt er geen subsidie toegekend. Bij de 

uitwerking van de gestelde criteria worden aan aanvragen boven de 2,5 miljoen euro strengere eisen 

gesteld aan de kwaliteit van de organisatie (Beleidskader MFS, 2005: 15). Tevens wordt er gekeken naar 

de grootte van een organisatie bij de beoordeling.  

De inhoud en kwaliteit van een subsidieaanvraag wordt getoets aan de hand van de v-toets. 

Deze v-toets bestaat uit de elementen consistentie strategische keuzes, partnerbeleid, 

vermaatschappelijking, logica programma, beleidsrelevantie visie, relatie doelen en middelen, 

meerwaarde vernieuwende elementen, doelmatigheid, duurzaamheid en zichtbaarheid resultaten
10

. Er 

is geen grens neergelegd bij de score op de v-toets. Dit is te verklaren door de inhoudelijke samenhang 

van deze toets met de o-toets. Voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen gelden voor grote en 

kleine organisaties identieke criteria. Het volgende schema wordt bij de beoordeling en berekening 

gebruikt (Schulpen, 2006: 8). De subsidieaanvraag is een vorm van ex-ante verantwoording. 

 

                                                 
9
 Scoreverdeling: http://www.minbuza.nl/binaries/kamerbrieven-bijlagen/2006/09/bijlage-6-score-verdeling-14-september.pdf 

10
 Ibid. 
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Bij het verstrekken van een subsidie heeft de particuliere hulporganisatie de plicht om jaarlijks een 

verantwoordingsrapport te leveren aan DGIS (Directoraat-generaal Internationale Samenwerking) over 

de behaalde resultaten en hiermee gemoeide financiële uitgaven. De wijze waarop dit dient te gebeuren 

is vastgelegd in het monitoringsprotocol. Dit valt onder de ex-post verantwoording. 

 

4.1.2 Nederlandse particuliere ontwikkelingsorganisaties 

Donororganisaties maken contractafspraken met zuidelijke partnerorganisaties over het leveren van 

verantwoordingsinformatie. De verantwoordingsinformatie die wordt gevraagd is enerzijds financiële 

verantwoording en anderzijds inhoudelijke- of resultaatverantwoording. Aan deze 

verantwoordingsinformatie stellen zij ook eisen. Deze eisen kunnen als harde verantwoordingseisen 

worden getypeerd die zowel vooraf als achteraf worden gevraagd. De ex-ante verantwoording bestaat 

uit het schrijven van een subsidie- of projectvoorstel, een contract en eventueel een projectspecifiek 

(jaar)plan. De ex-post verantwoording omvat de jaarverslagen en/of voortgangsrapportages, de 

financiële rapportages en de projectevaluatie. Deze documenten worden ook wel de statutaire 

documenten genoemd, dat wil zeggen, er zijn in het contract afspraken vastgelegd over de frequentie, 

het tijdstip en de wijze van oplevering van de documenten (BvLF, Grant Letter Reporting Guidelines: 3).  

Uit de interviews met medewerkers van zes grote Nederlandse donororganisaties blijkt dat al deze 

rapporten gevraagd worden als onderdeel van het verantwoordingsproces. Daarnaast blijkt regelmatige 

onderlinge communicatie belangrijk te zijn en vormen veldbezoeken onderdeel van het 



 33

verantwoordingsproces. Op elk van deze informatiebronnen zal hieronder worden ingegaan.  

 

Subsidievoorstel en contract 

De eerste eis betreft het schrijven van een voorstel voor subsidieaanvraag. Dit voorstel – dat ook wel het 

projectvoorstel wordt genoemd – is een ex-ante vorm van verantwoording vragen. Voordat een 

financieringsrelatie wordt aangegaan, moet de ontvangende partij duidelijk maken wat ze met het geld 

gaat doen. Box 1 geeft een overzicht van de onderdelen waaruit een voorstel dient te bestaan
11

. In geval 

van een negatieve beoordeling van het subsidievoorstel door de donororganisatie vindt er een afwijzing 

plaats. Bij een redelijke tegemoetkoming aan de gestelde criteria (zie hiervoor paragraaf 4.2) wordt de 

aanvraag besproken door de twee partijen. Deze bespreking vindt veelal per email plaats. Het komt maar 

zelden voor dat partijen face-to-face een voorstel bespreken. Naar aanleiding van de bespreking worden 

er eventuele aanpassingen in het voorstel gedaan. Afspraken worden vastgelegd in een contract, welke 

in alle gevallen wordt opgesteld door de donor. Vaak worden er ook nog projectspecifieke (jaar)plannen 

geschreven. De wijze waarop informatie wordt gevraagd is in deze fase overwegend schriftelijk.  

  

 

 

                                                 
11

 Op basis van documenten van de Bernard van Leer Foundation – Grant Letter Reporting Guidelines (1), Required Information in Proposal (2), 

BvLF Reporting Guidelines (3); op basis van mondelinge weergave van zes grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties tijdens expertinterviews 

(zie hiervoor de lijst met geïnterviewden in de bijlage). 
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Box 1 - Subsidievoorstel  
 

Probleembeschrijving 

Centraal staat een beschrijving van het probleem waarop de specifieke subsidie betrekking heeft. Deze beschrijving 

moet ondersteund worden door data die relevant zijn voor de doelen van het project. De beschrijving gaat in op de 

oorzaken van het probleem, de beoogde doelgroepen, reeds bestaande initiatieven om het probleem aan te pakken 

met bijbehorende resultaten, en relevant overheidsbeleid. 

 

Verwachte veranderingen 

De te verwachten veranderingen over een x aantal jaren. 

 

Beschrijving van de organisatie 

Organisatiebeschrijving in termen van missie, grootte, technische en operationele kennis, ervaring met vergelijkbare 

projecten en resultaten hiervan en wijze van financiering in het verleden. 

 

Algemene doelstellingen (impact) 

Deze lange termijn doelstellingen zijn onderdeel van de brede organisatiedoelen op impactniveau.  

 

Outcome 

Outcomes komen voort uit het behalen van de outputs en dragen bij aan de realisering van de algemene 

doelstellingen (impact). Outcomes kunnen verwijzen naar veranderingen in gedrag, vaardigheden, kennis, attitudes, 

waarden of condities. Het is moeilijker om te controleren voor de veranderingen die moeten volgen uit de outputs. 

Toch dienen partners outcomes te formuleren die logischerwijs voortkomen uit de geplande outputs. Outcomes 

worden gemeten door te monitoren en te evalueren. Outcomes moeten om die reden zo veel mogelijk SMART 

(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound) geformuleerd worden. 

 

Output 

Dit zijn de tastbare, onmiddellijke en bedoelde resultaten die voortkomen uit de activiteiten van het project en die 

noodzakelijk zijn om de outcomes te realiseren.  

 

Activiteiten 

De hoofdactiviteiten (in tijdsvolgorde) die ondernomen moeten worden om de gewenste output te genereren.  

 

Begunstigden 

De directe en indirecte begunstigden van het project in aantallen en type.  

 

Actoren  

De betrokken actoren bij het project met specificering naar activiteit(en) en bijdrage. 

 

Risicoanalyse 

Het voorspellen van mogelijke risico’s, het in kaart brengen van de consequenties van deze risico’s en het benoemen 

van maatregelen om deze risico’s te voorkomen.  

 

Leren  

Op welke wijze draagt dit project bij aan fundamentele vragen of veronderstellingen? Welke andere kennis levert dit 

project op?  

 

Monitoren en evalueren 

De wijze waarop de partner activiteiten, outputs en outcomes van het voorgestelde project gaat volgen. Hierbij wordt 

ingegaan op de ‘wat, wie en wanneer’-vraag en komen indicatoren en methodologie aan bod. 

 

Invloed (leverage) 

De financiële, sociale en politieke hefboomwerking of invloed die het project verwacht te hebben. 

 

Duurzaamheid (sustainability) 

De mechanismen waarmee de duurzaamheid van output, processen en outcomes worden gewaarborgd.  

 

Budget 

Hoofdlijnen van het budget; bedragen, totalen en verdelingen in een overzichtelijke tabel. 
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Jaarverslagen en/of voortgangsrapportages  

Met deze rapportages worden de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden en resultaten vergeleken 

met de eerder geformuleerde doelstellingen en projectplannen. De rapporten worden tenminste jaarlijks 

opgeleverd, maar hierin bestaan verschillen tussen de Nederlandse donoren. Zo vragen ICCO, Cordaid, 

Hivos, Oxfam Novib en de BvLF jaarlijks een inhoudelijk verslag, terwijl Terre des Hommes een 

halfjaarlijks verslag vraagt. In box 2 worden de eisen van een dergelijk verslag weergegeven
12

. Bij vragen 

of opmerkingen aan de kant van de donor wordt wederom in discussie gegaan met de partnerorganisatie 

over de benodigde verheldering of verbetering. 

 

 
 

Financiële rapportages  

In de financiële rapportages wordt gedetailleerd ingegaan op de uitgaven. Dit financiële overzicht moet 

in ieder geval eenmaal per jaar verstrekt worden. Dit gebeurt gelijktijdig met het inhoudelijk jaarverslag. 

Een tussentijds overzicht wordt in sommige gevallen halfjaarlijks gevraagd. Uitzondering hierop vormt 

Terre des Hommes, die aan alle partners viermaal per jaar een financieel verslag vraagt. Daarnaast wordt 

er bij beëindiging van het project, meestal als onderdeel van de projectevaluatie, een financieel overzicht 

gegeven van de totale projectduur. Alle financiële verslagen worden uitgebreid onderzocht door de 

donororganisatie, waarbij de daadwerkelijke uitgaven vergeleken worden met het goedgekeurde 

budgetvoorstel (BvLF, Grant Letter Reporting Guidelines: 9). In veel gevallen moet het financiële verslag 

voorzien zijn van een accountantsverklaring door een lokaal erkende en geregistreerde accountant. Box 

3 geeft een overzicht van de onderdelen waarop gespecificeerd dient te worden
13

.  

                                                 
12

 Ibid.  
13

 Ibid. 

Box 2 – Jaarverslagen / voortgangsrapportages  

 

Specifieke doelstellingen 

Met motivatie rapporteren over het succes dan wel falen van de doelstellingen voor dit specifieke jaar.  

 

Actieplan 

Rapporteren over de implementatie (succes/falen) van de strategieën zoals uiteengezet in het projectplan. 

Hierbij komen de ondernomen activiteiten aan bod en worden de resultaten hiervan weergegeven.  

 

Organisatie en structuur van het project 

Verslaglegging van de wijze waarop de organisatie en gekozen structuur van het project adequaat is geweest in 

de realisatie van de doelen. Hierbij wordt tevens ingegaan op de ervaringen van medewerkers. 

 

Evaluatie en documentatie 

Stand van zaken met betrekking tot evaluatie en documentatie.  

 

Communicatie en leren 

De wijze waarop is samengewerkt met andere organisaties in termen van doel, aard en frequentie van 

contact/bezoek.  

 

Resultaten 

Overzicht van de behaalde resultaten voor de specifieke doelgroep(en), ondersteund met cijfers. 

  

Problemen 

Vermelden van de problemen die de ontwikkeling van het project gedurende het jaar in de weg hebben 

gestaan. Tevens ingaan op de urgentie ervan en voorstellen van mogelijke oplossingen.  

   

Relevante bijlagen 
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Projectevaluaties 

De financieringscyclus die wordt gehanteerd in de relaties met partners is een driejarige, waarbij na drie 

jaar het gehele project wordt geëvalueerd. Er moet dan een volledig financieel overzicht, inclusief audit 

door een externe accountant, worden aangeleverd over de gehele projectperiode (BvLF, Grant Letter 

Reporting Guidelines: 10). In veel gevallen wordt er door een lokale consultant desk research en een 

survey gedaan. Ook wordt de Most Significant Change Method gebruikt waarin storytelling centraal 

staat. Dit levert een narrative rapport en een financieel rapport op. In box 4 wordt een overzicht van de 

belangrijkste onderdelen in een evaluatierapport weergegeven
14

. De uitkomsten van de projectevaluatie 

worden gebruikt in de beoordeling voor de aanvraag van een volgende financieringsperiode en het 

schrijven van een nieuw projectvoorstel. 

 

 

 

 

                                                 
14

 Op basis van het rapport External Mid-term evaluation for Bernard van Leer Foundation supported OVC project at Kiwakkuki (4); op basis van 

mondelinge weergave van zes grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties tijdens expertinterviews (zie hiervoor de lijst met geïnterviewden in 

de bijlage).  

Box 3 – Financiële rapportages 
 

Personeel: salarissen, verzekeringen en dergelijke, maar met uitzondering van de salarissen voor 

administratieve staf en staf betrokken bij evaluatiewerkzaamheden. Het budget moet een overzicht geven van 

de projectstaf; niveau, aantal, full- of parttime en basissalaris.  

 

Ontwikkeling en training: materiaalkosten voor projectactiviteiten, inclusief printkosten en consultant tarieven. 

 

Gebouw en andere benodigdheden: accommodatiekosten inclusief huur en inrichting; auto’s (van tevoren 

toestemming van donor voor aanschaf). 

 

Reizen en transport: onkosten voor gebruik van privé transport voor projectdoeleinden en gebruikskosten van 

een projectauto (bij toestemming). 

 

Administratie: salarissen voor secretaris; boekhouding en auditing; kantoorbenodigdheden; administratieve 

benodigdheden; telefoon, portokosten, vertaalkosten. 

 

Evaluatie: evaluatie staf en adviseurs, data verwerking en gerelateerde onkosten.  

 

Overig: datgene wat niet onder bovenstaande categorieën valt. 
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Veldbezoeken, email en telefoon  

Alle respondenten geven aan dat er veldbezoeken worden gebracht aan de zuidelijke 

partnerorganisaties. De wijze waarop dit wordt georganiseerd loopt iets uiteen, maar over het algemeen 

bezoekt de program officer jaarlijks de organisatie. Van de verschillende vormen van ex-post 

verantwoording is het veldbezoek de enige vorm die niet schriftelijk van aard is. Alle donororganisaties 

vermelden een bezoek als een belangrijk onderdeel van monitoring. ‘Er wordt dan ook gekeken bij 

beneficiaries [begunstigden] en met hen gesproken om te horen welk effect de hulp heeft gehad en welke 

rol ze daar zelf in hebben gespeeld’ (respondent 5). Daarnaast bespreekt de donor het verloop van het 

project met de verantwoordelijke mensen bij de partnerorganisatie. Door een respondent wordt gezegd 

dat er ‘bij goedkeuring van een project een aantal aandachtpunten is waar we op gaan letten. Deze 

komen ook aan de orde tijdens een bezoek’ (respondent 5). Per email en soms telefonisch heeft de 

program officer wekelijks contact met de partnerorganisatie. De voortgang van het project wordt op die 

manier besproken en relaties worden onderhouden.  

 

4.2 Gebruik van verantwoordingsinformatie  

In de vorige paragraaf is inzicht verkregen in het soort informatie dat wordt gevraagd en de wijze waarop 

dit wordt gevraagd door de noordelijke donor. Er is onderscheid gemaakt in enerzijds formele structuren 

van verantwoordingsinformatie, te weten het projectvoorstel, de jaarverslagen en 

voortgangsrapportages, de financiële verslagen en de projectevaluaties, en anderzijds de meer informele 

structuren van verantwoordingsinformatie, te weten de veldbezoeken en de regelmatige contacten via 

email en telefoon. In deze paragraaf staat het gebruik van deze verantwoordingsinformatie door de 

donor centraal. Het wordt daarbij gerelateerd aan het nemen van beslissingen. Er wordt met andere 

Box 4 – Projectevaluaties  
 

Algemeen doel: evalueren van de impact van de steun gegeven door de donor over een bepaalde periode. De 

impact wordt bekeken in termen van begunstigden en targets, bijdrage aan doelstellingen en veranderingen in 

de levens van de doelgroep(en).  

 

Specifieke doelstellingen:  

� voortgang meten van het project aan de hand van gestelde doelen, gekozen strategieën en geplande 

activiteiten;  

� waarderen van de gebruikte methodes en benaderingen om de doelgroep(en) te bereiken waarbij 

tevens gekeken wordt naar de wijze waarop dit past binnen de nationale kaders en context van beleid, 

de lokale context en de organisatiewaarden;  

� meten van de bijdrage van training en capaciteitsopbouw onder medewerkers en de impact hiervan 

op de kwaliteit van de interventies;  

� inschatten van de actieve betrokkenheid bij en ownership van het programma door de doelgroep(en);  

� waarderen van de mate waarin de wijze waarop de organisatie werkt, bijdraagt aan het behalen van 

de vooraf gestelde outcome;  

� documenteren van de geleerde lessen gedurende de loop van het project;  

� bepalen van de sterktes en zwaktes van het programma en het formuleren van een mogelijke focus 

voor de toekomst op basis van de uitkomsten van de evaluatie en de gehanteerde strategieën door de 

donor;  

� beoordelen van de uitgaven van de ter beschikking gestelde fondsen; 

� waarderen van de capaciteit van de organisatie en de geschiktheid van systemen om de 

implementatie te managen.  

 

Budget en tijd 
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woorden ingezoomd op de functie van verantwoordingsinformatie bij een beslissing, waarbij gekeken 

wordt naar het directe gebruik en het indirecte gebruik ervan. Ook wordt weergegeven wie er betrokken 

zijn bij dergelijke beslissingen. De centrale vraag hier is hoe wordt verantwoordingsinformatie direct en 

indirect gebruikt bij de beslissing? Zoals in het theoretisch kader reeds naar voren kwam, gaat het om 

beslissingen die gerelateerd zijn aan de controle die een principaal uit wil oefenen over een agent met 

het oog op de besteding van haar geld. Hiertoe stelt zij eisen aan de agent met betrekking tot het 

verstrekken van informatie over deze besteding. De besteding moet bijvoorbeeld volgens afspraken gaan 

en een bepaald resultaat bereiken. Deze relatie staat centraal in dit onderzoek, dus naar dit type 

beslissingen wordt gekeken. Maar, uit de PA theorie bleek al dat er sprake kan zijn van een meervoudige 

principaal-agent relatie. De donor neemt dan niet alleen beslissingen aangaande de relatie met haar 

agent, maar ook beslissingen die gerelateerd zijn aan de verantwoording van de eigen organisatie in 

diens rol als agent. Met andere woorden, een donor kan ook bepaalde verantwoordingsinformatie 

vragen aan zuidelijke partners zodat zij zichzelf kan verantwoorden naar haar donoren. Bij het gebruik 

van de verschillende soorten verantwoordingsinformatie zal daarom gekeken worden naar het type 

beslissing waarvoor het voornamelijk wordt gebruikt.  

Voor elk van de onder paragraaf 4.1 onderscheiden vormen van verantwoordingsinformatie 

wordt achtereenvolgens gekeken hoe het wordt gebruikt in de besluitvorming, of dit gebruik als 

overwegend direct of indirect getypeerd kan worden en wie op het organisatieniveau van de donor de 

belangrijkste betrokken actoren zijn. 

 

Subsidievoorstel en contract 

Een subsidievoorstel vormt de eerste formele informatie-uitwisseling in het kader van ex-ante 

verantwoording tussen zuidelijke partner en donor. In deze beginfase is het aan de donororganisatie om 

te beoordelen of er een partnerschap wordt gestart of wordt voortgezet. De beoordeling van een 

subsidievoorstel blijkt hoofdzakelijk te geschieden aan de hand van twee criteria, te weten 

overeenstemming met doelstellingen en strategie van de donororganisatie en kwaliteit van het voorstel. 

Een derde criterium dat ook genoemd wordt, is de interne democratische besluitvormingsstructuur van 

de partnerorganisatie.  

 

A Overeenstemming doelstellingen en strategie van de donor 

Het projectvoorstel moet inhoudelijk, op doelen en gekozen strategie, passend zijn bij de 

donororganisatie. Bij de BvLF wordt hierover gezegd dat ‘er een spanningsveld bestaat in het doel van de 

BvLF om iets te ontwikkelen dat breder toegepast kan worden, terwijl de zuidelijke partner vooral 

geïnteresseerd is in de eigen regio.’ Er moet voldoende ruimte zijn binnen het project om beide doelen te 

realiseren. Een andere donororganisatie haalt aan dat het aangaan of stopzetten van relaties met 

partners verband houdt met organisatiebrede beleidskeuzes. Deze kunnen door geopolitieke 

ontwikkelingen wijzigen of verband houden met het gekozen overheidsbeleid. Een respondent van Terre 

des Hommes legt uit dat de relatie met Kiwakkuki is stopgezet, omdat dit niet meer paste bij de eigen 

missie en visie. ‘Kiwakkuki is een grote, sterke en professionele organisatie met veel donoren en in staat 

om zelf fondsen te werven. Bovendien behoort de regio waarin zij opereren niet meer tot de allerarmste 

of meest hulpbehoevende regio’s. Terre des Hommes wil vanuit haar missie en visie juist aan de minst 

ontwikkelde regio’s een bijdrage leveren’. 

