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Management response 

Tussentijdse evaluatie van het programma: "Handel! Maar dan eerlijk" Resultaten 4 en 7 

beleidswerk. 

Voorbereid door: Sarah Vaes, Bart Van Besien en Sarah Standaert.  

Goedgekeurd door directie op 28 September 2020. 

 

INLEIDING 

   
Deze evaluatie is de tweede tussentijdse evaluatie van ons DGD-programma 2017-2021. Terwijl de eerste 

evaluatie focuste op onze campagnes, zoomt deze evaluatie in op ons politiek/beleidswerk in netwerken en 

kijkt meer bepaald naar resultaat 4: “Meer Civliel Maatschappijorganisateis (CMO) hebben inzicht in de 

negatieve impact van wereldhandelsregels (WHR) op kleinschalige landbouwproducenten (KLP) in het 

Zuiden en op het milieu en uiten dit.” en resultaat 7: “Meer politieke actoren hebben inzicht in de impact van 

WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu en begrijpen het belang van een debat.” 

In opvolging van de eindevaluatie van het vorige DGD-programma werd in het beleidswerk meer nadruk 

gelegd op samenwerking.  Met deze evaluatie wouden we nagaan of we deze aanbeveling op de juiste 

manier implementeren. Dit laat ons toe de opgedane kennis en ervaring van het werk in netwerken van de 

afgelopen twee jaar te consolideren en van daaruit verder te groeien in onze rol. Naast deze focus op leren 

dient deze evaluatie ook om verantwoording af te leggen naar DGD.  

Op basis van drie cases (Voice Network, Beyond Chocolate en Werkgroep Corporate Accountability) werd er 

dieper gekeken naar hoe we in ons beleidswerk werken in deze netwerken.  Het analysekader baseerde zich 

op het werk van Kenis en Cambré..De analysekaders die gehanteerd werden tijdens de evaluatie hebben 

ervoor gezorgd dat de drie netwerken op een systematische manier beschreven en geanalyseerd werden. 

Uit deze analyse kwamen verschillende aanbevelingen naar voor die we hieronder bespreken en aangeven 

of en hoe we deze verder opvolgen.  

Het algemene verdict van de evaluatie is positief. De evaluatie heeft onze keuzes voor de netwerken waarop 

we ons toeleggen bevestigd. Een aantal veranderingen die gedocumenteerd worden in het evaluatierapport 

tonen aan dat we resultaten boeken met behulp van de netwerken en dat er nog veel potentieel is om verder 

samen te werken. De evaluator merkte op dat er bij de gemaakte keuzes in het beleidswerk van Oxfam-

Wereldwinkels ook een grote dosis buikgevoel aan te pas komt. Het mag dan niet verbazen dat de 

aanbevelingen focussen op het institutionaliseren, uitklaren en neerschrijven van gemaakte keuzes. De 

opzet van de evaluatie gaf ons hierbij al een eerste aanzet door te eindigen met een strategische workshop 

die de basis legde voor deze managementresponse.   

 

AANBEVELINGEN & RESPONSE  

Aanbeveling 1: Bepaal je rol: trouwe honden spelen, blaffen en bijten  
Verduidelijk de rollen die je zal opnemen ten aanzien van politici en bedrijven. Het is legitiem als organisaties 

om verschillende rollen te combineren, maar je moeten coherent en voorspelbaar zijn. De actoren en de 

context bepalen beide welke rol je op een bepaald moment neemt.  

Dit evaluator suggereert om de verschillende rollen niet te zien als een dichotome rolkeuze. Met het beeld 

van de Mechelse scheper of waakhond zet hij de verschillende rollen die gespeeld kunnen worden op een 

continuüm. De Mechelse Scheper blijft trouw aan zijn principes en gaat afhankelijk van het gedrag van 

andere actoren zijn rol of reactie gaan bepalen. Hij speelt met de andere actoren die zich binnen de circle of 

trust bevinden, blaft naar actoren om hun aan te sporen hun lat hoger te leggen en bijt in de kuiten van 

actoren om hun te dwingen hun gedrag bij te stellen.   

Deze aanbeveling sluit naar ons gevoel goed aan bij hoe Oxfam Internationaal de beleidsbeïnvloedingsrol 

definieert: “Oxfam will continue to position itself as a principled and forceful advocate, and a trusted 

collaborator in appropriate circumstances."( Oxfam private sector framework, policy & procedures – update 

2020).  
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Deze aanbeveling wordt aanvaard.  

Deze aanbeveling stemt overeen met hoe we aanvoelen dat we nu aan beleidsbeïnvloeding doen. Hierbij 

beperken we ons niet tot één rol. Afhankelijk van de context wordt de best passende rol gekozen. De facto 

doen we dit al maar we communiceren hier niet altijd duidelijk over. Dit kan voor verwarring/onduidelijkheid 

zorgen intern, bij de bredere beweging en extern waardoor we soms onvoorspelbaar lijken. We geloven dat 

de volgende zaken ervoor kunnen zorgen dat we deze diverse rollen kunnen blijven opnemen en de 

voorspelbaarheid kunnen vergroten waardoor we nog meer gezien worden als een betrouwbare partner:  

1. We leggen een duidelijk overkoepelend uitgangspunt voor beleidswerk vast. Hierbij vertrekken 

we vanuit de positie die het private sector framework van Oxfam International voorschrijft: “We zijn 

een principiële en betrouwbare partner. Dit wordt het vertrekpunt voor verder strategiebepaling. 
2. Een organisatiebrede ToC oefening die kan duiden uit welke verschillende rollen we putten.  