 

B Kwaliteit van het voorstel 

De Nederlandse donororganisaties werken alle met een format waarlangs de aanvragen beoordeeld 

worden. Zo gebruikt Oxfam Novib een toegangstoets naar model van de Wereldbank. Dit model is 

overwegend een economisch model. ‘Het gaat daarbij om de bereidheid tot armoedebestrijding door de 

organisatie enerzijds en anderzijds om een deugdelijke besteding van publieke middelen’ (respondent 1). 
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Ook zijn de kwaliteitsstandaarden van de ISO certificering
15

 van invloed op de beoordeling van 

voorstellen.  

 

C Democratische besluitvormingsstructuur partnerorganisatie 

De wijze waarop de partnerorganisatie is ingericht, is voor donoren van belang bij het inschatten van de 

kans op realisering van de projectdoelen. Deze realisering moet bovendien op een democratisch 

verantwoorde manier gebeuren. Concreet houdt dit in dat de partnerorganisatie ingebouwde checks en 

balances dient te hebben, er een transparante besluitvorming op na moet houden, de achterban moet 

informeren over hun werkzaamheden en hun tevens moet laten participeren in het project (respondent 

3). 

 

Wanneer er onvoldoende overeenkomsten bestaan tussen doelstellingen en strategieën van partner en 

donor, besluit een donor geen partnerschap aan te gaan. Eenzelfde beslissing volgt wanneer niet aan de 

minimale eisen van kwaliteit van het voorstel en interne besluitvormingsstructuur kan worden voldaan 

door de partner. Een respondent vat de selectie van een partner samen met vier kernvragen: ‘Zijn ze 

succesvol op de hoofddoelstelling van de organisatie? Zijn ze een belangrijke speler? Welke andere 

alternatieven zijn voorhanden? Is er een gesprek mogelijk over projectvoorwaarden?’ (respondent 3) 

Bij een redelijke tegemoetkoming aan de gestelde criteria wordt de aanvraag besproken door de 

twee partijen. In de praktijk blijkt dat de donor haar reactie op het voorstel nagenoeg altijd schriftelijk – 

meestal per email – geeft aan de donor. Vervolgens vindt er een bespreking van het voorstel plaats. Hoe 

lang of kort deze bespreking duurt, verschilt per donor. ‘Uiteindelijk is de Noordelijke donor de 

machtigste partij en bepaalt zij the rules of de game. Bovendien heeft Cordaid 1000 partners, dus zijn we 

genoodzaakt om een set eisen te hanteren die werkbaar zijn voor de eigen organisatie. (respondent 2)’ 

Het komt maar zelden voor dat partijen face-to-face een voorstel bespreken. De donoren bevinden zich 

daarvoor fysiek op een te grote afstand. Zelfs bij Terre des Hommes, die werken met regio- en 

landenkantoren, worden de voorstellen over het algemeen per email of eventueel telefonisch 

besproken. Naar aanleiding van deze bespreking worden er eventuele aanpassingen in het voorstel 

gedaan door de partnerorganisatie. Vervolgens worden de afspraken vastgelegd in een contract. Dit 

contract wordt in alle gevallen opgesteld door de donor en deze wordt getekend door beide partijen.  

Het gebruik van de verstrekte informatie kan in deze fase als direct worden getypeerd. Er zijn 

duidelijke criteria geformuleerd waarlangs het projectvoorstel wordt beoordeeld. Bovendien is het 

contact tussen partner en donor in deze fase beperkt en bijna uitsluitend schriftelijk. Het contract dat bij 

samenwerking tussenbeide wordt opgesteld en getekend is tevens zeer formeel van aard en geeft 

duidelijke richtlijnen omtrent de te leveren verantwoordingsinformatie gedurende de loop van het 

project. Het projectvoorstel als onderdeel van verantwoordingsinformatie wordt op een directe wijze 

gebruikt in de beslissingen die een principaal neemt ten aanzien van het uitoefenen van controle over de 

agent.  

Een projectvoorstel wordt in eerste instantie beoordeeld door de verantwoordelijk program 

officer (ook: accountmanager of relatiebeheerder). Hierna wordt dit in teamverband besproken en 

neemt men gezamenlijk een beslissing. Ter illustratie het volgende interviewfragment: ‘Dit voorstel 

wordt vervolgens besproken met de partner, dingen waar we het niet mee eens zijn of dingen die we 

beter uitgewerkt willen hebben of anders willen tot er een uiteindelijk voorstel ligt en dan gaat dat naar 

een interne commissie. Hier zitten alle programmamensen in die werken binnen een bepaald 

aandachtsgebied – er worden 3 aandachtsgebieden onderscheiden –, plus een aantal managers en een 

aantal mensen van de onderzoekskant en een aantal van monitoring en evaluatie en daar wordt het 

besproken en dan wordt het in principe goedgekeurd. Omdat de program officer het al helemaal 

                                                 
15

 ISO-certificering (International Organization for Standardization): certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt dat het 

kwaliteitsmanagementsysteem aan alle normeisen voldoet. Cordaid, Hivos, Terre des Hommes en Oxfam Novib zijn in het bezit van een ISO-

certificaat.  
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doorgesproken heeft met de donororganisatie wordt het meestal direct goedgekeurd, of soms zijn er 

kleine wijzigingen of aanvullende vragen. Daarna gaat het naar de directeur toe en die tekent er 

uiteindelijk voor (respondent 5).’ De projectmedewerker bij Oxfam Novib werkt met een soort 

stoplichtsysteem, waarbij hij/zij rood licht, oranje of groen licht kan geven aan voorstellen die 

binnenkomen voor projecten, maar ook bij beoordeling van lopende projecten. Bij een oranje licht wordt 

er gediscussieerd met de lokale partner en (soms) intern. Bij Cordaid zijn de teamleider, 

programmavertegenwoordiger en financieel adviseur vanaf het begin betrokken bij de beoordeling van 

het projectvoorstel. Dit verschilt van de BvLF en Oxfam Novib waarbij de program officer in de beginfase 

alleen verantwoordelijk is voor de beoordeling. De besluitvorming van Cordaid is overigens vastgelegd in 

een kwaliteitshandboek, waarvoor zij een ISO certificering heeft. Dit geldt ook voor Hivos, Terre des 

Hommes en Oxfam Novib. Het bedrijfsplan van ICCO uit 2006 toont dat er gewerkt wordt met teams van 

acht mensen, bestaande uit een programmaverantwoordelijke met bijbehorende relatiemanagers en 

deskundigen uit de partnerallianties. Zij bekijken en beoordelen gezamenlijk het projectvoorstel.  

 

Jaarverslagen en/of voortgangsrapportages 

De jaarverslagen en andere voortgangsrapportages worden door donoren als een onderdeel in het 

proces van monitoren gezien, waarbij geen duidelijke beoordeling plaatsvindt in termen van stopzetten 

of continuering. Deze rapporten zijn immers onderdeel van een lopend project. In de rapporten wordt 

gelet op de inhoudelijke congruentie van het verhaal. Deze beoordeling geschiedt, volgens een van de 

respondenten, 'op basis van ervaring die je hebt, gesprekken die je hebt met mensen tijdens de bezoeken 

en op basis van literatuur die er is en ook de eigen onderzoeken die gedaan worden. Vaak als wij een 

organisatie gaan financieren krijgen ze eerst geld voor een jaar om een goede analyse van de situatie te 

doen (respondent 5).’  

Het jaarverslag wordt bekeken door de program officer en wanneer er vragen zijn naar 

aanleiding va het verslag of andere opmerkingen, dan gaat de program officer hierover in discussie met 

de partner. Bij Terre des Hommes wordt gewerkt met een format 'progress monitoring report' tussen 

partners en het betreffende regiokantoor. Dot is een standaard format dat gebruikt wordt door alle 

partners in hun relatie met Terre des Hommes. De projectofficers op de regiokantoren beoordelen dit 

rapport en bespreken zaken hieruit met de partner. Het aanleveren van de vele rapporten wordt in het 

kader van monitoringsdoeleinden als heel belangrijk gezien. 'Er kan een hoop gebeuren in een jaar, dus 

het is belangrijk om ontwikkelingen te volgen (respondent 7).' 

Opvallend is de rol die het jaarverslag van de partner speelt in de eigen verantwoording van de 

donororganisatie. De donoren zijn in grote mate afhankelijk van deze verslagen om hun eigen jaarlijkse 

verantwoording af te kunnen leggen naar het ministerie, het Nederlandse publiek en eventuele andere 

organisatie waarmee ze samenwerkingsrelaties onderhouden. Zo legt ICCO in dit verband 

verantwoording af naar haar alliantiepartners. Hoewel het jaarverslag een harde verantwoordingseis 

betreft aan de zuidelijke partner, wordt het slechts beperkt gebruikt bij beslissingen in de relatie tussen 

zuidelijke partner en Nederlandse donor. Des te meer wordt het gebruikt in de verantwoordingsrelatie 

tussen Nederlandse NGDO en het ministerie. Het is voor donoren om die reden van belang dat partners 

hun jaarverslagen op tijd aanleveren. Zij moeten zelf immers hun jaarverslag schrijven en – met 

uitzondering van de BvLF – de verantwoordingsrapportage voor het ministerie aanleveren. ICCO heeft 

daarom de gewoonte een rappelbrief te sturen naar alle partners ter herinnering van de deadline van 

het jaarverslag. Hivos legt uit in haar verantwoording te maken te hebben met het Nederlandse publiek 

en daarom uitleg te moeten geven over de besteding van gelden. ‘Waaraan is het geld uitgegeven, op 

welke manier en welke resultaten zijn ermee geboekt? Met deze uitleg wordt draagvlak gecreëerd 

waardoor het werk van Hivos en dus ook van de zuidelijke partnerorganisaties voortgezet kan worden 

(respondent 3).’  

Het jaarverslag en de voortgangsrapportages zijn van belang in de relatie tussen donor en 

partner, maar de functie ervan is eerder monitoren en niet zozeer beoordelen. Op basis van de 

rapporten kan sturing gegeven worden aan het proces. Het gebruik van de verantwoordingsinformatie 
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heeft dan ook een indirect karakter in vergelijking met de beoordeling van de 

verantwoordingsinformatie in een projectvoorstel. Voor beslissingen aangaande de 

verantwoordingswijze van de eigen organisatie is het gebruik echter wel direct te noemen. De donor die 

nu de rol van agent aanneemt, wordt beoordeeld op haar resultaten. Deze resultaten worden 

weergegeven in een verantwoordingsrapportage voor het ministerie en een jaarverslag voor het 

Nederlandse publiek. De geleverde verantwoordingsinformatie door de partner is zo ineens cruciaal 

geworden voor de eigen organisatie.  

De program officer en zijn of haar projectmedewerkers vervullen een belangrijke rol bij de 

informatieverwerking voor eigen organisatieverslagen. Interne analyses worden bij Oxfam Novib 

bijvoorbeeld gedaan met het oog op het eigen jaarverslag en de verantwoording. Projectmedewerkers 

bepalen in eerste instantie welke informatie van een land relevant is. Dit wordt hierna op themaniveau 

aan elkaar gekoppeld.  

 

Financiële rapportages 

De financiële verantwoording komt in de vorm van rapporten en deze worden door de financiële 

afdelingen van de donororganisaties uitgebreid onderzocht. Zoals ook al in de vorige paragraaf aan de 

orde kwam, moeten financiële rapportages voorzien zijn van een accountantsverklaring van een lokaal 

erkende accountant. Bovendien zijn er in het contract vele voorschriften opgenomen met betrekking tot 

het uitgeven van geld. In sommige gevallen moet, bijvoorbeeld bij de aanschaf van een auto ten behoeve 

van het project, een specifieke aanvraag worden gedaan bij de donororganisatie (zie box 3). Indien uit 

het financiële rapport blijkt dat de partnerorganisatie gefraudeerd heeft, zo blijkt uit alle interviews, 

wordt de relatie direct gestopt. Voor donororganisaties is oneigenlijk gebruik van publieke middelen 

onaanvaardbaar. Voor de goede orde, dit komt nauwelijks voor, zo zeggen alle respondenten. De 

financiële rapporten worden op directe wijze gebruikt in de beoordeling van het verantwoordingsproces 

van partner naar donor. Er is hier sprake van een go/no-go beslissing. Bij fraude wordt het partnerschap 

stopgezet. De belangrijkste actoren op donorniveau zijn in dit verband de medewerkers van de financiële 

afdeling.  

 

Projectevaluaties 

De projectevaluaties worden door alle Nederlandse donororganisaties zeer belangrijk gevonden. Tijdens 

het gesprek bij Cordaid wordt gesteld dat hier ‘steeds meer nadruk op moet komen te liggen (respondent 

2).’ Een projectevaluatie wordt na 3 jaar gedaan. Op basis van de evaluatieuitkomsten wordt besloten of 

een project opnieuw gefinancierd wordt. Tevens dienen ze bij voortzetting voor het schrijven van een 

nieuw projectvoorstel.  

De organisatie en ‘terms of reference’ van de evaluatie worden zoveel mogelijk in handen gelegd 

van de partner zelf. De evaluatie zelf moet worden uitgevoerd door een (lokale) consultant. Oxfam Novib 

geeft aan toezicht te houden op deze evaluaties. Zo wordt er bijvoorbeeld nagegaan of een 

consultancybureau officieel geregistreerd is. Een uitzondering vormt Hivos, die zelf de projectevaluaties 

uitvoert. Het beoordelingskader van zowel een voorstel als een projectevaluatie kent bij Hivos een aantal 

vaste punten. Het is volgens de respondent ‘met name van belang om transparantie in het oordeel 

duidelijk te maken naar de zuidelijke partnerorganisatie’. Hivos heeft in zijn verantwoording te maken 

met het Nederlandse publiek en moet daarom uitleg geven over de besteding van gelden. ‘Waaraan is 

het geld uitgegeven, op welke manier en welke resultaten zijn ermee geboekt? Met deze uitleg wordt 

draagvlak gecreëerd waardoor het werk van Hivos en dus ook van de zuidelijke partnerorganisaties 

voortgezet kan worden (respondent 3).’ In dit gesprek komt ook naar voren dat ‘de indicatoren om 

dingen te meten steeds belangrijker worden’. Voor hen is dit een punt van zorg, omdat er blikvernauwing 

door ontstaat. ‘Door jaarlijks, of soms zelfs meerdere malen per jaar, rapporten te eisen wordt het proces 

dat een langere termijn bestrijkt uit het oog verloren. Je loopt het risico te gaan afrekenen op basis van 

een jaarlijks rapport.’ Een oplossing hiervoor is het doen van evaluaties. Echter, nadeel hiervan is dat het 

in de praktijk lastig is om voor 800 organisaties evaluaties uit te voeren.  
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Het gebruik van de verstrekte informatie bij beslissingen kan in deze fase als direct worden 

getypeerd. Het evaluatierapport leidt tot een go/no-go beslissing die door een team wordt genomen (zie 

ook onder projectvoorstel). Het contact tussen partner en donor is in deze fase beperkt en de geleverde 

verantwoordingsinformatie is schriftelijk van aard. Onderdeel van het evaluatierapport is een financieel 

overzicht van de gehele projectduur. Deze wordt ter beoordeling voorgelegd aan de financiële afdeling 

van de donororganisatie.  

 

Veldbezoeken, email en telefoon 

Partnerorganisaties worden jaarlijks bezocht door de donoren. Eén respondent 'vliegt in' (letterlijk) 

wanneer bijsturing nodig is, bijvoorbeeld om de ideeën van de eigen organisatie over te brengen 

(respondent 5). Bij Terre des Hommes is er bewust voor gekozen om met eigen mensen op lokaal niveau 

te werken. Motivatie achter deze keuze is dat Terre des Hommes de overtuiging heeft dat direct contact 

met lokale organisaties beter werkt. ‘Wanneer er problemen zijn, ben je er snel bij. Het is geen doen om 

telkens vanuit Nederland de hele wereld over te vliegen (respondent 7).’ De veldbezoeken worden in het 

kader van monitoring zeer waardevol gevonden. De functie is er vooral één van contact onderhouden en 

met eigen ogen zien wat er nu gebeurt op lokaal niveau. De bezoeken nemen echter niet een duidelijke 

plaats in bij het nemen van beslissingen. Opgedane ervaringen tijdens een bezoek dragen meer op 

informele en impliciete wijze bij aan het verantwoordingsproces dan dat ze de basis vormen waarop 

besluiten worden genomen. Dit werkt ook zo met de ervaring die nagenoeg alle medewerkers bij 

ontwikkelingsorganisaties zelf hebben opgedaan in het werken in een ontwikkelingsland. Een 

respondent zegt hierover: ‘Tien jaar werken in het veld maakt het werk nu wel makkelijker omdat je 

sneller een realiteitscheck kan doen (respondent 5).’ De verstrekte informatie tijdens veldbezoeken is 

vaak mondeling van aard. Er wordt gesproken met elkaar en er wordt op locatie gekeken bij de lokale 

projecten. Over het algemeen bezoekt de program officer de partnerorganisatie. Deze gaat vaak in 

gezelschap van een collega. Eén respondent haalt aan: (…) mijn directe supervisor ging dan bijvoorbeeld 

vorig jaar mee naar Tanzania om te kijken hoe dingen lokaal gaan, zodat hij daar ook een beetje zicht op 

heeft (respondent 5).' 

Er wordt wekelijks contact onderhouden met de partnerorganisatie. Dit gaat vooral per email en 

soms ook telefonisch. Zo kunnen dingen besproken of voorgelegd worden, ook al zit de donor op grote 

afstand. Een respondent geeft in dit verband aan ‘dat hoe meer monitoring er wordt gedaan, hoe meer 

accountability er is. Dit gebeurt toch vooral door dagelijks te bekijken welke activiteiten worden gedaan 

en welk resultaat dit oplevert. Veelvuldig contact met de partner is hiervoor noodzakelijk (respondent 7).’ 

Dit schriftelijke en mondelinge contact tussen de program officer en partners is een sterk informeel 

proces dat zeer belangrijk is voor monitoringsdoeleinden. Het draagt bij aan de controlefunctie die de 

principaal uitoefent, want zij houdt constant een spreekwoordelijke ‘vinger aan de pols’. Het gebruik van 

dergelijke informatie bij beoordelingsbeslissingen is beperkt.  Deze worden op basis van 

verantwoordingsrapportages genomen.  

 

Verantwoordingsinformatie in beslissingen van donoren  

Het gebruik van verantwoordingsinformatie in de beslissing hangt samen met het type besluit dat 

genomen moet worden. De start van een partnerschap en de evaluatie van een project zijn belangrijke 

beslismomenten. Op deze momenten wordt de verantwoordingsinformatie op directe wijze gebruikt. De 

jaarlijkse financiële verslagen worden in de tussenliggende drie jaar als belangrijke 

verantwoordingsinformatie beschouwd. De beoordeling van deze rapporten is dan ook niet vrijblijvend. 

Een meer indirect gebruik van verantwoordingsinformatie is te zien bij de jaarverslagen en/of 

voortgangsrapportages. Hoewel deze jaarlijks opgeleverd dienen te worden volgens het contract, 

hebben zij een overwegend monitorende functie binnen de relatie van donor en partner. Er hangt geen 

beslissing aan vast. Echter, de rapporten zijn van cruciaal belang in de verantwoording die de 

donororganisatie af moet leggen naar ministerie en Nederlands publiek. Andere vormen van 

verantwoording zijn de veldbezoeken en het contact via email en telefoon. De 



 43

verantwoordingsinformatie die hiermee wordt verworven, wordt op informele wijze gebruikt in de 

besluitvorming. De rol die deze informatie speelt in de go/no-go beslissingen wordt door de meeste 

donororganisaties klein gevonden.  

 De projectvoorstellen en projectevaluaties worden door een team van mensen beoordeeld, 

terwijl het gebruik van de informatie van jaarverslagen, veldbezoeken en geregelde contactmomenten 

beperkt wordt tot beslissingen op het niveau van de program officer. Hierbij is het overigens wel zo dat 

deze program officer het doorgeefluik van informatie is voor het eigen jaarverslag van de organisatie. In 

deze vervult hij of zij dus een cruciale functie in de verantwoording naar boven. 

 In onderstaand figuur is de besluitvormingscyclus in de relatie Nederlandse NGDO en 

partnerorganisatie schematisch weergegeven op basis van het gebruik van verantwoordingsinformatie. 
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4.3 Invloed van verantwoordingsinformatie 

Tot nu toe is in kaart gebracht welke soorten verantwoordinginformatie wordt gevraagd, op welke wijze 

dit gebeurd en hoe informatie vervolgens gebruikt wordt in beslissingen op het donorniveau. Een stap 

verder gaat de vraag welke invloed verantwoordingsinformatie heeft op de beslissing ten opzichte van 

andere factoren die een rol spelen in besluitvorming van de donororganisatie. Deze vraag wordt 

behandeld in deze paragraaf.  

Wanneer we opnieuw het besluitvormingsmodel bekijken, dan zien we hierin het gebruik van 

verantwoordingsinformatie op verschillende beslismomenten van de donor. Hieruit is af te lezen dat een 

omvangrijk deel van geleverde informatie door partners wordt gebruikt bij het nemen van beslissingen. 

Dit wordt ondersteund door uitspraken van de respondenten over verantwoording. Zo wordt 

verantwoording getypeerd door transparantie over het handelen. Een respondent verwoordt het als 

volgt: 'Verantwoording houdt in dat je vertelt aan je donateurs over wat je hebt bereikt en wat mis is 

gegaan. [Het gaat hierbij om:] transparantie, over wat we gezegd hebben dat we zouden doen en dat dit 

gespecificeerd wordt naar doelgroepen: target gehaald ja/nee, waarom niet, wat eraan gedaan? 

(respondent 6)' Om dit te kunnen doen, is informatie nodig over wat er op lokaal niveau gebeurd. Het 

handelen van de organisatie moet overeenkomen met hun eigen credo om transparant te zijn over de 

keuzes die ze maken en uitleg te geven over deze keuzes. Maar, dit betekent niet dat beslissingen alleen 

genomen worden op basis van verantwoordingsinformatie. Tal van andere zaken kunnen een rol spelen 

in de besluitvorming. Op basis van de expertinterviews is een aantal andere belangrijke factoren 

geformuleerd.  

 

4.3.1 Invloed van beleidskeuzes 

Eén van de criteria bij de beoordeling van een projectvoorstel is de mate waarin het voorstel aansluiting 

vindt bij de strategieën van de organisatie. Aan deze strategieën liggen beleidskeuzes ten grondslag. 

Deze beleidskeuzes worden gevoed door geo-politieke ontwikkelingen in de wereld en beleidskeuzes die 

door het ministerie worden gemaakt. Niet alleen bij een beslismoment aan de start van een relatie, maar 

ook in de evaluatiefase worden beleidsoverwegingen meegenomen in de keuze die wordt gemaakt voor 

voortzetting van het project. Zo kwam in het interview met een respondent van Oxfam Novib naar voren 

dat zij waar mogelijk werken met begrotingssteun. Op dit moment loopt 4% van het totale hulpbudget 

via overheden. Met het oog op verkrijging van politieke en sociale rechten in de maatschappij zien zij een 

belangrijke taak weggelegd voor deze overheden. Steun aan de overheden om te kunnen voorzien in 

basisvoorzieningen is een strategie om de doelen van armoedebestrijding te kunnen behalen. Deze 

strategie sluit aan bij de beleidskeuzes die het ministerie maakt. Om financiering te krijgen is het 

belangrijk om binnen het ministeriële beleidskader te passen. Eén respondent zegt hierover: ‘Het kan 

dus zijn dat er, vanwege de nieuwe aanvraag voor financiering bij het ministerie, beleidswijzigingen 

optreden die gevolgen hebben voor de lokale partners (respondent 7).’  

 

4.3.2 Invloed van eigen ervaringen in het veld 

Alle respondenten vertellen zelf geruime tijd ervaring in ontwikkelingsgebieden te hebben opgedaan. Dit 

geldt ook voor collega’s. Met name voor functies als projectmedewerker en project officer is 

veldervaring een vereiste. Eén respondent geeft dan ook aan dat beoordeling geschiedt 'op basis van 

ervaring die je hebt, gesprekken die je hebt met mensen tijdens de bezoeken en op basis van literatuur die 

er is en ook de eigen onderzoeken die gedaan worden. (…) Verantwoording voor mij is dat ik moet kunnen 

zien dat er een logisch verband is tussen het werk dat gedaan is en het geld dat uitgegeven is. En als er 

een afwijking is van het budget, dat er dan een duidelijke uitleg voor is. Hierbij ga ik erg af op mijn eigen 

gevoel en eigen ervaring die ik heb opgedaan in Afrika. (…) De ervaring van zelf werken in het veld maakt 

dat je makkelijker een realiteitscheck kan doen (respondent 5).’  
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4.3.3 Invloed van leren en reflecteren 

Gedurende de drie-jarige financieringscyclus leren donororganisaties van partnerorganisaties en 

reflecteren ze op hun eigen handelen en keuzes die hieraan ten grondslag liggen. Dit leereffect is van 

invloed op de beslissingen die de organisatie neemt. Dit zijn met name beslissingen die organisatiebreed 

van invloed zijn en daarmee nieuwe input geven aan beleidskeuzes en strategieën van de organisatie. De 

meest opvallende zaken worden hieronder uiteengezet.  

  

Van hiërarchie naar netwerk  

De dominante perceptie van verantwoording is binnen ontwikkelingssamenwerking volgens alle 

respondenten upward-accountability. Dit uit zich in de relaties die zij onderhouden met DGIS enerzijds 

en met de zuidelijke partnerorganisaties anderzijds. In de afgelopen zes tot tien jaar is er groeiende 

aandacht gekomen voor participatie van de ontvangende partij in de hulprelatie. Binnen de 

donororganisaties wordt hier steeds vaker over gesproken en wordt er getracht meer downward-

accountability te realiseren.  

Bij Cordaid is in de loop der tijd het beeld ontstaan van de eigen organisatie als een actor in de 

hulpketen van vele actoren. Ze realiseren zich dat de zuidelijke partnerorganisaties met vele donoren te 

maken hebben – soms wel 20 verschillende – en dat zij aan elk van deze donoren verantwoording 

moeten afleggen middels op de donor toegespitste rapportages. Om deze reden zijn ze begin 2009 het 

project Voice & Choice gestart. Het doel van dit project is de partnerorganisaties meer invloed te geven 

in strategieën die gehanteerd worden in de hulpketen. De huidige gang van zaken is er een waarbij 

Cordaid op het hoofdkantoor in Den Haag de beleidslijnen uitzet en besluiten neemt over de hulprelaties 

die zij heeft met hun 1000 partners. Deze besluitvorming moet naar het niveau van het zuiden worden 

overgeheveld. Hiermee wordt verantwoording gecontextualiseerd en vraaggestuurd. De rol en het 

belang van zuidelijke organisaties treden dan meer op de voorgrond. Cordaid ziet zichzelf in de nieuwe 

visie als een onderdeel van een netwerk van samenwerkende actoren (verschillende donoren die daarin 

participeren) op het niveau van het zuiden.  

Het Voice & Choice project wordt wat Cordaid betreft vooral gedreven door een ethisch 

vraagstuk. Moreel standpunt is dat 'de Zuidelijke partners zelf bepalen wat ze met het geld gaan doen.' 

Alleen op deze manier wordt echt 'recht gedaan aan de stem van het Zuiden.' Daarbij komt dat de grote 

donororganisaties voornamelijk generalisten zijn. Hierdoor verdwijnt vaak de contextuele informatie die 

heel belangrijk is voor een totaalbeeld. Een gelegitimeerde vraag is volgens Cordaid dus of er op dit 

moment wel voldoende contextuele informatie bekend is bij Cordaid? De nieuwe ontwikkelingen van 

een hiërarchische benadering naar een netwerkbenadering zouden hierin aanzienlijke verbeteringen 

kunnen aanbrengen. Hiermee wordt ook meer handen en voeten gegeven aan het begrip ownership
16

 en 

het kan een effectiviteitslag opleveren voor de praktijk van verantwoording.  

 Bij ICCO bestaan soortgelijke ideeën. Met het bedrijfsplan 2007 - 2010 wordt toegewerkt naar 

meer decentralisatie. Deze decentralisatie moet vorm krijgen in regional councils waar prominente lokale 

vertegenwoordigers zitting in nemen. Deze vertegenwoordigers worden afgevaardigd op basis van hun 

kennis over de regio en banden met partners. De functie van de regional council is dat zij als bestuur 

toezicht houden op het lokaal gevoerde beleid door alle samenwerkende partners. Deze ontwikkeling 

wordt ook wel aangeduid met 'procode' dat staat voor co-responsibility en decentralization. Deze 

decentralisatie naar regionale raden heeft op verschillende manieren gevolgen voor de 

verantwoordingsstructuur. Partners zullen zich moeten gaan verantwoorden naar de regionale raad en 

de raad vervolgens naar donoren. De besluitvormingsstructuur wijzigt hierdoor ook. Besluitvorming 

wordt dan op lokaal niveau georganiseerd, terwijl de besluitvorming zich nu in zijn geheel afspeelt op het 

Nederlandse kantoor.  

                                                 
16

 Ownership houdt in dat de vraag van de ontwikkelingslanden in de ontwikkelingsrelatie centraal moet staan in plaats van het aanbod van 

donoren. Van: www.minbuza.nl  
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Van kwantitatief naar kwalitatief 

Performance management binnen de donororganisaties is sinds 2006 grotendeels kwantitatief van aard. 

Er wordt veel gerapporteerd in cijfers en aantallen. Bij Oxfam Novib stellen ze zichzelf de vraag wat deze 

informatie inhoudelijk vertelt. Een respondent geeft hierbij aan dat 'de grote lijn van het werk verloren 

gaat' wanneer het constant gaat om verantwoording van geld. De vraag is natuurlijk ook: hebben we de 

goede dingen gedaan? Binnen Oxfam Novib wordt een ‘theory of change’ ontwikkeld waarbij het 

verantwoordingsproces niet gepland wordt op afspraken, maar meer op de achterliggende theorie van 

verandering. De respondent legt uit dat ‘verantwoording op dit moment nog plaatsvindt aan de hand van 

een planning. In de praktijk ziet dat er als volgt uit: organisaties dienen te rapporteren op resultaten in 

termen van input-output-outcome. Deze cijfers/aantallen worden in een log-frame geplaats en hier wordt 

jaarlijks een resultatenrapport van gemaakt. Nadelen hiervan zijn dat organisaties zich niet hoeven te 

verantwoorden op bepaalde onderdelen, want daar zijn geen dingen over afgesproken en ontwikkelingen 

die 'spontaan' zijn worden niet opgenomen in de rapporten, maar deze zijn soms wel belangrijk 

(respondent 6).’ 

 

Verantwoording naar het ministerie 

Op dit moment vindt er een evaluatie van het monitoringsprotocol van het ministerie plaats. 

Nederlandse NGDO’s die financiering ontvangen van het ministerie dienen jaarlijks een 

verantwoordingsrapport op te leveren aan DGIS. Cordaid zet zich bij de evaluatie van het 

monitoringsprotocol van het Ministerie in voor een passende vijfjaarlijkse cyclus zodat Cordaid en haar 

zuidelijke partners (beter) aan de eisen van het ministerie kunnen voldoen. Hierin wordt zij voor een 

groot deel gedreven door haar eigen missie en visie en de wens om verantwoordingseisen zoveel 

mogelijk te laten aansluiten op de praktische haalbaarheid. Naast Cordaid geeft onder meer ICCO aan 

dat één van de functies van het monitoringsprotocol – het geven van input voor de beleidsdialoog – in de 

praktijk erg tegen valt. Na één jaar is er nog weinig te melden, omdat er nauwelijks echte veranderingen 

zijn geconstateerd. 

 

4.3.4 Besluitvorming in een context van invloedsfactoren 

In onderstaand figuur is wederom de besluitvormingscyclus in de relatie tussen de Nederlandse NGDO 

en een zuidelijke partnerorganisatie weergegeven, maar ditmaal binnen de context van verschillende 

invloedsfactoren. Beslissingen worden niet alleen genomen op basis van verantwoordingsinformatie; 

ook beleidskeuzes, eigen veldervaringen en het leren en reflecteren van de organisatie spelen een rol bij 

de beslissing.  
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4.4 Samenvattend 

Verantwoordingsinformatie wordt gevraagd door het noorden, gebruikt bij beslissingen van de 

noordelijke donororganisatie en speelt een relatief belangrijke rol in de beoordeling. Het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken vraagt verantwoordingsinformatie aan de noordelijke ontwikkelingsorganisaties. De 

ex-ante verantwoording betreft een subsidieaanvraag die aan de hand van drempelcriteria, een 

organisatietoets en een voorsteltoets beoordeeld wordt door een onafhankelijke commissie. Bij 

toekenning van de subsidie is de particuliere ontwikkelingsorganisatie verplicht jaarlijks ex-post 

verantwoording af te leggen over de behaalde resultaten en de gemoeide kosten hiervan. De wijze 

waarop dit dient te gebeuren is vastgelegd in het monitoringsprotocol.  

 Noordelijke ontwikkelingsorganisaties leggen verantwoordingseisen op aan haar 

zuidelijke partnerorganisaties. De ex-ante verantwoording bestaat uit het schrijven van een subsidie- of 

projectvoorstel, een contract en een projectspecifiek (jaar)plan. De ex-post verantwoording omvat de 

jaarverslagen en/of voortgangsrapportages, de financiële rapportages en de projectevaluatie. Het type 

verantwoordingsinformatie dat wordt gevraagd is enerzijds de financiële verantwoording en anderzijds 

de inhoudelijke- of resultaatverantwoording. Donororganisaties maken contractafspraken met zuidelijke 

partnerorganisaties over het leveren van verantwoordingsinformatie. Daarnaast blijkt regelmatige 

onderlinge communicatie belangrijk te zijn en vormen veldbezoeken onderdeel van het 

verantwoordingsproces.  

Het gebruik van verantwoordingsinformatie bij beslissingen hangt samen met het type besluit 

dat genomen moet worden. De start van een partnerschap en de evaluatie van een project zijn 

belangrijke beslismomenten. Op deze momenten wordt de verantwoordingsinformatie op directe wijze 

gebruikt bij de beoordeling. De jaarlijkse financiële verslagen worden in de tussenliggende drie jaar als 

belangrijke verantwoordingsinformatie beschouwd. De beoordeling van deze rapporten is dan ook niet 
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vrijblijvend. Een meer informeel gebruik van verantwoordingsinformatie is te zien bij de jaarverslagen 

en/of voortgangsrapportages. Hoewel deze jaarlijks opgeleverd dienen te worden volgens het contract, 

hebben zij een overwegend monitorende functie binnen de relatie van donor en partner. Echter, de 

rapporten zijn van cruciaal belang in de verantwoording die de donororganisatie af moet leggen naar 

ministerie en Nederlands publiek. Andere vormen van verantwoording zijn de veldbezoeken en het 

contact via email en telefoon. De verantwoordingsinformatie die hiermee wordt verworven, wordt op 

informele wijze gebruikt in de besluitvorming. De rol die deze informatie speelt in de go/no-go 

beslissingen wordt door de meeste donororganisaties klein gevonden. Er zijn meerdere actoren  

betrokken bij go/no-go beslissingen. De projectvoorstellen en projectevaluaties worden door een team 

van mensen beoordeeld, terwijl het gebruik van de informatie van jaarverslagen, veldbezoeken en 

geregelde contactmomenten beperkt wordt tot beslissingen op het niveau van de program officer. Deze 

program officer is wel het doorgeefluik van informatie voor het eigen jaarverslag van de organisatie. In 

deze vervult hij of zij dus een cruciale functie in de verantwoording naar boven. 

De invloed van verantwoordingsinformatie op beslissingen die de noordelijke NGDO neemt, is in 

vergelijking met andere factoren die een rol spelen in besluitvorming relatief groot te noemen. 

Verantwoordingsinformatie wordt in veel gevallen op directe wijze gebruikt in te nemen beslissingen. 

Maar verantwoordingsinformatie staat niet op zichzelf en is niet de enige factor die van invloed is op 

beslissingen. Ook beleidskeuzes, eigen veldervaringen en het leren en reflecteren van de organisatie 

spelen een rol. Het leren en reflecteren hebben met name invloed op organisatiebrede beslissingen, 

waarbij ze zorgen voor nieuwe input voor beleidskeuzes en strategieën van de organisatie.  
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V ZUIDELIJKE PARTNER  

 
 

In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke verantwoordingsinformatie de zuidelijke partnerorganisatie vraagt 

van het grass root niveau om aan de verantwoordingeis van het noorden te voldoen, hoe zij 

verantwoordingsinformatie gebruikt bij het nemen van beslissingen in de rol van agent en de rol van 

eigen, zelfstandige organisatie en welke relatieve invloed verantwoordingsinformatie heeft op dergelijke 

beslissingen. 

 

5.1 Vraag naar verantwoordingsinformatie  

De verantwoordingsinformatie die wordt gevraagd door de noordelijke donororganisatie vergt een goed 

geolied verantwoordingssysteem van de zuidelijke partnerorganisatie. Voor Kiwakkuki wordt uiteengezet 

welke soort informatie zij zelf vraagt en op welke wijze dit gebeurd. Omdat Kiwakkuki op drie niveaus 

opereert, wordt bij dit laatste gedifferentieerd naar grass root, districts- en regionaal niveau.  

 

Rapporten en functiebeschrijving 

In de eerste plaats worden rapporten een zeer belangrijke bron van verantwoordingsinformatie 

gevonden binnen Kiwakkuki. Voor het schrijven van rapporten wordt gebruik gemaakt van een 

zogenoemd logical framework. Het logische framework is een stapsgewijs plan waarbij activiteiten in 

volgorde worden geplaatst zodat inzicht kan worden verkregen in de wijze waarop de gestelde doelen 

behaald kunnen worden (respondent 8). Op basis van dit plan wordt een projectvoorstel geschreven 

voor de donororganisatie. Bij goedkeuring van het voorstel door de donor wordt er een contract 

opgemaakt en kan het project van start gaan. Het geldt daarom als een ex-ante 

verantwoordingsmechanisme. Een andere vorm van ex-ante verantwoording die meerdere malen door 

de respondenten als verantwoordingsinformatie wordt getypeerd (o.a. respondenten 9 en 16), is de 

functiebeschrijving. Respondenten geven als reden dat een functiebeschrijving de taken en 

verantwoordelijkheden voor elk individu helder maakt. Een respondent zegt hierover: ’It makes you 

accountable, because it is written down. You know what to do and you know what you didn't complete 

(respondent 9).'  

Rapporten worden op alle niveaus van de organisatie gedurende het hele jaar geschreven. Er zijn 

maandelijkse, kwartaal, halfjaarlijkse en jaarlijkse rapporten. Dit betreffen zowel inhoudelijk rapporten 

ten aanzien van de voortgang van de projecten als ook financiële rapporten. Deze rapporten vallen 

allemaal binnen de categorie ex-post verantwoording. Voor de financiële verantwoording wordt sinds 

vier jaar gebruik gemaakt van de Internationale Accounting Standaarden. Deze standaarden zijn 

ontwikkeld door de Tanzaniaanse overheid. Om alles correct en accuraat te registeren wordt een 

speciaal software programma gebruikt (respondent 18). Tenslotte worden er rapporten geschreven die 

bedoeld zijn voor de eigen organisatie, zoals een strategisch bedrijfsplan.  

 

Ochtendontmoetingen 

Ten tweede zijn de ochtendontmoetingen zeer belangrijk. Elke morgen wordt er bij Kiwakkuki begonnen 

met een ochtendontmoeting die door medewerkers aangeduid wordt met sharing, devotional of 

morning meeting. Het eerste gedeelte van de ongeveer 45 minuten durende bijeenkomst met alle 

medewerkers bestaat uit een tijd van bezinning. Er wordt dan gezongen, iets gelezen uit de Bijbel en 

gebeden. Vervolgens wordt het tweede gedeelte gewijd aan het delen van informatie en het geven van 

feedback aan elkaar. Iedereen is vrij het woord te nemen tijdens de bijeenkomst. In de praktijk wordt er 

in ieder geval door de hoofden van de departementen verteld waar ze binnen het departement mee 

bezig zijn. Hierbij wordt ook gedeeld welke dingen niet goed gaan, moeilijk zijn, uitdagingen vormen of 
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juist positief verlopen. Tevens worden nieuwe plannen aangekondigd, ideeën met elkaar gedeeld en/of 

bediscussieerd. Door veel respondenten wordt het belang van het ‘delen in de morgen’ benadrukt. Eén 

van de redenen hiervoor is dat de probleemsituaties gerelateerd aan HIV/AIDS, waar de medewerkers in 

hun werk dagelijks mee te maken krijgen, behoorlijk stressvol kunnen zijn. Een tijd van reflectie binnen 

de organisatie is om die reden van groot belang (respondent 8). Een andere reden is de noodzakelijke 

samenwerking tussen collega’s van verschillende departementen. Veel van de activiteiten die Kiwakkuki 

onderneemt hangen met elkaar samen (respondent 13). De morgenontmoetingen worden ook belangrijk 

gevonden in het institutionaliseren van verantwoordingspraktijken. Zelfs mensen die weinig ervaring of 

negatieve ervaringen met verantwoording hebben, raken bekend met verantwoording en haar positieve 

effecten, zo legt een respondent uit. Door informatie te delen over de ondernomen of geplande 

activiteiten, maar ook over dingen die mis liepen, resultaten die niet bereikt zijn of andere vormen van 

falen, wordt een voorbeeld gezet voor nieuwe leden van Kiwakkuki. 'If Dafrosa [executive director] 

shares failure with the group, she is being a strong rolemodel to others. It makes people want to conform 

to it and they even feel a sense of obligation to account to eachother (respondent 10).'  Als mensen zich 

ongemakkelijk voelen bij het spreken voor een groot publiek, dan is er altijd de mogelijkheid via een één-

op-één gesprek met het hoofd van het departement de informatie te delen. Deze zorgt er dan voor dat 

dit tijdens de ochtendontmoeting wordt overgebracht aan de rest van de Kiwakkuki medewerkers. De 

ochtendontmoetingen dragen voor een belangrijk deel bij aan de houding ten aanzien van 

verantwoording en de praktijken van verantwoording binnen de organisatie (respondent 10). Uit eigen 

observatie blijkt dat er van elke ochtendontmoeting een kort verslag wordt gemaakt door de 

secretaresse of de receptioniste van Kiwakkuki. Tijdens één van de ochtendontmoetingen werd tevens 

de mededeling gedaan dat de hoofden van de departementen in het vervolg ook zelf per week de 

belangrijkste zaken binnen het departement en/of project dienen op te schrijven. De 

verantwoordingsinformatie die tijdens de ochtendbijeenkomsten wordt gedeeld is ex-ante én ex-post 

van aard. Er wordt verteld wat ze gaan doen én het handelt over wat er gedaan is en op welke wijze dit is 

verlopen. De informatie wordt mondeling overgebracht en vervolgens schriftelijk verwerkt.  

 

Vergaderingen 

Ten derde zijn vergaderingen belangrijk. De belangrijkste vergadering is de Annual General Meeting 

(AGM). Dit is de jaarlijkse ledenvergadering die plaatsvindt op zowel districtsniveau als regionaal niveau. 

Naast de ledenvergaderingen zijn er tal van vergaderingen op grass root, districts- en regionaal niveau. 

Van al deze samenkomsten wordt een verslag gemaakt. Sinds kort wordt gewerkt met een nieuwe 

structuur die het werken in teams op regionaal niveau, en in de toekomst ook op districtsniveau, 

mogelijk moet maken. De regionale teams komen al maandelijks bij elkaar en maken ook een verslag van 

deze bijeenkomsten. De vergaderingen kunnen net als ochtendbijeenkomsten ex-ante 

verantwoordingsinformatie én ex-post verantwoordingsinformatie produceren. Het is tevens een 

mondelinge vorm van verantwoordingsinformatie krijgen, die daarna schriftelijk wordt vastgelegd. 

 

Telefoon 

Telefonische communicatie wordt in Tanzania als een groot goed beschouwd. Iedereen binnen de 

organisatie - net zoals binnen het overgrote deel van de samenleving - heeft twee, zo niet drie, 

telefoons; één voor beide providers op het Tanzaniaanse vaste land. Uit eigen ervaring kan ik delen over 

de mobiele telefoons die worden opgenomen tijdens interviews, ochtendontmoetingen en speeches 

tijdens de algemene ledenvergadering. De voorzitter van de regionale Raad van Bestuur vertelt ons dat 

zij veelvuldig overleg heeft met de executive coördinator en de hoofden van de verschillende 

departementen. Dit contact verloopt regelmatig over de telefoon, omdat de voorzitter zelf maar drie 

ochtenden in de week aanwezig is op het Kiwakkuki hoofdkantoor. Een andere respondent benadrukt: 

'Information on activities is mainly collected by the use of forms and phonecalls (respondent 13).'  Het 

spreekt voor zich dat dit mondeling overgebrachte informatie betreft en wederom vooraf of achteraf in 

het verantwoordingsproces kan worden gebruikt.  
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Veldbezoeken, donorcontact en kennisverbetering  

Tenslotte is er een scala aan andere methoden die worden ingezet om aan verantwoordingsinformatie te 

komen. Zo worden er veldbezoeken afgelegd om te zien wat er op grass root niveau aan activiteiten 

plaatsvindt (respondenten 11 en 15). Daarnaast is er wekelijks contact met de donor over de realisering 

van het plan (respondenten 8 en 10). Dit overleg met de donor geeft sturing aan het 

verantwoordingsproces. Het is behulpzaam in het bepalen van het soort informatie dat nodig is. Dit 

contact verloopt via de email en soms via de telefoon. De meeste donoren komen ook eens per jaar op 

bezoek. Deze bezoeken dragen bij aan het verantwoordingsproces, ‘because it makes us more attentive, 

more precise and more aware of what we do. Hereby we can learn from the donor, funds are extended 

and we get advice on how to create sustainability of our work (respondent 16).’ Kiwakkuki heeft dan ook 

de kans om de donor te laten zien wat er nu werkelijk gebeurt in de lokale gemeenschap. Het wordt een 

belangrijke ‘tool’ in verantwoording gevonden, omdat donoren met hun eigen ogen kunnen zien wat zij 

hebben bijgedragen. Daarnaast is het mogelijk om face-to-face feedback te geven (respondent 18).  

Iets dat ook belangrijk wordt gevonden met betrekking tot verantwoordingsinformatie is het 

opdoen van relevante kennis door bijvoorbeeld opfriscursussen te volgen of trainingen in 

computervaardigheden te krijgen. ‘With this information you are able to account better for the activities 

that you undertake (respondent 9).’ Verantwoordingsinformatie over de brede ontwikkelingen van de 

HIV/AIDS problematiek in de samenleving wordt verkregen via de media, literatuur over het onderwerp, 

het praten met mensen in de samenleving, de lokale gemeenschappen en begunstigden, het praten met 

andere NGO’s en het internet. Deze informatie draagt bij aan het verantwoorden van de keuzes die door 

Kiwakkuki worden gemaakt (respondent 14). De verschillende vormen van verantwoordingsinformatie 

die hier zijn genoemd, zijn zowel mondeling als schriftelijk van aard en bruikbaar voor ex-ante en ex-post 

verantwoording.  

  

De stroom van verantwoordingsinformatie 

In de introductie van dit empirisch deel kwam al aan de orde dat Kiwakkuki als organisatie op drie 

niveaus werkzaam is. Dit betekent dat verantwoordingsinformatie ook op deze drie niveaus aanwezig is 

en als het ware een ‘weg naar boven’ af moet leggen om uiteindelijk bij de donor terecht te komen. 

Binnen Kiwakkuki wordt er daarom gewerkt met een proces waarmee informatie van onder naar boven 

kan worden gebracht. Dit proces wordt hieronder in kaart gebracht zodat zicht kan worden verkregen op 

de wijze waarop verantwoordingsinformatie door het regionale hoofdkantoor wordt gevraagd aan de 

districtskantoren, en die op hun beurt aan de groepen in de lokale gemeenschappen. We starten 

onderop en volgen de ‘weg naar boven’. 

 Verantwoordingsinformatie wordt allereerst verzameld op het niveau van de groepen. De 

voorzitters van de branches verstrekken schriftelijke en mondelinge informatie over de voortgang van de 

activiteiten binnen de lokale gemeenschappen. Dit schriftelijke houdt in dat er standaard formulieren 

zijn waarmee activiteiten kunnen worden gemonitord. Hierop wordt bijvoorbeeld aangegeven welke 

activiteit is ondernomen, met welke frequentie en hoeveel mensen eraan deelnamen. Deze informatie 

gaat maandelijks naar de districtcoördinator. Binnen de groep wordt informatie over de stand van zaken 

vooral mondeling verspreid. De districtcoördinator bezoekt de teamleider in ieder geval één keer per 

maand. Niet alleen ontvangt hij dan de ingevulde formulieren, maar ook bespreekt hij met de 

groepsleider de belangrijkste ontwikkelingen, problemen en aanverwante zaken. Hij zorgt er ook voor 

dat relevante informatie wordt overgebracht van de ene groepleider naar de andere (respondent 11 en 

15), zodat andere groepen op de hoogte blijven van elkaars activiteiten. Er is veelvuldig contact tussen 

de leiders van de lokale gemeenschappen en de districtcoördinator. Dit is noodzakelijk, omdat de leiders 

in de gemeenschap degenen zijn die weten welke families hulp nodig hebben en dit moeten aankaarten 

op districtsniveau (respondent 8). Alle groepen hebben maandelijks een vergadering waarin de 

belangrijkste ontwikkelingen worden doorgesproken. Bij deze grass root vergaderingen is de 

districtcoördinator of een afgevaardigde namens de districtcoördinator aanwezig. Deze afgevaardigde is 
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één van de vier vrijwilligers die de districtcoördinator ondersteunt in zijn of haar werkzaamheden. 

Vanwege de vele maandelijkse grass root vergaderingen is deze ondersteuning noodzakelijk. Zo heeft de 

districtcoördinator van Moshi Urban maandelijks 15 vergaderingen op grass root niveau bij te wonen 

vanwege de 15 groepen waaruit het district bestaat (respondent 11). Van deze vergaderingen wordt 

door de districtcoördinator (of afgevaardigde) een verslag gemaakt. Deze informatie wordt vervolgens 

verwerkt in het maandelijkse rapport dat de districtcoördinator schrijft. In dit rapport worden ook 

bijzonderheden vermeld die gedurende de maand op grass root niveau aan de orde zijn geweest. 

Samenvattend kan gesteld worden dat verantwoordingsinformatie op het grass root niveau vooral 

mondeling wordt verkregen door de veldbezoeken die de districtcoördinator bijna dagelijks aflegt. Er 

worden daarnaast verschillende standaard formulieren met betrekking tot de activiteiten ingevuld en er 

wordt maandelijks een verslag gemaakt van alle groepsvergaderingen die worden gehouden. De 

districtcoördinator is, naast de voorzitter van de districtsraad, het enige aanspreekpunt voor de grass 

root. 

 Op districtsniveau wordt met behulp van maandelijkse rapporten verslag uitgebracht over de 

belangrijkste activiteiten per project per wijk, de output, de resultaten, de uitdagingen en de 

aanbevelingen
17

. Ook wordt er een overzicht van de uitgaven aangeleverd. Deze maandelijkse rapporten 

moeten elke 15e van de maand naar het regionale kantoor worden gestuurd. Ze worden geschreven in 

het Engels. Deze rapporten worden niet verspreid onder de grass root leiders. De reden hiervan is dat zij 

geen Engels begrijpen en het schrijven van rapporten in het Engels en Swahili te veel tijd zou kosten. 

Naast de maandelijkse rapporten wordt door de districtcoördinatoren per kwartaal een rapport 

geschreven voor de districtsraad. Dit rapport is in het Swahili. Ook wordt er halfjaarlijks een financieel 

rapport geschreven door de districtcoördinator in samenwerking met de penningmeester van de 

districtsraad. De districtcoördinator is ook met enige regelmaat aanwezig bij de ochtendontmoetingen 

op het hoofdkantoor. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er een probleem speelt op grass root niveau of 

wanneer er een aankondiging voor een bepaalde activiteit of vergadering moet worden gedaan. Alle 

districtcoördinatoren dienen één keer per week op het hoofdkantoor te zijn zodat overleg met 

medewerkers van de departementen op het hoofdkantoor kan plaatsvinden. Dit is voor sommige 

districtscoördinatoren een behoorlijke onderneming, omdat de Kilimanjaro regio groot is. Sommige 

districtcoördinatoren zitten op maar liefst 90 km afstand van het hoofdkantoor. Zij hebben geen eigen 

vervoer tot hun beschikking en moeten daarom met het openbaar vervoer komen. Dit kost 3 tot 4 uur, 

afhankelijk van de gesteldheid van het wegdek. De districtcoördinatoren hebben viermaal per jaar ook 

een gezamenlijk overleg. Ze wisselen dan informatie uit met elkaar over de voortgang in de districten. 

Hierbij gebruiken ze de kwartaalverslagen die naar de districtsraden zijn gestuurd. Kortom, er worden op 

districtsniveau verschillende verantwoordingsrapporten gemaakt. Tevens wordt er mondeling veel 

informatie gedeeld, voornamelijk met de vrijwilligers van de grass root groepen en in mindere mate met 

collega’s op het regiokantoor en andere districten.   

 Op het regionale kantoor krijgen ze van de districtcoördinatoren informatie aangeleverd over de 

ontwikkelingen in de districten. De departementen zorgen er vervolgens voor dat er een rapport 

geschreven wordt voor de regionale Raad van Bestuur en dat er voor iedere donor een op maat gemaakt 

rapport komt. De rapporten voor de Raad verschijnen per kwartaal. De rapporten voor de donoren 

volgen hun eigen planning. Sommige donoren vragen per kwartaal een rapport, andere halfjaarlijks en 

weer andere jaarlijks. Voor het raadsrapport wordt de informatie zoals aangeleverd door de 

districtcoördinatoren gebruikt. Departementshoofden houden contact met de districtcoördinatoren om 

feedback te kunnen geven op de rapporten en informatie te kunnen delen. Voor de donorrapporten 

wordt op verschillende manieren extra informatie verkregen. Zo worden er interviews gehouden met 

begunstigden, worden er 'most significant stories' geselecteerd zodat deze in de inhoudelijke 

rapportages bij de story telling kunnen worden weergegeven en worden er bezoeken aan het veld 

afgelegd. Hiervan worden foto's genomen en ook deze worden verwerkt in de donorrapporten. Alle 

                                                 
17

 Format ingezien tijdens een veldbezoek aan het districtskantoor Moshi Urban op donderdag 14 mei 2009. 
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rapporten die door het hoofd van het departement worden samengesteld, worden voorgelegd aan de 

executive officer. Vervolgens worden ze verspreid onder de regionale raadsleden, de donoren en in 

sommige gevallen de lokale overheid. Kort gezegd draait het op het regioniveau vooral om het schrijven 

van rapporten voor verschillende stakeholders. Bij dit samenstellen worden – naast de geleverde 

informatie uit de districten – allerlei manieren ingezet om aan de benodigde informatie te komen, 

waaronder veldbezoeken, overleggen en telefonische communicatie. Al met al is 

verantwoordingsinformatie binnen Kiwakkuki een samenstelling van schriftelijk en mondeling 

verzamelde informatie.  

 

5.2 Gebruik van verantwoordingsinformatie  

Het gebruik van verantwoordingsinformatie bij beslissingen door de zuidelijke partner staat in deze 

paragraaf centraal. Deze beslissingen hebben betrekking op de controle die de noordelijke donor als 

principaal uit wil oefenen over de zuidelijke partner als agent met het oog op de besteding van haar geld. 

Daarnaast betreft het beslissingen die gerelateerd zijn aan de verantwoording naar de meer dan 6000 

leden van de organisatie.  

Om inzicht te krijgen in dit gebruik wordt eerst ingegaan op het doel waarmee binnen Kiwakkuki 

verantwoordingsinformatie wordt verzameld. Hierdoor wordt de functie van verantwoordingsinformatie 

voor deze organisatie helder. Vervolgens wordt de besluitvormingsstructuur zoals deze is neergelegd in 

de organisatie besproken. Hierna kan uiteengezet worden hoe de onderscheiden informatie uit de vorige 

paragraaf gebruikt wordt bij beslissingen die Kiwakkuki neemt. Dit zal worden gedaan voor het 

regioniveau, omdat hier de organisatiebrede beslissingen worden genomen. Het gebruik van 

verantwoordingsinformatie op het niveau van de grass root en de districten zijn hierbij ondersteunend.  

   

5.2.1 Doel van verantwoordingsinformatie 

Het doel van verantwoordingsinformatie is voor Kiwakkuki meervoudig. Ten eerste wordt 

verantwoordingsinformatie gezien als het verschaffen van uitleg over de beslissingen die zijn genomen 

(respondent 10). Deze uitleg moet gegeven worden aan donoren, de overheid, de lokale gemeenschap, 

specifieke begunstigden, de vrijwilligers, de Kiwakkuki stafmedewerkers en de Raad van Bestuur. 

Verschillende informatie wordt gebruikt voor verschillende actoren. Dit hangt af van de rol en de relatie 

die Kiwakkuki heeft met een bepaalde actor. Een voorbeeld dat ter verduidelijking wordt gegeven is dat 

alle financiële informatie gedeeld wordt met de stafmedewerkers van Kiwakkuki, maar slechts in 

beperkte vorm met de begunstigden.  

Naast het gebruik van verantwoordingsinformatie om uitleg te verschaffen, is 

verantwoordingsinformatie nuttig in het verbeteren van werkprocessen, het reflecteren op genomen 

beslissingen, het geven van input voor toekomstige beslissingen, het verbeteren van onderzoek en het 

verbeteren van zowel interne relaties – als collega’s onderling – alsmede externe relaties, bijvoorbeeld 

donorrelaties (respondent 10). Deze functies zijn samen te vatten in het leerdoel. Leren wordt bereikt 

door te monitoren. Dit wordt dan ook op elk niveau binnen de organisatie gedaan. Zo moeten de 

onderwijzers van de HIV/AIDS-clubs op scholen bijvoorbeeld maandelijks een formulier invullen waarop 

ze aangeven welke activiteiten ze hebben ondernomen. De leerlingen kunnen ook feedback geven op de 

lessen, bijvoorbeeld door op te schrijven wat ze hebben geleerd. Op het hoofdkantoor wordt alle 

informatie van alle scholen verwerkt in één rapport. Dit wordt verspreid onder de scholen om ze op die 

manier feedback te geven (respondent 13). Door feedback te geven kan er geleerd worden door anderen 

en krijgt Kiwakkuki inzicht in de prestaties van de organisatie als geheel.  

Daarnaast wordt het belangrijk gevonden inzicht te krijgen in de prestaties op het niveau van het 

individu. Hiertoe worden jaarlijks de prestaties van de stafmedewerkers geëvalueerd. De belangrijkste 

onderwerpen die dan aan de orde komen zijn hoe de prestaties zich verhouden tot de taken en 

verantwoordelijkheden en of er op tijd werd gerapporteerd (respondent 19). De functie van 



 54

Aantal branches per district 

 

Hai (incl. Siha)  42 

Same    29 

Moshi Urban  15 

Moshi Rural  61 

Mwanga  20 

Rombo   25 

verantwoordingsinformatie is dan het leren als individu binnen de organisatie.  

 

5.2.2 Besluitvormingsstructuur van Kiwakkuki 

Kiwakkuki is een ledenorganisatie die haar besluitvorming zo georganiseerd heeft dat de leden op grass 

root, districts- en regionaal niveau vertegenwoordigd zijn in raden. In figuur 1 van de bijlage is het 

organogram van de organisatie te zien. 

Op het grass root niveau bestaan groepen (branches) binnen de wijken. Een groep bestaat uit 

minimaal 20 personen. Deze groepen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten van 

Kiwakkuki binnen hun eigen wijk (ward). De groepen zijn zo samengesteld dat in elke groep leden zitten 

die zich bezig houden met HIV/AIDS onderwijs, weeskinderen en Home Based Care (HBC). Het Voluntary 

Counseling en Testing (VCT) programma wordt alleen door het hoofdkantoor uitgevoerd. Elke groep 

heeft een voorzitter of leider, vice-voorzitter en penningmeester. Alle groepen houden maandelijks een 

vergadering. De groepen worden gecoördineerd door de districtcoördinator van het betreffende district. 

In het kader is een overzicht van de aantallen branches per district weergegeven
18

. 

Op districtsniveau is er een raad die bestaat uit vertegenwoordigers van 

de branches. Deze wordt elke twee jaar samengesteld met behulp van 

verkiezingen. De districtsraad houdt jaarlijks een algemene 

ledenvergadering. Vertegenwoordigers van alle branches in het district 

zijn hierbij aanwezig om mee te beslissen over de belangrijkste 

onderwerpen en vragen te stellen of uitleg te vragen aan de raad. De 

raad komt over het algemeen vier keer per jaar bijeen om de voortgang 

van de activiteiten binnen het district te bespreken. Er zijn in totaal 

zeven districtsraden. Dit verschilt van het aantal districten, omdat 

Moshi Rural is opgedeeld in een Oostelijk en Westelijk deel. Zodoende 

kent Moshi Rural als district twee raden. Elke districtsraad bestaat in totaal uit elf personen. Van deze elf 

zijn er twee personen die leven met HIV/AIDS (PLHA) en twee wezen. Deze zijn afgevaardigd door de 

PLHA- en wees-groepen op grass root niveau. Hiermee zijn de begunstigden vertegenwoordigd in de 

raad. Verder is er een gekozen voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester. De functie van secretaris 

wordt vervuld door de districtcoördinator van het desbetreffende district. Het dagelijks bestuur op 

districtsniveau bestaat uit de voorzitter van de raad, de vicevoorzitter, de penningmeester en de 

districtcoördinator (tevens secretaris). In principe wordt alles op districtsniveau besloten door de 

districtsraad, maar wanneer er een probleem op de agenda staat waar de districtsraad geen 

meerderheidsbeslissing over kan nemen
19

, wordt het bij de regionale raad van bestuur neergelegd. De 

beslissingen van de districtsraad hebben betrekking op ontwikkelingen binnen het eigen district.  

Op regionaal niveau is er een Raad van Bestuur (RvB) samengesteld. Ook hiervoor zijn elke twee 

jaar verkiezingen tijdens de regionale algemene ledenvergadering, maar deze wisselt precies de 

verkiezingen van de districtraden af. Dit is nodig omdat alle leden van de zeven districtsraden 

verkiesbaar zijn bij de verkiezingen van de regionale RvB. De regionale algemene ledenvergadering 

fungeert als het hoogste beslisorgaan binnen Kiwakkuki. Negenhonderd representanten van alle leden 

van Kiwakkuki zijn aanwezig tijdens deze ledenvergadering. De samenstelling van deze regionale RvB 

verschilt iets van de samenstelling van de districtsraden. In de regionale raad nemen vijf van de zeven 

voorzitters van de districtraden plaats, twee van de twaalf PLHA en twee wezen. Er wordt een voorzitter, 

vice-voorzitter en penningmeester gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Aanvullend nemen 

de executive coördinator en het hoofd van de financiële afdeling plaats in de raad. De executive officer 

vervult de functie van secretaris binnen de raad en geeft advies aan de raad over personele 

aangelegenheden. Het hoofd van het financiële departement vervult de functie van accountant binnen 
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 Deze gegevens zijn verstrekt door het secretariaat van Kiwakkuki in mei 2009. Het lijkt erop dat deze gegevens niet up-to-date zijn. Uit een 

interview met de districtscoördinator van Rombo blijkt dat hier inmiddels 31 branches zijn.  
19

 De precieze regelingen bij raadsbeslissingen zijn mij onbekend, omdat de statuten van Kiwakkuki alleen in het Swahili beschikbaar zijn.  
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de raad. Het dagelijks bestuur van Kiwakkuki wordt gevormd door de voorzitter van de raad, vice-

voorzitter, secretaris (tevens executive officer) en accountant (tevens hoofd van financiën). Dit dagelijks 

bestuur opereert onder de naam leadership committee. Onder leiding van de executive officer worden 

de dagelijkse werkzaamheden op het hoofdkantoor uitgevoerd. Alle stafmedewerkers worden door de 

raad van bestuur aangesteld. De stafmedewerkers zijn verdeeld per programma en team. Dit heeft te 

maken met een overgangsfase waarin Kiwakkuki zich bevindt. Op den duur willen ze volledig binnen een 

teamstructuur werken. Een Raad van Toezicht bestaande uit vijf leden overziet en adviseert de Raad van 

Bestuur.  

 

5.2.3 Gebruik van verantwoordingsinformatie bij beslissingen  

Uit documenten blijkt dat de districtsraden en de regionale RvB beslismacht hebben op respectievelijk 

districts- en regioniveau (Strategic Plan, 2006). Dit wordt ondersteund door uitspraken van 

respondenten, zoals: 'No-one can make a decision without the board knowing about it (respondent 15)'. 

Het gebruik van verantwoordingsinformatie bij beslissingen valt uiteen in gebruik voor de donorrelatie 

en gebruik voor de eigen organisatie.  

 

Donorgebruik 

Het merendeel van de communicatie tussen Kiwakkuki en donoren bestaat uit het sturen van rapporten 

naar de donororganisatie. Deze rapporten worden samengesteld door de assistent van de projectofficer. 

De projectofficer houdt toezicht op dit proces. In de meeste gevallen is dit het hoofd van het 

departement. De informatie die wordt gebruikt is grotendeels afkomstig van de districtcoördinatoren. 

Alle rapporten gaan hierna naar de executive officer. Pas wanneer de eindversie is goedgekeurd door de 

executive officer gaat deze naar de voorzitter van de RvB ter goedkeuring. Na deze goedkeuring kan het 

rapport naar de donor worden gestuurd. Alle financiële rapportages worden op het hoofdkantoor 

gemaakt onder de verantwoording van het hoofd van financiën. De financiële overzichten van de 

districtcoördinatoren worden hiervoor gebruikt. Deze rapportages moeten door de executive officer, 

voorzitter en penningmeester van de raad van bestuur worden goedgekeurd. De donor gebruikt deze 

informatie om te beslissen of financiering wordt voortgezet, uitgebreid of stopgezet (respondent 10). 

Een andere respondent benadrukt het belang van rapporten voor donororganisaties door te zeggen: 

'They want to know the impact on the grass root level and community of the project. Then they can 

decide upon continuation of funding when the impact is considerable or, when the impact is little, they 

can decide to stop with the project or funding (respondent 14).'  Voor de financiering van de activiteiten 

van Kiwakkuki is het van groot belang dat de donoren verantwoordingsinformatie via rapporten krijgt. 

Dit wordt onderstreept met de volgende uitspraak: ‘Without accountability in written reports, there is 

the risk of a collapse of the organisation. Funding will then be stopped (respondent 8).’ De organisatie 

van Kiwakkuki is daarom zodanig ingericht dat rapporten in ieder geval geleverd kunnen worden. Dit 

moet ook wel, zo verteld een respondent, want ‘we are for 90% donor dependant. Only 10% of our total 

finances is money generated from membership contribution. We should be even more accountable to 

donors than to 'the own organisation' because it's their money, and not money we have raised by 

ourselves (respondent 16)'. Het directe gebruik van rapporten in beslissingen die donoren nemen, 

resulteert in het schrijven van een veelheid aan specifieke donorrapporten om aan elk van de 

verantwoordingseisen te kunnen voldoen. Het is één van de belangrijkste activiteiten van de 

medewerkers op het regiokantoor en nagenoeg iedereen is bij dit proces betrokken. De uiteindelijke 

beslissingen ten aanzien van de donorrapporten worden genomen door de RvB, maar hierbij zijn ze erg 

afhankelijk van de input die ze geleverd krijgen. Hier wordt dieper op ingegaan onder het 

organisatiegebruik en de ervaren belemmeringen in het zuidelijke deel van de keten.  

De respondenten zien veldbezoeken door donoren, naast de rapporten, als essentieel in het 

verantwoordingsproces. Donoren krijgen dan de verhalen uit de lokale gemeenschappen te horen en te 

zien. Regelmatig wordt door een donor tijdens zo een bezoek gezegd: 'But (…), why didn't you put this in 

the reports? (respondent 20)'. Donoren zien dan praktijken die zij belangrijk vinden om mee te nemen in 
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hun beslissingen. Dit gebruik bij beslissingen is indirect te noemen.  

 

Organisatiegebruik 

‘Decisions are being made by the use of documents. The council will vote when no agreement among 

them can be reached, but this has so far never happened (respondent 12’). De RvB neemt beslissingen 

namens alle leden van Kiwakkuki. In een projectvoorstel voor de donor beoordeelt zij bijvoorbeeld in 

hoeverre het de behoeften dekt van de regio. Hiertoe moet zij up-to-date informatie hebben over de 

ontwikkelingen in de regio. Deze informatie krijgt zij voor een deel mondeling – overleggen en 

telefonisch contact – en voor een deel schriftelijk in verslagen en rapporten. Hierbij is de mondeling 

overgebrachte informatie ondersteunend bij de schriftelijk overgebrachte informatie. Op basis van deze 

laatste worden de uiteindelijke beslissingen genomen, maar indirect speelt de mondelinge informatie 

een belangrijke rol. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor beslissingen van de organisatie, 

maar zij wordt hierbij ondersteund door de voorzitters van de districtsraden en alle stafmedewerkers, in 

het bijzonder de districtscoördinatoren, hoofden van de departementen en de executive officer. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het tijdig leveren van de juiste informatie. De voorzitter van de RvB zegt hierover: 

'Because I am answerable to the council, all Kiwakkuki members and the Annual General Meeting, I need 

to know everything about Kiwakkuki and what Kiwakkuki has done. The members ask questions, and I am 

the one responsible for answering these question, so I have to know all information. If the staff is not 

transparant, I cannot live up to my duties (respondent 12).' 

 De Raad van Bestuur is ook verantwoordelijk voor de verdeling van het geld over de districten. 

De voorzitters van de districtsraden moeten van tevoren aangeven welke behoefte er ligt op grass root 

niveau, bijvoorbeeld hoeveel weeskinderen ondersteuning moeten krijgen of hoeveel AIDS 

voorlichtingsbijeenkomsten ze willen gaan houden. Zonder deze informatie kan de RvB geen goede 

beslissingen nemen. De voorzitter heeft ook samenkomsten met de districtcoördinatoren. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de implementatie van programma’s en projecten en zien de uitdagingen die op 

grass root niveau liggen. Volgens de voorzitter ontvangen de coördinatoren (district en executive) alle 

informatie over de organisatie. ’It depends upon the transparency of these coordinators in how far 

information is being shared with or disclosed to the council (respondent 12).’  

  

5.2.4 Belemmeringen in het verantwoordingsproces 

De Raad van Bestuur ontvangt informatie in rapporten en verslagen die zij vervolgens ook gebruikt voor 

het nemen van beslissingen, maar het is nu nog onduidelijk hoe we deze informatie moeten kwalificeren. 

Wordt informatie bijvoorbeeld tijdig geleverd? En is deze betrouwbaar te noemen? Een uiteenzetting 

van de ondervonden belemmeringen in het hele verantwoordingsproces van grass root niveau naar de 

donoren zal hier meer zicht op geven.  

 

Van grass root naar district  

Op grass root niveau zijn er op verschillende manieren beperkingen in het verantwoordingsproces te 

zien. Zo benoemt een respondent dat de leiders van de lokale gemeenschappen hun taken niet goed 

kennen en niet weten aan de hand van welke deadlines ze behoren te werken. Dit zorgt ervoor dat 

informatie niet of niet op tijd aanwezig is bij de juiste personen. In die zin weten ze vaak niet aan wie ze 

verantwoording af moeten leggen. Daarbij komt dat ze zelf weinig tot geen toegang hebben tot goede, 

wetenschappelijke informatie, laat staan dat ze dergelijke informatie zelf produceren (respondent 12). In 

het geval van de vrijwilligers bestaat er een tijdsprobleem. Vrijwilligers steken een hoop tijd in het 

werken binnen de lokale gemeenschap. Zij staan niet te springen om nog meer tijd te investeren in het 

verslag leggen over wat ze hebben gedaan. Dit zorgt regelmatig voor een ‘laissez-faire’ houding onder 

vrijwilligers met betrekking tot het aanleveren van informatie (respondent 13).  

Verschillende respondenten zijn van mening dat er geïnvesteerd moet worden in 

capaciteitsversterking op grass root niveau. De leiders van de lokale gemeenschappen zouden 

leiderschapsvaardigheden moeten opdoen en kennis over implementatieactiviteiten. Hierdoor 
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verbeteren de verantwoordingsstructuren binnen de organisatie en draagt dit bij aan de efficiëntie van 

het implementatieproces. Gezien het feit dat vrijwilligers als gekozen vertegenwoordigers namens de 

leden zitting nemen in de districtsraad, is het noodzakelijk kennis en vaardigheden over verantwoording 

en verantwoordingsprocessen binnen de hele organisatie aan te bieden zodat de toepassing van 

verantwoording verbeterd.   

Een andere belemmering heeft te maken met het verantwoordingssysteem waarbij 

gerapporteerd wordt op veranderingen, outcome en impact. Dit zou meer onderdeel moeten worden 

van de organisatie. Nu wordt er voornamelijk gerapporteerd op ondernomen en afgeronde activiteiten 

en output. Probleem is dat de betekenis van het concept outcome op grass root niveau niet helder is. 

'People were brought up to report on the things done with the money. Reporting on changes by the use of 

qualitative means is very new to everyone. It is therefore difficult to meet the donor demands 

(respondent 20)’. Dit heeft direct invloed op de informatieketen.  

 

Van district naar regio 

De districtcoördinator fungeert als spil in het web en draagt alle belangrijke verantwoordingsinformatie 

van de grass root bij zich. Informatie van de grass root leiders wordt hoofdzakelijk mondeling en in de 

vorm van standaard formulieren met betrekking tot de voortgang van de activiteiten aan de 

districtcoördinatoren overgebracht. De districtcoördinatoren maken hun eigen verslagen van de 

vergaderingen van de branches. Van al deze informatie maken zij maandelijks een rapport - in het Engels 

- en dit gaat naar het hoofdkantoor. De input tijdens de raadsvergaderingen die per kwartaal plaatsvindt, 

bestaat uit een kwartaalrapport, wederom geschreven door de districtcoördinator. Dit is een 

samenstelling van de maandelijkse rapporten, maar nu in het Swahili. Ook de financiële verantwoording 

wordt gedaan door de districtcoördinator, samen met de penningmeester van de raad. Al met al levert 

de districtcoördinator alle schriftelijke informatie aan op basis van verhalen en standaardformulieren 

afkomstig uit de branches. De districtsraad neemt op basis van deze informatie beslissingen. De 

districtcoördinator is niet alleen het aanspreekpunt voor de grass root, zij is ook het aanspreekpunt voor 

de regio. De verzamelde verantwoordingsinformatie wordt doorgegeven naar boven en op het regionale 

niveau gebruikt.  

Op het hoofdkantoor wordt opgemerkt dat er niet altijd feedback komt van het grass root 

niveau. Dit heeft te maken met een aantal capaciteitsproblemen die zich met name op het 

districtsniveau afspeelt. Deze capaciteitsproblemen liggen op het gebied van communicatie, transport, 

kennis en kunde en reikwijdte. De communicatiemogelijkheden zijn beperkt; er is een limiet aan 

telefoonrekeningen die betaald kunnen worden en er is geen toegang tot internet. Er zijn geen auto’s 

beschikbaar in de districten. Kiwakkuki heeft vier auto’s en deze zijn beschikbaar voor het hoofdkantoor. 

Er is slechts beperkt kennis en kunde aanwezig met betrekking tot het inwinnen van 

verantwoordingsinformatie en het op een juiste manier verwerken van deze informatie. Bovendien 

werken de districtcoördinatoren in een groot gebied en zijn zij de enige betaalde krachten in het veld. Er 

is weinig office materiaal aanwezig. Districtcoördinatoren moeten het bijvoorbeeld zonder computer 

stellen (respondent 15). Ze zijn alleen verantwoordelijk voor het implementeren en managen van vele 

activiteiten met schaarse middelen. Dit resulteert in stress voor de Kiwakkuki medewerkers, laat 

rapporteren naar donororganisaties en het verlies van vertrouwen van donoren. Consequenties hiervan 

kunnen - in het ergste geval - zijn dat de donororganisatie de financiering stopt (respondent 18). In dit 

verband wordt door een respondent gezegd dat deadlines voor een rapport vaak niet gehaald worden 

door de districtcoördinator. ‘You have to remind them every time about writing the reports (respondent 

13).’  Districten moeten volgens het beleid ook hun eigen projectvoorstellen schrijven, maar hier komen 

ze simpelweg niet aan toe. De subsidieaanvragen worden nu allemaal door het hoofdkantoor gedaan. De 

beperkte interactie tussen het hoofdkantoor en de districtcoördinatoren draagt bij aan deze problemen. 

Meer interactie zou ervoor kunnen zorgen dat informatie beter en sneller wordt overgebracht 

(respondent 13). Volgens de voorzitter van de Raad van Bestuur zouden de districtcoördinatoren ook 

transparanter moeten zijn.  
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Van regio naar donor 

Op het niveau van de stafmedewerkers wordt genoemd dat niet iedereen voldoende vaardigheden in 

huis heeft om te kunnen verantwoorden naar donoren. Ze schakelen dan hulp van anderen in. Dit kost 

deze mensen veel tijd, terwijl het niet hun taak of verantwoordelijkheid is om verantwoordingsrapporten 

te maken (respondent 10). Een meer algemeen probleem is het ontbreken van kennis van kwalitatieve 

analysemethoden binnen Kiwakkuki. Het rapporteren op outcome of impact wordt zeer lastig gevonden. 

Het monitorings- en evaluatiesysteem dat wordt gebruikt is niet geschikt om zoveel mogelijk informatie 

te verzamelen, maar eerder om kort, bondig en cijfermatig uit te drukken wat de resultaten zijn. Daarbij 

komt dat de informatie langs al de verschillende niveaus moet. ‘Real information gets lost because of 

multiple editing on grass root, district and regional level (respondent 20).’ Een respondent vat het samen 

in: 'we are not good in collecting information, compiling and analyzing it and satisfying the donor in 

terms of accountability information (repsondent 20).'   

Verder worden de plannen niet altijd zo strikt gehanteerd met betrekking tot tijdsplanning. 

Rapporten komen daarom in sommige gevallen laat en de staf is in dat geval ook niet goed voorbereid 

om de resultaten schriftelijk of mondeling te presenteren aan de RvB.  

 Een ander probleem is de regelmatige afwezigheid van enkele stafmedewerkers in verband met 

het bijwonen van workshops en dergelijke. Dit heeft een negatief effect op de implementatie van de 

plannen. Meer afwisseling in medewerkers die workshops en seminars bijwonen zal het 

implementatieproces van bepaalde projecten of departementen minder verstoren. Bovendien kan 

kennis op die manier breder gedeeld worden. 

Op het regionale kantoor zou eigenlijk een administratieve afdeling moeten komen die de 

verantwoordingsprocessen kan ondersteunen. Nu is er één documentalist en één secretaresse voor de 

hele organisatie (respondent 12). Daarnaast zijn er welgeteld drie computers met 

internetmogelijkheden. Hiervan is er maar één beschikbaar voor alle medewerkers. De andere twee 

worden gebruikt door de executive officer en de documentalist. Dit zorgt voor allerlei praktische 

problemen, bijvoorbeeld in het onderhouden van contact met de donor. Zo vertelde een respondent dat 

het de bedoeling is dat alle formele communicatie met de donor – projectvoorstellen en andere 

rapporten – via de outlook account moet verlopen. Deze account is echter alleen beschikbaar op de 

computer van de executive officer. Alle medewerkers hebben ook een Yahoo account op de publieke 

computer. Het komt nu vaak voor dat emailcontact over deze formele zaken via de persoonlijke Yahoo 

account verloopt waardoor men het overzicht kwijtraakt (respondent 20). 

In de Raad van Bestuur zit een aantal raadsleden die full-time banen in een hoge functie hebben. 

Dit zorgt voor tijdsdruk, waardoor beslissingen vaak niet worden genomen op basis van compleet 

gelezen rapporten (respondent 16). De Raad van Toezicht (RvT) kampt ook met soortgelijke problemen. 

Het komt geregeld voor dat leden van de RvT niet bij de vergaderingen aanwezig zijn
20

. De RvT heeft 

naar verwachting op dit moment een registratie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Tanzania 

in Dar es Salaam. Gedurende het onderzoek werd dit geregeld. Overigens waren ze hier al langere tijd 

mee bezig en was het volgens een respondent vooral laksheid van de RvT zelf dat het nog niet in orde 

was. Zonder de registratie heeft de RvT geen volledig mandaat op het monitoren van beslissingen. Dit 

hield in dat ze geen beslismacht had om de RvB terug te fluiten. Ze hadden dus wel de taak, maar nog 

niet de verantwoordelijkheid. Dit maakte hen minder kritisch in het monitoren van de besluitvorming 

(respondent 12).  

 

Belemmeringen liggen ook op het niveau van de donoren. Politieke issues vormen één van de 

hoofdredenen in het niet ontvangen van support van donoren. Politieke veranderingen doen zich ook 

gedurende de financieringsrelatie voor. Dit heeft bijna altijd een effect op het proces dat wordt gevolgd 
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 Dit was het ook het geval tijdens de regionale AGM van dit jaar; eigen observatie op 30 mei 2009. Er waren toen drie van de vijf leden 

aanwezig. 
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om de doelen te behalen. In veel gevallen moet de overeenkomst met de donor hierop worden 

aangepast. Donoren zijn over het algemeen niet flexibel bij dergelijke veranderingen. Dit levert 

problemen op, omdat Kiwakkuki voor het uitvoeren van haar activiteiten afhankelijk is van de 

goedkeuring van de lokale overheid. Zonder deze goedkeuring kunnen ze niets doen. Wanneer de lokale 

autoriteiten bijvoorbeeld het verspreiden van condooms niet toestaan, kan Kiwakkuki dit niet doen. 

Echter, in de overeenkomst met de donor is afgesproken dat dit wel wordt gedaan. De enige 

mogelijkheid bij inflexibiliteit van de kant van de donor is dat het contract wordt ontbonden. Donoren 

zijn wat dat betreft niet altijd goed op de hoogte van de condities waarbinnen Kiwakkuki moet werken. 

Zo werkt Kiwakkuki met mensen in de gemeenschap. De helft van alle leden van Kiwakkuki zijn zelf 

begunstigden. Dit betekent dat zij op de één of andere manier met HIV/AIDS te maken hebben. Dit zorgt 

ervoor dat er van alles binnen die gemeenschap kan gebeuren, bijvoorbeeld dat begunstigden komen te 

overlijden waardoor het gestelde target niet wordt behaald (respondent 8). Daarbij komt dat er altijd 

uitdagingen op je pad komen gedurende de implementatiefase. Onvoorziene omstandigheden kunnen 

bijvoorbeeld zorgen voor een vertraging in het opleveren van de rapporten. Voor donoren die meerdere 

rapportages per jaar vragen zou hier wel iets meer begrip voor mogen zijn (respondent 10). 

Donororganisaties zouden meer verhalen moeten kennen. Zo zijn er donoren die bezoeken 

afleggen en op die manier meer inzicht krijgen in hoe dingen werken, maar er zijn ook donororganisaties 

die compleet steunen op de rapporten die door Kiwakkuki worden geschreven. Een respondent zegt 

hierover: ‘That way you will never get a good picture of the real situation, because the report is not about 

the story, but only about the things agreed upon to report, like activities, outputs, outcome and possibly 

impact (respondent 10).’ In dat kader wordt ook gezegd dat donoren in sommige gevallen meer 

betrokkenheid zouden mogen tonen, met name wanneer lastige beslissingen genomen moeten worden.  

De start van de relatie met een donor is altijd moeilijk, zo legt een respondent uit, omdat de 

donor haar eisen met betrekking tot wat zij van Kiwakkuki wil in termen van verantwoording vaak uitlegt 

via het contract. Het contract wordt altijd opgesteld door de donor. 'They want a signature and one copy 

sent back. Although we are not forced to sign it, the saying applies: a begger cannot refuse (respondent 

20)'. Het komt regelmatig voor dat er in het contract dingen staan waar nooit eerder over gesproken is. 

Zo las Kiwakkuki in het contract van Oxfam Ierland dat zij een onafhankelijke audit uit wilde laten voeren, 

terwijl er al een uitgebreide audit door de financiële afdeling van Kiwakkuki wordt gedaan. Het 

onderhandelen over dergelijke contracteisen wordt als zeer moeilijk ervaren. 'The truth is that we don't 

have much power to say how we want to work (respondent 20).' Een meer tweezijdige relatie ontstaat 

pas na verloop van tijd, wanneer de donor positieve ervaringen heeft met Kiwakkuki.  

Daarbij komt dat de eisen die donoren stellen in sommige gevallen nogal veeleisend zijn. Hoewel 

er binnen Kiwakkuki begrip is voor 'the protection of their resources' (respondent 10) zijn donoren zich 

niet altijd bewust van de praktische haalbaarheid, capaciteit van medewerkers, financiën en kennis van 

de ontvangende organisatie. Zo eisen sommige donoren een scan van alle aanschafbonnen, terwijl er 

geen scanner aanwezig is op het kantoor. Of de bestanden met ingescande bonnen worden zo 

omvangrijk dat het niet mogelijk is deze over het internet te verzenden vanwege de beperkte capaciteit 

van het internet. Hierbij wordt opgemerkt dat ‘a donor doesn't like to be questioned by the fundreceiving 

organisation on their demands (respondent 10)’ Een vergelijkbaar probleem ontstaat bij de pilots van 

projecten die donoren willen uitvoeren. Deze pilots vinden altijd plaats in de districten Moshi Urban en 

Moshi Rural, omdat deze zich het dichtst bij het hoofdkantoor bevinden en hierdoor beter te monitoren 

en te evalueren zijn dan de meer afgelegen districten. Hierdoor komt geen budget beschikbaar voor de 

districten die de hulp juist nodig hebben, omdat daar de grootste problemen bestaan. ‘Sometimes it is 

thus not so much on 'where the most severe problems are', but choices are based upon practical reasons 

in terms of monitoring and evaluating (respondent 12).’ Ook dit is eigenlijk niet onderhandelbaar. 

Een groot punt van zorg binnen Kiwakkuki is het schrijven van de vele rapporten. Dit kost 

ontzettend veel tijd en wordt ook als bijzonder stressvol ervaren (respondent 9). Van de ongeveer 15 

donoren verlangen drie donoren per kwartaal een financieel rapport, en alle andere donoren willen 

halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële rapportages. De financiële rapporten worden in drievoud opgemaakt 



 60

aan de hand van donor budgetten waarbij per donor gespecificeerd is, budgetlijnen gespecificeerd per 

project en specificatie per programma van de organisatie. Financiële data moet volgens drie 

verschillende budgetteringen geregistreerd worden. Logischerwijs heeft dit een enorm effect op de 

organisatie, want het kost ontzettend veel tijd. Daarbij komt dat alle donoren een eigen financiële jaar 

hebben waardoor de rapporten ook nog eens op verschillende momenten gedurende het jaar ingeleverd 

moeten worden bij de donor. Een aantal donoren wil jaarlijks een eigen audit uit laten voeren. Dit kost 

veel extra tijd en verstoort de dagelijkse activiteiten.  

Sommige donororganisaties leveren bij het contract een verantwoordingsformat voor het 

inhoudelijk rapport. Bij Kiwakkuki vinden ze dit wel prettig werken, omdat ze dan precies weten wat de 

donor van hen verwacht. Ervaring leert dat wanneer de donor niet gespecificeerd heeft welke informatie 

ze verwachten, Kiwakkuki het rapport terugkrijgt met een lijst van verbeteringen die moeten worden 

aangebracht. Dit kost veel extra tijd en levert een hoop stress op, omdat de verbeteringen onder 

tijdsdruk moeten worden doorgevoerd. Een nadeel aan deze standaard formats is dat ze weinig ruimte 

laten voor de verhalen van de lokale gemeenschappen. Elk rapport is ook weer anders, omdat elke donor 

een eigen format gebruikt. De inhoud en specificaties van de rapporten verschillen per donor. Zo wil de 

Spaanse donor van het Life & Living project het percentage van succes gerapporteerd krijgen, terwijl 

anderen de exacte getallen willen of meer kwalitatieve informatie. Elke donor gebruikt ook zijn eigen 

terminologie. Output en outcome heeft dus niet voor elke donor dezelfde betekenis. Ook met de 

formulering van de doelstellingen levert dit problemen op, omdat er verschillende definities gehanteerd 

worden. Dit wordt als erg verwarrend ervaren door de Kiwakkuki medewerkers. Niet onbelangrijk is ook 

de taalbarrière die bestaat. Engels is in Tanzania de derde taal. De eerste taal is de stamtaal, gevolgd 

door Swahili en daarna pas het Engels. Mensen weten zich niet altijd zo goed uit te drukken in het Engels 

en dit vermindert de kwaliteit van de rapporten. Op die manier gaat er bij het vertalen van Swahili naar 

Engels altijd wat informatie verloren. De donor Women’s Front of Norway wil geen belangrijke 

informatie verliezen vanwege de vertaling naar het Engels dus heeft zij besloten dat de rapporten in het 

Swahili geschreven mogen worden. Zij laten dit dan zelf door een vertaalbureau vertalen naar het Engels. 

De ‘agenda van de donor’ komt ook terug in de donorbezoeken die worden afgelegd. Hoewel 

een bezoek van de donor belangrijk wordt gevonden, vraagt het ook erg veel tijd. De donoren komen 

immers allemaal op een verschillend tijdstip. Kiwakkuki heeft nu verschillende keren geprobeerd om een 

donordag te organiseren waar alle donoren tegelijkertijd aanwezig zijn. Volgens een respondent is de 

reactie van donororganisaties ‘(...) that Kiwakkuki should let them know when other donors decided to 

come (respondent 20)'. ‘ 

Iets dat ook geregeld voorkomt en voor de nodige belemmeringen zorgt in het verstrekken van 

verantwoordingsinformatie is een verlate transactie van fondsen door de donor. Hierdoor kan later 

gestart worden met de implementatie van het project en dit heeft gevolgen voor het opleveren van de 

rapporten, met name wanneer er per kwartaal een rapport aangeleverd moet worden. Donoren zouden 

Kiwakkuki in dat geval ook meer tijd moeten geven om de activiteiten te verantwoorden. Gezien de 

verantwoordingsketen van grass root – district – regio zorgt een verlate uitbetaling door donoren voor 

een verschuiving in de hele keten. Donoren zouden zich hier meer bewust van mogen zijn (respondent 

12).  

Eén respondent ziet met name een uitdaging weggelegd voor donoren in het verbeteren van de 

verantwoordingsinformatie van Kiwakkuki. Als donoren de kennis en vaardigheden hebben met het doen 

van follow-ups en het meten van impact, dan mag verwacht worden dat donoren daar ook in zullen 

assisteren wanneer ze zelf verantwoordingsinformatie vragen aan Kiwakkuki over deze zaken 

(respondent 17).  

 

In korte respons op de eerder gestelde vraag hoe we de verantwoordingsinformatie moeten 

kwalificeren, kunnen we zeggen dat informatie niet altijd tijdig wordt geleverd door de districten. Door 

het gebruik van officiële financiële registratiesystemen en de jaarlijkse audit die wordt uitgevoerd, is de 

financiële informatie wel betrouwbaar te noemen. Een belangrijke voorlopige conclusie met betrekking 
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tot de inhoudelijke informatie is dat de betrouwbaarheid ervan allerminst gegarandeerd is. Er bestaan 

verschillende problemen in het genereren en distribueren van resultaatinformatie op het grass root, 

districts- en regionale niveau van Kiwakkuki.  

5.3 Invloed van verantwoordingsinformatie   

Tot nu toe is in kaart gebracht welke soorten verantwoordinginformatie wordt gevraagd, op welke wijze 

dit gebeurd en hoe informatie vervolgens gebruikt wordt in beslissingen op het niveau van de zuidelijke 

partner. Een volgende vraag is welke invloed verantwoordingsinformatie heeft op de beslissing ten 

opzichte van andere factoren die een rol spelen in besluitvorming van de partnerorganisatie.  

Binnen Kiwakkuki wordt verantwoordingsinformatie in de eerste plaats gezien als rapporten die 

op alle niveaus van de organisatie worden geschreven. Naast de rapporten zijn ook de 

ochtendontmoetingen belangrijk, gevolgd door vergaderingen, telefonisch contact en bezoeken aan het 

veld. Echter, uit de analyse van de stroom van verantwoordingsinformatie en de belemmeringen die op 

de verschillende niveaus gemerkt worden, blijkt al dat de werkelijke invloed die 

verantwoordingsinformatie kan hebben bij beslissingen beperkt is. Dit wordt veroorzaakt door 

capaciteitsproblemen op districtsniveau op het gebied van de communicatie, transport, kennis en kunde 

en reikwijdte. Daar waar op het hoofdkantoor mensen fulltime beschikbaar zijn om rapporten samen te 

stellen, moet de districtcoördinator haar tijd verdelen over tal van activiteiten. Bovendien vinden deze 

activiteiten plaats in een groot gebied wat over het algemeen slecht begaanbaar en bereikbaar is. Zij 

heeft geen transportmogelijkheden, geen internettoegang en beperkt budget voor telefonische 

communicatie. De districtcoördinatoren kiezen ervoor zoveel mogelijk 'hands on' in het veld actief te 

zijn. Dit betekent dat er minder tijd over is voor de rapportages. In veel gevallen worden deadlines van 

rapportages dan ook niet gehaald. Inhoudelijk gaan de rapporten alleen in op de onderdelen: 

activiteiten, output, resultaten, uitdagingen, aanbevelingen en uitgaven. Dit wordt kort en bondig 

weergegeven, waardoor de verhalen uit de lokale gemeenschappen totaal op de achtergrond 

verdwijnen. Dit is ook logisch wanneer je je bedenkt dat deze rapporten handmatig moeten worden 

gemaakt. Er kan gesteld worden dat de mate waarin verantwoordingsinformatie geleverd wordt vanuit 

de districten betrekkelijk laag is. Het beperkt zich tot enkele schriftelijke rapportages op hoofdlijnen en 

de informatie die verder mondeling overgebracht kan worden. Op het hoofdkantoor wordt de informatie 

uit de districten uitgebreid en verdiept door onderling informatie te delen, bijvoorbeeld tijdens de 

ochtendontmoetingen of een collegiaal overleg. Er zijn op het hoofdkantoor ook communicatie- en 

transportfaciliteiten aanwezig waardoor het internet kan worden geraadpleegd en veldbezoeken kunnen 

worden afgelegd. De rapporten die zo tot stand komen worden gebruikt in de besluitvorming op het 

niveau van de Raad van Bestuur en de donoren. Deze rapporten zijn inmiddels wel dusdanig vervormd 

dat men zich sterk af kan vragen in hoeverre het een getrouw beeld van het grass root niveau schetst.  

In de besluitvormingsprocessen van Kiwakkuki lijkt een tweetal factoren van invloed te zijn die 

direct te maken hebben met de relatie die zij onderhouden met donoren. Deze factoren zijn te 

benoemen als afhankelijkheid en inflexibiliteit. 

 

5.3.1 Invloed van afhankelijkheid  

De donor is nagenoeg in alle gevallen degene die contact zoekt met Kiwakkuki. Meestal verloopt dit via 

via of vinden donororganisaties Kiwakkuki op het internet. De relatie wordt dus gestart op initiatief van 

de donor. Zij leggen hun ideeën voor en vragen vervolgens of Kiwakkuki dit uit kan werken in een 

projectvoorstel. Het probleem hiervan is dat de invloed die de donororganisatie heeft op de activiteiten 

die Kiwakkuki als organisatie onderneemt zodoende zeer groot is. De voorstellen en jaarlijkse verslagen 

zijn niet gericht op de behoeften van Kiwakkuki. Een respondent zegt in dat verband: 'we have been 

carried by proposals for projects by donors (respondent 20)'. De ontwikkeling van de eigen organisatie 

aan de hand van het strategische plan blijven hierdoor op de plank liggen. In plaats van het 

ondersteunen van de kernprogramma's van Kiwakkuki financieren donororganisaties specifieke 
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projecten. Deze projecten zijn vaak projecten of onderzoeksactiviteiten die zijn ontwikkeld door de 

donor of al door een andere Tanzaniaanse of Afrikaanse NGO zijn geïmplementeerd. Een respondent 

zegt hierover: 'It fits into the Kiwakkuki overall program and strategy, but in the end reports are written 

on every single project and not on the core programs of the organisation. This slows down development 

for Kiwakkuki as a professional organisation (respondent 20).' Tegelijkertijd kan Kiwakkuki niet zonder de 

steun van de donoren. Kiwakkuki is voor 90% afhankelijk van financiering door donoren. De overige 10% 

komt uit ledencontributie of eigen fondsenwervingsactiviteiten zoals 'cherity events'. Dit beïnvloedt in 

grote mate de manier waarop het verantwoordingsproces in ingericht. Zo vertelt een respondent die 

ruim 17 jaar voor Kiwakkuki werkzaam is dat 'experience tells that 'the more we account to donors, the 

more funds we receive. Accountability produces trust, and trust in its turn the willingness to give money 

(respondent 18)'.    

 

5.3.2 Invloed van de inflexibiliteit van donoren 

Samenhangend met de afhankelijkheid in de relatie is het punt van inflexibiliteit. Er is zeer weinig ruimte 

voor discussie over de eisen die donoren stellen aan het leveren van verantwoordingsinformatie. Gezien 

de afhankelijkheidspositie voelen ze zich gedwongen hieraan te voldoen. Het heeft dus direct invloed op 

de beslissingen die Kiwakkuki intern neemt. Immers, er zijn beperkte middelen qua tijd en geld 

beschikbaar en aan de donoreisen moet tenminste voldaan worden. Deze inflexibiliteit komt ook terug in 

het initiatief dat Kiwakkuki toont om alle donoren om de tafel te krijgen in verband met de financiering 

voor programma's in plaats van projecten. Sinds vier jaar probeert Kiwakkuki dit te organiseren, maar 

'donors never replied on the invitation or said that Kiwakkuki should let them know when other donors 

decided to come (respondent 20)'. Ook met betrekking tot de financiën lopen zaken moeizaam. Zo wil 

elke donor een eigen rekening hebben waarop ze de bedragen voor een bepaald project kunnen storten. 

Dit resulteert in vele bankrekeningen bij elke mogelijke bank in de stad. Bovendien is er veel geld voor 

bepaalde projecten, bijvoorbeeld die te maken hebben met weeskinderen, maar weinig geld voor andere 

projecten. Juist de integratie van programma's is nodig om echt bij te kunnen dragen aan de lokale 

gemeenschap. Vanwege budgetlimieten van donoren kan het ene wel en het andere niet worden 

gerealiseerd.  

 

5.4 Samenvattend 

Zuidelijke ontwikkelingsorganisaties vragen verantwoordingsinformatie van de grass root projecten. 

Kiwakkuki heeft de organisatie zo ingericht dat informatie van het niveau van de lokale groepen, via de 

districten, op het regiokantoor terecht kan komen. Zij vraagt in de eerste plaats maandelijkse rapporten 

over de voortgang van de implementatie van projecten en een overzicht van de financiële kosten per 

district. Het betreft hier financiële verantwoording en resultaatverantwoording in de categorie van ex-

post verantwoording. Deze verantwoordingsinformatie wordt door het districtsniveau verkregen door 

bijna dagelijks veldbezoeken af te leggen. Er worden daarnaast verschillende standaard formulieren met 

betrekking tot de activiteiten ingevuld door de grass root leiders en er wordt maandelijks een verslag 

gemaakt van alle groepsvergaderingen die worden gehouden. Naast de rapporten komt veel 

verantwoordingsinformatie in mondelinge vorm bij het hoofdkantoor. Er vindt wekelijks overleg plaats 

tussen stafmedewerkers op het hoofdkantoor en de districtcoördinatoren zodat men op de hoogte blijft 

van de ontwikkelingen op het grass root niveau. Dit gebeurt in de vorm van vergaderingen en 

ochtendontmoetingen waarin mededelingen worden gedaan. Ook wordt er telefonisch contact 

onderhouden of veldbezoeken gebracht aan de districten. Over dergelijke contacten en activiteiten 

wordt weer gedeeld tijdens de ochtendontmoetingen op het hoofdkantoor.  

De zuidelijke NGDO gebruikt de geleverde verantwoordingsinformatie bij beslissingen over de 

donorrelatie en beslissingen over de verantwoording naar de eigen doelgroep op een verschillende 

manier. Binnen de donorrelatie zijn de verantwoordingsrapporten erg belangrijk. De overtuiging bestaat 
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dat donoren de rapporten gebruiken voor go/no-go beslissingen ten aanzien van de financiering van 

projecten. Deze veronderstelling van een direct gebruik van rapporten in beslissingen die donoren 

nemen, resulteert in het schrijven van een veelheid aan specifieke donorrapporten om aan elk van de 

verantwoordingseisen te kunnen voldoen. Het is één van de belangrijkste activiteiten van de 

medewerkers op het regiokantoor en nagenoeg iedereen is bij dit proces betrokken. De uiteindelijke 

beslissingen ten aanzien van goedkeuring van de donorrapporten worden genomen door de Raad van 

Bestuur. Zij zijn hierbij sterk afhankelijk van de input die ze geleverd krijgen. Naast de rapporten worden 

veldbezoeken door de donoren als essentieel gezien in het verantwoordingsproces. Donoren zien dan 

praktijken die zij belangrijk vinden om mee te nemen in hun beslissingen. Dit gebruik bij beslissingen is 

indirect te noemen. De Raad van Bestuur neemt beslissingen namens alle leden van Kiwakkuki. Deze 

beslissingen hebben betrekking op de verdeling van het geld over de districten, de beoordeling van 

projectvoorstellen aan donoren in de mate waarin het de behoeften dekt van de regio en de wijze 

waarop de organisatie in zijn geheel functioneert. Deze beslissingen neemt zij op basis van geschreven 

documenten, maar deze worden voor een belangrijk deel ondersteund door mondeling overgebrachte 

informatie via vergaderingen, telefonisch contact, ochtendontmoetingen en veldbezoeken. De Raad van 

Bestuur is eindverantwoordelijk voor beslissingen van de organisatie, maar zij wordt hierbij ondersteund 

door de voorzitters van de districtsraden en alle stafmedewerkers, in het bijzonder de 

districtscoördinatoren, hoofden van de departementen en de executive officer. Zij zijn verantwoordelijk 

voor het tijdig leveren van de juiste informatie. Dit blijkt in de praktijk moeilijk te zijn vanwege allerlei 

belemmeringen in het verkrijgen en verwerken van informatie. Deze belemmeringen hebben te maken 

met de capaciteit, motivatie en de donoragenda. Op zowel het grass root, districts- als regioniveau heeft 

Kiwakkuki te kampen met verschillende capaciteitsproblemen. Op de grass root niveau bestaat ten 

eerste onvoldoende kennis over verantwoordingsstructuren. Men weet niet goed aan wie 

verantwoording afgelegd moet worden en op welk moment. Ten tweede hebben de grass root leiders 

niet de vaardigheden in huis om te kunnen rapporteren op veranderingen, outcome en impact. Ten 

derde hebben zij geen tot zeer beperkte toegang tot informatie. Op districtsniveau liggen 

capaciteitsproblemen op het terrein van communicatie, transport, kennis en vaardigheden en reikwijdte. 

Ook bij hen ontbreekt het aan kennis en vaardigheden om te kunnen verantwoorden op veranderingen, 

outcome en impact. De communicatiemogelijkheden worden zeer beperkt door de afwezigheid van 

computers. Telefonisch contact kan onderhouden worden, maar dit kent een budgetlimiet. Er is geen 

transportvoorziening in de districten, anders dan het openbaar vervoer. Dergelijke belemmeringen 

worden versterkt door de enorme omvang van de gebieden – en slechte gesteldheid van het wegennet – 

waarin districtcoördinatoren werkzaam zijn. Bovendien is de districtcoördinator de enige betaalde kracht 

in het gebied en verantwoordelijk voor de implementatie van alle projecten en programma’s en de 

verantwoording hierover naar het regiokantoor. Op regioniveau zijn eveneens de vaardigheden van 

medewerkers voor de verantwoording niet optimaal. Er is geen administratief ondersteunende afdeling 

die overzicht houdt op het verantwoordingsproces en over communicatie voorzieningen voor alle 

medewerkers beschikt.  Een andere belemmering is het gebrek aan motivatie. Motivatieproblemen 

worden gesignaleerd bij de vrijwilligers op grass root niveau. Dit heeft te maken met de extra 

tijdsinspanning die dit vraagt naast het vrijwilligerswerk. Op regioniveau zorgt tijdsdruk in het verwerken 

van verantwoordingsinformatie voor een verminderde aandacht en zorgvuldigheid bij het schrijven van 

een verantwoordingsrapport, zowel in de rapporten voor donoren als die voor de eigen organisatie. 

Tenslotte zorgt de donoragenda voor problemen in het verantwoordingsproces. De zuidelijke 

ontwikkelingsorganisatie wordt geleid door agenda’s van noordelijke donoren met betrekking tot de 

rapporten die geleverd moeten worden, veldbezoeken die plaats moeten vinden, strenge 

verantwoordingseisen waaraan moet worden voldaan en gestelde randvoorwaarden van politieke en 

lokale contexten waarin nauwelijks ruimte is voor veranderingen gedurende het proces.  

Bij de zuidelijke NGDO lijkt de invloed van verantwoordingsinformatie op beslissingen die zij 

neemt in eerste instantie relatief groot te zijn gezien de productie ervan, maar een nadere beschouwing 

leert ons dat de belemmeringen die in het proces van verzamelen en verwerken van 
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verantwoordingsinformatie bestaan, ertoe leiden dat de invloed van verantwoordingsinformatie slechts 

beperkt is. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan capaciteitsproblemen van de organisatie. Veel 

belangrijker in de besluitvormingsprocessen van Kiwakkuki blijkt de invloed van afhankelijkheid van 

donoren en inflexibiliteit van de donoren in deze relatie. Het karakter van de relatie geeft meer sturing 

aan beslissingen dan de uitkomsten van het verantwoordingsproces.  
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Beschouwend en Concluderend Deel 
 

 

 

'Talking about accountability is one thing, performing accountability is another' (respondent 19). 
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VI INTERPRETATIEVE BESCHOUWING 

 
 

Op basis van de bevindingen uit de vorige hoofdstukken kan nu een interpretatieve beschouwing worden 

gegeven waarbij de theoretische uitgangspunten van de principaal agent theorie in combinatie met de 

literatuur over publieke verantwoording gebruikt kan worden bij de interpretatie van de gevonden 

resultaten. Hiermee wordt inzicht verkregen in de wijze waarop publieke verantwoording werkt in een 

besluitvormingsketen van ontwikkelingssamenwerking. 

 

Allereerst kunnen we constateren dat op elk niveau in de keten verantwoordingsinformatie wordt 

gevraagd. Deze verantwoordingsinformatie bestaat uit financiële informatie en resultaat- of inhoudelijke 

informatie. Eveneens wordt verantwoordingsinformatie gebruikt bij het nemen van beslissingen en is 

diens invloed op de beslissingen op het niveau van de noordelijke donor relatief groot te noemen. Op 

het niveau van het zuiden is de invloed slechts beperkt. Nu zijn we geïnteresseerd in de mate waarin 

verantwoordingsinformatie benut wordt. Hierbij wordt de vraag, het gebruik bij beslissingen en de 

invloed van verantwoordingsinformatie bij beslissingen gekoppeld aan de doelen die het zou moeten 

dienen; rechtmatigheid en doelmatigheid. Allereerst wordt dit nader beschouwd voor de principalen in 

de keten. Hierna wordt dit gedaan voor de agenten in de keten.  

 

Principalen in de besluitvormingsketen 

Uit de resultaten blijkt dat financiële verantwoordingsinformatie wordt gevraagd met het oog op 

rechtmatigheid. De principaal wil weten of er gehandeld is in overeenstemming met de gemaakte 

afspraken. De financiële jaarverslagen worden door een accountant gecontroleerd en bij oneigenlijk 

gebruik van middelen wordt de relatie tussen principaal en agent per direct gestopt. Dit geldt voor de 

relatie tussen het ministerie en de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie als ook voor de relaties tussen 

noordelijke NGDO’s en zuidelijke partners. Alle principalen in de keten nemen op basis van financiële 

informatie beslissingen ten aanzien van de relatie die zij onderhoudt met de agent.  

Het merendeel van de verantwoordingsinformatie die wordt aangeleverd betreft inhoudelijke- 

of resultaatinformatie. Deze resultaatinformatie draagt bij aan de beoordeling door de principaal of de 

inspanningen tot het gewenste effect zullen leiden of hebben geleid (doeltreffendheid) en in hoeverre 

het beste resultaat wordt/is bereikt met zo min mogelijk middelen (doelmatigheid). Uit de resultaten 

blijkt dat de ex-ante resultaatverantwoording van een subsidieaanvraag door een Nederlandse NGDO 

aan het ministerie een belangrijk beslismoment is. Het ministerie beoordeelt met de o-toets en de v-

toets de aanvraag onder andere op doelmatigheid; is het voorstel effectief en efficiënt? De noordelijke 

ontwikkelingsorganisaties hanteren eveneens criteria bij de beoordeling van het subsidievoorstel van 

zuidelijke partnerorganisaties. Deze criteria zijn nagenoeg gelijk aan die van het ministerie:  

overeenstemming met doelstellingen en strategie van de donor, kwaliteit van het voorstel en 

democratische besluitvormingsstructuur partnerorganisatie. De Nederlandse ontwikkelingsorganisaties  

gebruiken ook de uitkomsten van de projectevaluatie na drie jaar als beslissend moment in de 

beoordeling van geboekte resultaten. Dit is de ex-post verantwoording. Alle principalen in de keten 

nemen dus op basis van inhoudelijke, niet-financiële informatie beslissingen ten aanzien van de relatie 

die zij onderhoudt met de agent.  

  

Agenten in de besluitvormingsketen 

Het ministerie vraagt jaarlijks ex-post verantwoording van de Nederlandse NGDO’s in de vorm van een 

verantwoordingsrapport. Aan deze vorm van verantwoording zijn weinig consequenties voor de agent 

verbonden. Het lijkt er daarom op dat deze verantwoordingsinformatie bedoeld is voor het gebruik in de 

verticale lijn (Bovens, 2009: 277). Het ministerie is nu de agent geworden en moet verantwoording 

afleggen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van ontwikkelingsbeleid aan de Nederlandse burger 
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als principaal. In de resultaten van de noordelijke NGDO’s komt sterk naar voren dat zij inhoudelijke 

informatie nodig hebben om zich te verantwoorden naar hun principaal; het ministerie en het 

Nederlandse publiek. Informatie die hier overwegend voor wordt gebruikt is monitoringsinformatie als 

jaarverslagen van de zuidelijke partnerorganisaties en indrukken van veldbezoeken. Deze informatie 

heeft weinig directe consequenties voor de zuidelijke partner. Het primaire doel van deze informatie is 

het aantonen van het rechtmatig en doelmatig handelen van de noordelijke donororganisatie. Zuidelijke 

ontwikkelingsorganisaties hebben wat de verantwoording aangaat weinig te eisen in hun rol als agent. 

Ze trachten de inhoudelijke verantwoordingsrapporten te leveren die van hen worden verwacht. Vaak 

liggen er ook specifieke eisen van de donor met betrekking tot de opbouw van het rapport. De donor 

beoordeeld vervolgens of deze rapporten doelmatig zijn. De doelmatigheid die het idealiter ook voor de 

eigen organisatie op zou moeten leveren, is zeer beperkt. Op enkele punten treedt er in termen van 

doelmatigheid voor de noordelijke donor wel effect op. Zo maakt verantwoordingsinformatie het 

mogelijk te leren en te reflecteren op het eigen handelen en de keuzes die hieraan ten grondslag liggen. 

Dit is vervolgens van invloed op beslissingen die zij als organisatie nemen. De praktijkverhalen uit het 

zuiden zorgen voor nieuwe input op het niveau van de noordelijke donor en kan leiden tot aanpassingen 

in systemen en processen. Verantwoordingsinformatie levert tot op zekere hoogte ook praktijkkennis op 

waarmee noordelijke donororganisaties druk uit kunnen oefenen op de nationale overheid. Een 

voorbeeld hiervan zijn de positieve ervaringen met projectevaluaties in relaties tussen NGDO’s. Dit blijkt 

beter te werken dan een jaarlijkse verantwoording. In de herziening van het MFS willen Nederlandse 

NGDO's evaluaties ook een grotere plek geven. 

 

Voorwaarden aan verantwoordingsinformatie  

Hoewel het op het eerste gezicht een geruststellende gedachte lijkt dat de verantwoordingsinformatie 

die wordt gevraagd de doelen van rechtmatigheid en doelmatigheid dient in de besluitvormingsketen 

van zuidelijke projecten tot noordelijke donor, moet dit nog wel tegen het licht van de randvoorwaarden 

worden gehouden. Voor een werkelijke benutting van verantwoordingsinformatie moet zij aan 

kwaliteitscriteria voldoen en ingebed zijn in een proces van verantwoording.  

De kwaliteit van verantwoordingsinformatie voor rechtmatigheid en doelmatigheid hangt af van 

de mate waarin informatie passend, betrouwbaar en relevant is (Montfort, 2009: 90). De nadruk op en 

scherpe controle van financiële informatie komt op elk niveau in de keten terug. Financiële informatie 

wordt door een onafhankelijke accountant beoordeeld, waardoor de betrouwbaarheid van informatie 

toeneemt. Hoewel Montfort aangeeft dat accountants steeds vaker een oordeel geven over niet-

financiële informatie, komt dat niet in onze resultaten naar voren. De betrouwbaarheid van inhoudelijke 

informatie komt in deze besluitvormingsketen duidelijk wel in het gedrang. De totstandkoming van 

informatie op het niveau van het zuiden gaat gepaard met allerlei hindernissen. Er zijn vele 

capaciteitsproblemen, waardoor informatie niet tijdig en volledig doorkomt van districten naar de regio. 

Daar komt bij dat de informatievraag gestuurd wordt door de wens van de principaal en niet door de 

behoefte van de agent. Bij kwantitatieve eisen van de donor kan informatie hierdoor smal en simpel 

worden. Tegelijkertijd vraagt de noordelijke donor rapportages op het niveau van input-output-

outcome-impact. Dergelijke informatie over effecten van prestaties is nauwelijks bekend binnen de 

organisatie. Ook is er altijd tijdsvertraging tussen een inspanning en het effect. Om het effect te kunnen 

bepalen moet dit over meerdere jaren worden bezien. Dit alles heeft gevolgen voor de relevantie van de 

geleverde informatie in de rest van de keten. Dit houdt in dat de geleverde informatie niet aansluit bij de 

functie die het forum heeft om toezicht te houden en een oordeel te kunnen vormen. Informatie is 

namelijk niet volledig, diepgaand, actueel en tijdig (Montfort, 2009: 92).  

 Linker (2009) beargumenteerd dat verantwoordingsinformatie een schakel is in het proces van 

publieke verantwoording. Verschillende activiteiten en verantwoordingsinstrumenten moeten worden 

ingezet om verantwoording af te kunnen leggen aan belanghebbende(n), maar ook om onderlinge 

interactie te bewerkstellingen. In de praktijk van de besluitvormingsketen blijkt interactie en feedback 

een ondergeschoven kindje te zijn. Meermalen kwam al aan de orde dat de agent nauwelijks een 
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interactieve rol vervult in de cruciale beslissingen die de principaal neemt ten aanzien van de relatie met 

de agent. De agent beperkt zich tot het genereren en distribueren van wettelijk verplichte 

verantwoordingsinformatie. Een zuidelijke partnerorganisatie heeft hier met haar vele donoren en hun 

specifieke eisen een dagtaak aan. Tijd voor een goede analyse van de feedback die de organisatie krijgt 

van de principaal is er amper.  

 

PA theorie en publieke verantwoording 

Voor de casus hebben we aan de hand van de principaal agent theorie zeven PA problemen 

onderscheiden. Deze problemen komen voort uit informatieasymmetrie die bestaat in de principaal 

agent relatie. Om het optreden van deze problemen in de relatie te verminderen, legt de principaal 

verantwoordingseisen op aan de agent. Toch is een aantal problemen nog duidelijk zichtbaar in de 

onderzochte relatie tussen Noordelijke donororganisatie en zuidelijke partner. Ten eerste is dit het 

multi-taken probleem. In een contract worden taken van de agent in meer en mindere mate 

gespecificeerd. Ook de mogelijkheden om te rapporteren over deze taken verschillen. De output die het 

heeft opgeleverd zijn beter te benoemen dan de outcome ervan. Een aanzienlijk deel van de rapporten 

bestaat uit kwantitatieve gegevens over activiteiten en opgeleverde output. Op basis van deze rapporten 

worden beslissingen genomen over het continueren of stopzetten van financiering. Het klassieke 

voorbeeld dat financiering van een zuidelijke partnerorganisatie dan af gaat hangen van het aantal 

meisjes dat ze naar school heeft geholpen, gaat ook hier op. Een positief of negatief resultaat wordt 

bepaald door datgene wat gerapporteerd wordt. De minder observeerbare taken van de agent 

verdwijnen in de verantwoording naar de achtergrond. Een tweede probleem is het gedeelde agency 

probleem. Noordelijke donoren die verschillende doelen hebben, zullen verschillende feedback geven 

aan de zuidelijke partner. Dit leidt ertoe dat het analyseren van feedback in de eerste plaats enorm 

beslag legt op de tijd van de agent. In de tweede plaats volgt het aanpassen van het 

verantwoordingsproces met betrekking tot het genereren en distribueren van 

verantwoordingsinformatie een strategie die wel in lijn is met de ene principaal, maar niet met die van 

de andere. Dit kan een counterproductief effect hebben voor de agent, omdat het donoren kwijt kan 

raken. Uit de resultaten blijkt dat Kiwakkuki te maken heeft met donoren die op projectbasis 

financieringshulp verstrekken. Deze projecten hebben hun eigen specifieke doelstellingen 

overeenkomend de doelstellingen die de principaal als organisatie beoogt te behalen. Wanneer een 

agent dan meerdere principalen heeft, spreekt de theorie over een groeiend belang van het contract. De 

contracten blijken in de praktijk niet onderhandelbaar voor Kiwakkuki en de gestelde eisen kunnen 

verregaand zijn, zo blijkt uit de voorbeelden van het aanleveren van gescande bonnen van alle aankopen 

en de financiële audit die – los van de externe audit die al wordt gedaan – door een principaal wordt 

verricht voor zijn specifieke projectinvestering. Ten derde is het probleem van de keten-agency in de 

casus zichtbaar. De noordelijke NGDO wordt in haar relatie met de zuidelijke partner voor een belangrijk 

deel gestuurd door de verantwoordingseisen die het Ministerie van Buitenlandse Zaken als topschakel in 

de keten stelt. De PA theorie spreekt over een strategisch spel waarin de volgorde van zetten de 

hevigheid van de informatieproblemen in de keten bepalen. Kijkend naar de besluitvormingscyclus van 

een noordelijke donororganisatie ontvouwt de strategie van een noordelijke donor zich, doordat 

zichtbaar wordt dat hun verantwoordingseisen aan de partner in directe relatie staan met informatie die 

zij zelf moet leveren aan haar principaal. Met andere woorden, de verantwoordingslast voor Kiwakkuki 

wordt in grote mate gestuurd door de principalen van hun donoren. Hoe meer 

verantwoordingsinformatie het ministerie verlangt, hoe meer druk dit legt op de relatie tussen 

noordelijke donor en zuidelijke partner. Want, dit leidt ertoe dat de verantwoordingseisen van donor 

naar partner toenemen waardoor meer informatie moet worden geleverd door de agent, waardoor zij 

minder kans heeft zichzelf als organisatie te ontwikkelen. Het staat hiermee het leerdoel in de weg.  

 De mate van benutting van verantwoordingsinformatie kan in die zin verklaard worden door de 

mate waarin een agent afhankelijk is van de principaal en de mate van inflexibiliteit van de principaal. 

Hoe meer principaal agent problemen er in de relatie voorkomen, hoe meer verantwoordingseisen er 
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gesteld worden om te controleren op besteding van geld. Maar ook: hoe meer verantwoordingseisen, 

hoe minder ruimte voor onderlinge feedback en interactie. Het genereren en distribueren van 

verantwoordingsinformatie neemt dan een steeds grotere plek in en het leren verdwijnt naar de 

achtergrond. Deze ontwikkeling draagt wel bij aan de rechtmatigheid van het handelen, maar niet aan de 

doelmatigheid. Verantwoordingseisen maken dat er rechtmatig moet worden gehandeld, omdat de 

consequentie voor het niet rechtmatig handelen desastreus is voor de agent. Maar, 

verantwoordingseisen zouden ook bij moeten dragen aan de doelmatigheid van handelen. In deze casus 

blijkt dat dit doel merendeels niet bereikt kan worden. Dit heeft te maken met kwaliteitscriteria van 

verantwoordingsinformatie die niet worden bereikt en de matige inbedding van 

verantwoordingsinformatie in het verantwoordingsproces. Maar, breder bezien kan ook gezegd worden 

dat het aangetroffen verantwoordingsarrangement in de onderzochte besluitvormingsketen van 

principaal agent relaties voor belemmeringen zorgt. We kunnen spreken over een 

verantwoordingsarrangement wanneer een verantwoordingsrelatie een institutioneel karakter heeft. 

Kenmerkend van institutionalisering is een proces dat in regels is vastgelegd en vaste vormen en routines 

kent (Bovens, 2005: 32). Het traditionele publieke verantwoordingsarrangement wordt gekenmerkt door 

een generieke benadering waarin volgens vaste patronen veel data, met een sterke financiële 

component, wordt geleverd. De rechtmatigheid is het belangrijkste uitgangspunt van dit 

verantwoordingsarrangement. ‘Deze inrichting van publieke verantwoording sluit sterk aan bij de 

Weberiaanse, legaal-rationele manier van organiseren (Bovens, 2009: 281).’  Bovens beargumenteerd 

dat het bezwaar van deze traditionele vorm van verantwoording het niet sobere karakter ervan is. Het 

vergt veel tijd en aandacht van organisaties. Bovendien wordt er in de loop der tijd steeds meer 

informatie gevraagd en moet informatie preciezer worden geregistreerd. Dit duidt Bovens aan met de 

term ‘verdichting van verantwoordingsregimes’
21

. Een gevaar dat hierin schuilt, is dat verantwoorden op 

een bepaald moment niet meer gaat over feitelijke praktijken, maar over formele systemen. ‘Alleen de 

prestaties op papier worden beoordeeld en niet meer de feitelijk geleverde kwaliteit (Bovens, 2009: 282).’ 

Dit is een verschijnsel dat in het multi-taken probleem terugkomt wanneer gesproken wordt over de 

werkelijke, maar minder goed observeerbare, doelen en taken die niet in de rapportages terugkomen. Er 

vindt goal displacement plaatst. ‘Het voldoen aan de norm wordt een doel op zichzelf, en de organisatie 

richt zich niet langer op het bereiken van het achterliggende doel waarvoor die norm indicator was 

(Bovens, 2009: 282).’ Dit zie je bij de zuidelijke partner, maar ook noordelijke NGDO’s gaat het in de 

verantwoording naar principalen om het aantal meisjes naar school en niet om armoedebestrijding.  

 Naast de ontbrekende soberheid mist de traditionele verantwoording scherpte. Er zijn drie 

kritiekpunten te onderscheiden. Allereerst ontmoedigt traditionele verantwoording lerend en innovatief 

gedrag. Uit zorg over de kwaliteit en de prestaties moeten publieke organisaties verantwoording 

afleggen. Paradoxaal genoeg wordt de kans juist kleiner dat kwaliteit en prestaties geleverd worden 

naarmate er meer verantwoording wordt gevraagd (Bovens, 2009: 283). Dit sluit aan bij het eerder 

genoemde punt van verantwoordingseisen die leiden tot rechtmatigheid, maar niet tot doelmatigheid. In 

de tweede plaats vraagt verantwoording veel tijd en levert het een berg papier op, maar tot een echt 

inhoudelijk debat over die informatie leidt het niet (Bovens, 2009: 283). Deze debatfase zou volgens het 

actor-forum model van publieke verantwoording vooraf moeten gaan aan beoordeling.  

Feedbackpraktijken en onderlinge interactie voorafgaand aan beoordelingsbeslissingen zijn ook 

spaarzaam in de onderzochte relaties in de casus. Tenslotte stelt Bovens dat verantwoording misbruikt 

wordt voor strategische spelletjes. Ook op dit punt bestaat overeenkomst met de PA theorie, met name 

wanneer sprake is van een keten van agent en principaal relaties.  

 

De principaal agent theorie en de traditionele wijze van publieke verantwoording binnen het openbaar 

bestuur kunnen – naast de mate waaraan voldaan wordt aan de voorwaarden voor benutting – een 

omvangrijk deel van de beperkte benutting van verantwoordingsinformatie in de besluitvormingsketen 

                                                 
21

 Een verantwoordingsregime is een set van samenhangende verantwoordingsarrangementen en –relaties (Bovens, 2005: 32).  
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van ontwikkelingssamenwerking verklaren. Door het gebruik van de PA theorie en brede 

bestuurskundige opvattingen over de werking van verantwoording wordt aangetoond dat deze 

problemen zich niet alleen binnen ontwikkelingssamenwerking voordoen, maar op alle mogelijke 

beleidsterreinen. Een vraag die je nu zou kunnen stellen is in hoeverre ontwikkelingssamenwerking het 

beter dan wel slechter doet dan andere beleidsterreinen? Zo kan een uiteenlopende duiding van 

publieke verantwoording door noordelijke donororganisaties en zuidelijke partnerorganisaties de mate 

van benutting verkleinen, terwijl de invloed van eigen veldervaringen van medewerkers op donorniveau 

wellicht juist corrigerend zou kunnen werken en daarmee de mate van benutting zou kunnen vergroten. 

Om hier duidelijkheid over te krijgen, zou verder vergelijkend onderzoek verricht moeten worden. 

Ter besluit wordt in onderstaande schematische weergave het verantwoordingsproces voor de 

besluitvormingsketen van ontwikkelingssamenwerking getoond.  
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VII CONCLUSIES EN BEPERKINGEN 

 
 

Op basis van de interpretatie van de resultaten uit het vorige hoofdstuk kan een antwoord geformuleerd 

worden op de hoofdvraag (paragraaf 7.1). In paragraaf 7.2 worden de beperkingen van dit onderzoek 

genoemd. Het onderzoek wordt afgesloten met een hoofdstuk over de implicaties voor theorie en 

praktijk en richtingen voor vervolgonderzoek (hoofdstuk VIII). 

 

7.1 Beantwoording van de hoofdvraag 

 

In hoeverre wordt verantwoordingsinformatie benut in de besluitvormingsketen van de zuidelijke 

lokale projecten tot de noordelijke donor?  

 

Verantwoordingsinformatie wordt ten dele benut in de besluitvormingsketen van zuidelijke lokale 

projecten tot de noordelijke donor. De sterke controle door principalen op financiële informatie van de 

agenten zorgt ervoor dat benutting met het oog op rechtmatigheid wordt bereikt. Dit ligt een stuk 

complexer bij doelmatigheid. In de besluitvormingscyclus zijn twee momenten waarop de doelmatigheid 

van het (voorgenomen) handelen van de agent wordt beoordeeld. Eén is voor de start van de relatie, bij 

de aanvraag van financiering. De andere is ex-post middels een evaluatie. In de praktijk van de 

besluitvormingsketen ligt het zwaartepunt bij de eerste. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken hanteert 

geen vaste evaluaties. De noordelijke ontwikkelingsorganisaties werken er wel mee, maar zouden het 

gebruik ervan kunnen optimaliseren. Hoewel de inhoudelijke informatie wordt gebruikt in de 

besluitvorming, kan benutting pas bereikt worden wanneer de verantwoordingsinformatie voldoet aan 

kwaliteitscriteria en voldoende ingebed is in een proces van verantwoording. In de onderzochte relatie 

binnen deze keten van ontwikkelingssamenwerking voldoet de resultaatinformatie voor doelmatigheid 

niet aan de randvoorwaarden. De beperkte mate van benutting is voorts inherent aan de verdichting die 

binnen een traditioneel publiek verantwoordingsarrangement plaatsvindt door steeds meer 

verantwoordingseisen op te leggen. Dit leidt tot een verzwakking van de doelmatigheid.  

 

7.2 Beperkingen van het onderzoek 

In dit onderzoek is gekozen voor een single case studie waarbij onderzoek is verricht bij één zuidelijke 

NGDO. Hoewel kwalitatieve onderzoeken zich niet richten op de mate van generaliseerbaarheid van 

uitkomsten, is generaliseerbaarheid binnen de specifieke context wel van belang. Deze context is hier de 

besluitvormingsketens van ontwikkelingssamenwerking. Idealiter generaliseren we uitspraken dan ook 

naar deze context, maar dit is nu lastiger omdat er slechts één specifieke keten is onderzocht. Hierbij 

moet aangetekend worden dat algemene theoretische uitgangspunten in grote mate overeenkomen met 

de onderzoeksresultaten en er slechts contextspecifieke factoren aan toe zijn gevoegd. Dit maakt het 

(voorzichtig) generaliseren naar deze context mogelijk. Doch, het is aan te raden bij vervolgonderzoek 

meerdere besluitvormingsketens te onderzoeken. Een andere beperking van het onderzoek is de 

beperkte selectie van respondenten op het niveau van de zuidelijke NGDO. Vanwege de taalbarrière zijn 

er geen grass root leiders geïnterviewd. Deze taalbarrière was sowieso een beperkende factor in het 

onderzoek. De interpretatie van gegevens voor de onderzoeker werd hierdoor bemoeilijkt. Kwalitatief 

onderzoek is in de regel een zeer tijd- en arbeidsintensief proces. De tijd was echter beperkt, waardoor 

keuzes gemaakt moest worden die nadelig zijn voor de bruikbaarheid van uitkomsten van het onderzoek. 

Zo heeft er geen onderzoek plaats kunnen vinden bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit leidt 

ertoe dat de keten niet volledig in kaart is gebracht. Dit zou dan ook een aanbeveling zijn voor 
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vervolgonderzoek. Tenslotte dient vermeld te worden dat de subjectiviteit van de onderzoeker bij het 

begrijpen en interpreteren van de resultaten afhankelijk is van de eigen opvattingen van de onderzoeker. 

Het onderzoek is – ondanks maatregelen om de betrouwbaarheid en validiteit te borgen – gekleurd door 

de onderzoeker. Ook de keuze voor de principaal agent theorie voor de benadering van de 

praktijksituatie werkt sturend. Dit kan eveneens als een beperking worden gezien.  
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VIII IMPLICATIES VOOR THEORIE EN PRAKTIJK 

 
In dit laatste hoofdstuk worden enkele implicaties voor theorie (paragraaf 8.1), maar met name praktijk 

(paragraaf 8.2) uiteengezet. Ook worden richtingen voor vervolgonderzoek aangegeven.  

 

8.1 Theoretische implicaties 

Met dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt op welke wijze verantwoordingsinformatie in de praktijk 

bijdraagt aan de rechtmatigheids- en doelmatigheidsdoelen van publieke verantwoording. Hierbij zijn 

uitgangspunten van de principaal agent theorie gehanteerd als referentiekader, iets dat in eerder 

praktijkonderzoek niet centraal werd gesteld. Het stellen van verantwoordingseisen om problemen van 

informatieasymmetrie in de principaal agent relatie tegen te gaan, is een fenomeen dat duidelijk 

zichtbaar is in de casus. In de praktijk blijkt echter ook dat er een grens bestaat aan het stellen van 

verantwoordingseisen. Teveel verantwoordingseisen zorgt niet voor een reductie van problemen. Het 

leidt er eerder toe dat organisaties bedolven worden onder een verantwoordingslast – zoals 

geïllustreerd wordt op de voorpagina – en de doelmatigheid van handelen ondergeschikt wordt gemaakt 

aan de rechtmatigheid. Uit dit onderzoek blijkt dan ook dat de betekenis die publieke verantwoording in 

de besluitvormingsketen van ontwikkelingssamenwerking in de praktijk heeft, er één is van 

rechtmatigheid. Dit sluit aan bij de traditionele opvattingen over publieke verantwoording, als ook op de 

kritieken die op dit traditionele verantwoordingsarrangement klinken. Wanneer men toe wil werken 

naar een wijze van verantwoorden die sober, scherp en passend is bij professionele organisaties in het 

publieke domein, dan zal verantwoording zich moeten ontwikkelen. De conclusies van dit onderzoek 

onderschrijven dit. Niet voor niets is de titel AID, wat de letterlijke vertaling is voor hulp – het gaat hier 

immers over de ontwikkelingshulp – maar welke hier staat voor Accountability In Development, oftewel: 

verantwoording in ontwikkeling. Het sluit daarmee aan bij de ontwikkeling naar een alternatieve aanpak 

van publieke verantwoording zoals Bovens en Schillemans deze in mei jl. presenteerden. ‘Deze aanpak is 

niet rationeel-legaal van karakter, maar professioneel-rationeel. (…) De vorm van verantwoording is 

minder geschikt voor de klassieke verantwoording over financiën en rechtmatigheid, maar past bij uitstek 

bij de meer strategische en politieke verantwoording over prestaties en goed bestuur (Bovens, 2009: 

284).’ De professionaliteit duidt op een professionele of projectmatige organisatievorm, in plaats van 

een bureaucratische. De projectmatige basis waarop het ministerie Nederlandse 

ontwikkelingsorganisaties financiert, vraagt om een verantwoordingsproces dat eenzelfde karakter kent. 

Ditzelfde geldt voor de relaties tussen noordelijke donororganisaties en zuidelijke partnerorganisaties. 

Een manier waarop dit gerealiseerd kan worden is door een goed proces te waarborgen tussen actor en 

forum (Bovens, 2009: 288). Er kan meer openheid gegeven worden over het verantwoordingsproces, 

waardoor een natuurlijk streven naar transparantie ontstaat. Hierin zou meer ruimte komen voor 

feedback en interactie, waardoor beter geleerd kan worden.  

De werking van deze alternatieve aanpak zou in vervolgonderzoek binnen het publieke domein 

verder geëxploreerd kunnen worden. Door de focus op de rol van verantwoordingsinformatie in een 

besluitvormingsketen kan nagegaan worden of met de nieuwe verantwoordingsaanpak een grotere 

bijdrage kan worden geleverd aan de doelmatigheid van zowel de eigen organisatie als het openbaar 

bestuur in zijn geheel, zonder dat er teveel aan rechtmatigheid moet worden ingeboet.  

 

8.2 Praktische implicaties 

Een eerste aanzet in het vormgeven van een meer professioneel-rationele aanpak van publieke 

verantwoording voor de onderzochte besluitvormingsketen betreft een verbetering van de benutting 
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van verantwoordingsinformatie voor de doelmatigheid van het handelen voor elk van de organisaties in 

de keten. Bij deze aanbevelingen worden de inzichten van de principaal theorie gebruikt.  

Voor de zuidelijke NGDO is het van belang in de first move positie te komen. Hiermee wordt bedoeld 

dat zij zich minder afhankelijk maakt van de noordelijke donor. Relaties tussen ontwikkelingsorganisaties 

in het noorden en het zuiden worden gestart vanuit de principaal. Met de principaal als initiator raakt 

een agent nog meer in een afhankelijke positie. Wanneer de zuidelijke organisatie het initiatief zou 

nemen om samenwerkingsrelaties aan te gaan, zou hun positie in termen van afhankelijkheid kunnen 

verbeteren. Bovendien hebben ze een betere uitgangspositie tegenover de inflexibiliteit van donoren. Ze 

kunnen de noordelijke donor makkelijker de rug toekeren wanneer contracteisen hun bij de start van de 

relatie niet bevallen. De invloed van afhankelijkheid en inflexibiliteit van donoren op beslissingen die de 

organisatie maakt, neemt als gevolg af. Dit biedt ruimte aan een grotere rol voor 

verantwoordingsinformatie in de eigen besluitvorming. Het is nu denkbaar donororganisaties te zoeken 

die wil investeren in capaciteitsversterking van de organisatie. Kiwakkuki zou kunnen komen tot een 

jaarlijkse meeting met alle donoren en financiering op basis van de ‘basket funding’. Met deze 

ontwikkelingen kan de organisatie groeien naar een meer zelfstandige organisatie. Zij zoeken dan 

passende principalen, in plaats van de principalen die passende agenten zoeken. De organisatie 

ontwikkelt zich tot een strategische partner die verantwoordingsinformatie werkelijk kan benutten ter 

verbetering van de organisatie.  

Noordelijke donororganisaties zullen meer dan zij op dit moment doen, moeten investeren in 

capaciteitsopbouw van zuidelijke partnerorganisaties. Benutting van verantwoordingsinformatie faalt nu 

doordat partnerorganisaties te veel eisen opgelegd krijgen van alle verschillende donoren en niet de 

kennis, mankracht en middelen hebben om hieraan te voldoen. De vraaggerichte aanpak van 

‘ownership’ verdient de aandacht om problemen in de verantwoordingsrelatie te verminderen. 

Daarnaast dient het genereren en distribueren van verantwoordingsinformatie een onderdeel van een 

verantwoordingsproces te worden en niet het proces op zich. In een meer professioneel-rationele 

aanpak van publieke verantwoording is het beter om ‘in ieder geval ook af en toe diep te gaan, maar dan 

wel selectief; dus ook kijken wat er achter de cijfers schuilgaat door een diepgaand gesprek over 

achterliggende mechanismen (Van Rijn, Van Twist, 2009: 272).’ Als laatste punt dient het gebruik van 

projectevaluaties geoptimaliseerd en steviger verankerd te worden in de besluitvorming van 

donororganisatie.  

Op ketenniveau zouden verbeteringen aangebracht kunnen worden door partijen 

medeverantwoordelijk te maken voor de publieke verantwoording. Door betrokkenheid zichtbaar te 

maken en partijen de ruimte te bieden voor publieke verantwoording, kunnen kritische vragen worden 

gesteld en krijgen organisaties de mogelijkheid te laten zien waar ze goed in zijn (Van Rijn, Van Twist, 

2009: 272). Verbeteringen liggen ook op het terrein van de verantwoordingscyclus die wordt gehanteerd 

door organisaties in de keten. Vanwege de verschillende rollen van organisaties als principalen en 

agenten wordt gedurende het hele jaar verantwoordingsinformatie gevraagd. Wanneer elke organisatie 

zou werken met een ex-ante verantwoording in de vorm van een financieringsaanvraag en een ex-post 

verantwoording in de vorm van een (project)evaluatie over een langere periode, dan neemt de druk tot 

het leveren van informatie voor de agenten af. De tijd die hiermee vrijkomt, kan onder andere gebruikt 

worden om een kwalitatief hoogwaardig informatiesysteem te (helpen) ontwikkelen bij zuidelijke 

ontwikkelingsorganisaties. Dit zou betekenen dat het ministerie de jaarlijkse verantwoordingsrapporten 

voor Nederlandse NGDO’s laat vervallen, maar eveneens toe zou gaan naar een verantwoordingsrapport 

dat eens in de drie jaar wordt geleverd. De onderliggende vraag hierbij is een maatschappelijke; hoe kan 

of moet de hulp georganiseerd worden? Door de zuidelijke organisaties te versterken, 

verantwoordingslast te verminderen en een sluitende verantwoordingscyclus voor de hele keten te 

hanteren, kan het proces van publieke verantwoording verbeteren en verantwoordingsinformatie beter 

benut worden voor de doelmatigheid van beleid en organisaties.  
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BIJLAGEN 

 
 

Als bijlagen zijn opgenomen: het organogram van Kiwakkuki, een lijst met documenten ten behoeve van 

de documentenanalyse, een overzicht van geïnterviewden, afgelegde veldbezoeken en overige 

observaties en de topiclijsten (2). 

 

1 Organogram Kiwakkuki 
In: BvLF Presentation to Rob Watts, 14 maart 2007, Sikumbili, S.C. 
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2 Lijst documenten voor de documentenanalyse  

 

A Nederlandse NGDO’s 

1. Grant Letter Reporting Guidelines, Bernard van Leer Foundation  

2. Required Information in Proposal, Bernard van Leer Foundation 

3. BvLF Reporting Guidelines, Bernard van Leer Foundation 

4. External Mid-term evaluation for Bernard van Leer Foundation supported OVC project at 

Kiwakkuki, Bernard van Leer Foundation 

5. Monitoringsprotocol Cordaid, juni 2008 

 

B Kiwakkuki 

6.  Annual report 2006 

7. Annual report 2007 

8. Annual Report Background 2007 

9. Strategic Plan 2007-2011 

10. Work Place Policy 

11.  TdH (Terre des Hommes) anual report 2008 

12. BvLF Presentation to Rob Watts, 14 maart 2007 

13. Orphans Annual Reports 2006 

14. Kiwakkuki 3 years Report (projectevaluation) to BvLF 2007 

15. BvLF Annual Report 2008 

16. Lie, G.T., Lothe, E.A. (2002). Women against Aids in Kilimanjaro Region, Tanzania; A 

qualitative evaluation, Bergen: Kvinnefronten/Women’s Front of Norway 

17. Business/Strategic Plan 2003-2005, september 2002  

18. Evaluation Report 2004 

  

3 Overzicht respondenten van interviews, veldbezoeken en observaties  
 

A Nederlandse NGDO’s 

 

Belt, van den, Karin 

Bökkering, Sasja 

Kok, Jappe 

Lenfant, François  

Meershoek, Stephan 

Mulder, Arjen 

Schippers, Julia 

Servaas, Maurits 

 

B Kiwakkuki 

 

Agala, Berny 

Chiboko, Remigius 

Itemba, Dafrosa 

Kessija, Lydia 

Kessy, Violet 

Kishe, Fudasia 

Kombe, Cuthbert 

Maringo, Eunice 
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Mrema, Imaculate 

Mtalo, Antipas 

Mwalla, Anna 

Mwari, Ronald 

Sabuni, Theresia 

 

C Veldbezoeken en observaties 

1 Devotional en sharing tijdens de morning-meetings. Dagelijks van 08.00 - 08.45 uur. 

2 Fieldtrip Moshi Rural: twee Primary Schools bezocht in het kader van Onderwijs/Awareness 

Raising. Woensdagmiddag 6 mei. 

3 Kennismaken en documenten lezen en analyseren op donderdag 7 en vrijdag 8 mei. 

4 Presentatie aan de hoofden van de verschillende departementen en projectcoördinatoren (8).  

 Maandag 11 mei van 12.30 - 13.30 uur. 

5 Presentatie aan de districtcoördinatoren (7) op dinsdag 12 mei van 13.00 - 13.30 uur. 

6 Fieldtrip Moshi Rural: Primary School bezocht voor selectie toneelstuk HIV/AIDS door de 

kinderen tijdens de AGM van 30 mei 2009. Woensdagmiddag 13 mei. 

7 Fieldtrip Moshi Urban met de districtcoördinator Violet Kessy. Hiv-geïnfecteerde Patricia 

Massawe bezocht en haar verzorgster Mathilde met twee jaar oude dochter in de wijk Kiboriloni.  

Bezoek aan Jiniffer Basley en haar zieke zoon Jift in wijk Bendeni. Bezoek aan 

voedseldistributiecentrum van World Food Program in wijk Korongoni. Vrijdag 22 mei. 

 

4 Topiclijsten  
 

A Nederlandse NGDO’s 

 

� Introductie 

- naam 

- functie 

- werkzame jaren 

- studieachtergrond 

� Definiëring/omschrijving verantwoording 

- rol binnen ontwikkelingssamenwerking 

- rol binnen eigen organisatie 

- waardering van verantwoording 

� Verantwoordingsinformatie 

- type verantwoordingsinformatie 

- genereren van verantwoordingsinformatie 

- distribueren van verantwoordingsinformatie 

� Besluitvorming 

- besluitvorming binnen de organisatie 

- eigen rol bij besluitvorming 

� Relatie tussen verantwoordingsinformatie en besluitvorming 

- rol van verantwoordingsinformatie bij beslissingen 

- rol van andere factoren bij beslissingen 

  

B Kiwakkuki (set of main questions) 

 

� Introduction 

- name 
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- function at Kiwakkuki 

- background studies 

- department 

- duration of employment at Kiwakkuki 

 

� Accountability 

- In your opinion, what is accountability? 

- When is someone accountable? 

- To who(m) are you accountable for your work at Kiwakkuki? 

- Who is/are accountable to you regarding your work at Kiwakkuki? 

- What role does accountability play at Kiwakukki? 

- How do you value accountability? 

 

� Accountability information  

-  According to you, what is accountability information and what is not 

- What kinds/types of accountability information is used at Kiwakkuki? 

- What is the purpose of collecting accountability information? 

- For who(m) is accountability information collected? 

- According to you, what is the value of this accountability information? 

  

Obtaining accountability information 

 - In your work, how do you obtain accountability information? 

 - Is there a standard approach you use in order to be able to obtain the necessary  

  information? 

- Do you differ in method of obtaining accountability information according to the person 

that is holder of the information? E.g. volunteer/benificiary, collegue or district-

coordinator?    

- Are there different kinds/types of accountability information that you need in order to 

be able to account for your work to others? If so, which types do you distinguish? 

 

Use of accountability information  

 - What do you do with the accountability information that you collect? 

- Is there a standard approach you use in processing the collected accountability 

information? E.g. written reports / oral reports 

 - In what ways are you making use of this accountability organisation in your own work? 

 - How does the organisation make use of accountability organisation?   

- How do others make use of the accountability information you produce? E.g. 

donors/council 

 

How much time do you roughly spent on collecting and processing accountability 

information?  

If you compare the value of accountability information to the effort you put in obtaining 

and processing accountability information, what would be the result of this comparison? 

 

� Decision making 

-  Who is involved in the decision making at Kiwakkuki? 

- How is decision making in general being conducted? 

- Which formal decision making practices are present? 

- Which informal decision making practices are present?  



 83

- Can you explain which role you play in the decision making of Kiwakkuki? 

- Do you think the role you play in decision making is big/little/just right? Can you explain 

why big/little/just right? 

- According to you, are there people/groups who play a too big/too little role in decision 

making at Kiwakkuki? E.g. members/council, donors, districtcoordinators, executive 

director. 

 

� Relation accountability information and decision making 

- Who decides about the kind of accountability information that is necessary for your 

work? 

- In your opinion, is accountability information in general being used in the decision 

making at Kiwakkuki? In what way? 

- According to you, how do you feel information that you give about work/projects of your 

department/unit is used in decision making? 

- What kind of information besides accountability information could play a role in decision 

making at Kiwakkuki? 

- Are decisionmakers at Kiwakkuki in your opinion well equiped with accountability 

information to make decisions? 

- rol van verantwoordingsinformatie bij beslissingen 

- rol van andere factoren bij beslissingen 

 

Decision making by donors based on accountability information 

- Do you know if and/or how donororganisations are making use of accountability 

information you provide them with in their own decision making? E.g. BvLF? 

- In what way are they using this information at the start-up of the partnership, during the 

relation and the evaluation/considering continuation of the partnership?  

- Are there other things than accountability information important in the relation with the 

donor/BvLF? If so, what are these things? 

- In what way do you think these other things contribute to the decision making on the 

level of the donor? How important are these other things, compared to accountability 

information? 

- In your opinion, is there a loss of important information when information in transfered 

from the grass root level to the donor? If so, in what way? 

- Are there improvements that can be made in this process? If so, which improvements? 

 

 

 

    

 