Deze Theory of Change oefening moet ons stimuleren om het beleidswerk binnen het bredere 

geheel van de organisatie te zien, met antwoorden op vragen als: Hoe interageert ons beleidswerk 

met het werk van de beweging of met het bedrijf Oxfam Fairtrade cv? Hoe positioneren we ons ten 

opzichte van de private sector? Waar zijn er mogelijke conflicten tussen de verschillende rollen of 

andere onderdelen en hoe kunnen we deze oplossen?   

3. Rode lijnen/Bottom lines vastleggen tijdens beslissing voor/tegen een samenwerking en 

hierover transparant communiceren.  Specifiek denken we dat er tijdens de beslissingsprocedure 

(zie ook verder aanbeveling 3 en 4) om al dan niet met een bepaalde partner of netwerken aan de 

slag te gaan er op basis van een risicoanalyse ook besloten kan worden om bepaalde bottom lines 

vast te leggen op papier (bijvoorbeeld in de vorm van een Memorandum of Understanding). Hierbij 

wordt duidelijk beschreven waarom we in een bepaald netwerk stappen en tekenen we ook uit welke 

rol we spelen en in welke omstandigheden een rolverandering zich opdringt (wanneer gaan we van 

spelen naar blaffen of bijten). Door dit intern uit te klaren en te documenteren, kunnen we dit breder 

gaan communiceren. Zowel binnen de organisatie, als met onze beweging, met onze partners, etc.  
4. Hierbij moet er ook aandacht zijn voor afstemmingen met de verschillende Oxfam-geledingen: 

Dit kwam ter sprake bij de bespreking van het VOICE Network specifiek maar blijft voor ons een 

aandachtspunt om voor voldoende afstemming te zorgen met de verschillende Oxfam-geledingen in 

België en ook internationaal  
 

Aanbeveling 2: Veranderingen moeten gebeuren door de mensen waarvoor de verandering 

bedoeld is  
De evaluator stelt dat de grootste tekortkoming in het werk binnen organisatienetwerken is dat er gekozen 
wordt voor een discursieve representatie in plaats van een directe vertegenwoordiging van Kleinschalige 
Landbouw Producenten (KLP) in de netwerken. De evaluator stelt de vraag: “Waarom zouden KLP niet zelf 
de competenties hebben en verder kunnen ontwikkelen om hun eigen verandering te realiseren in alliantie 
met organisaties zoals VOICE of arena’s zoals Beyond Chocolate?” 
 
We volgen de evaluator in zijn bevinding, deze sluiten aan bij de feministische principes die Oxfam België 
hanteert en het debat rond dekolonisatie in de sector. Er werd in het kader van het DGD-programma 
inderdaad gekozen voor een discursieve vertegenwoordiging. De aanbeveling stelt de organisatie voor een 
keuze en één die zich niet noodzakelijk beperkt tot beleidsbeïnvloeding maar eventueel ook een impact kan 
hebben op het werk van andere afdelingen binnen onze organisatie. 

  
Er zijn verschillende pistes mogelijk om te werken aan de vertegenwoordiging van KLP: van een minimale 
aanpak (voeren van een pleidooi voor directe participatie van KLP’s in processen of samenwerkingen) tot 
een maximale aanpak  (de rechtstreekse vertegenwoordiging of participatie van KLP’s gaan faciliteren). De 
feministische principes die Oxfam hanteert sporen ons aan om onze geijkte manier van werken te 
herbekijken. We staan hierbij aan het begin van een proces. De integratie met onze zusterorganisatie 
Oxfam-Solidariteit geeft ons de mogelijkheid om deze discussies binnen een bredere organisatie te voeren 
en te komen tot een breed gedragen en onderbouwde keuze.  
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Aanbeveling 3 en 4: Ontwikkel per sterketen een netwerkstrategie en ga tactische 
ondersteunende allianties aan & Maak een afwegingskader om al dan niet in zee te gaan 
met andere organisaties 
Het lijkt ons logisch om de derde en vierde aanbeveling samen te nemen. Aanbeveling 3 gaat over het 
ontwikkelen van een netwerkstrategie per sterketen (koffie en cacao) en daarnaast de nood aan tactische 
ondersteunende allianties en de vierde aanbeveling stelt voor om een afwegingskader te maken voor het 
aangaan van samenwerking.  
Deze aanbevelingen worden deels aanvaard. 

1. Per sterketen of domein geen netwerkstrategie maar een strategie met aandacht voor netwerken.  
We zijn ervan overtuigd dat een overkoepelende strategie per keten of domein ons gaat helpen om keuzes 
voor een engagement binnen netwerken beter vooraf afwegen en door te denken. Tijdens de opstart van het 
nieuwe programma werd de beslissing genomen om van een focus op 8 grondstoffenketens naar een focus 
op 2 grondstoffenketens te gaan: Koffie en Cacao. Voor deze zogenaamde sterketens, maar ook voor onze 
transversale thema’s lijkt het ons goed om een strategie uit te schrijven van wat we willen bereiken binnen 
dit thema of keten en hoe we dit denken te doen. Dit is niet altijd voldoende gedocumenteerd of  
uitgeschreven. Eén van de onderdelen van een dergelijke strategie zou de keuze voor samenwerkingen 
kunnen zijn of het werken met of binnen netwerken.  
 

2. Afwegingskader verder aanvullen (bvb op basis van het gebruikte analysemodel van Kennis & 
Cambré, rollen definiëren bottom lines verduidelijken, etc.)  

Er werden reeds procedures uitgewerkt om op een systematische manier een afweging te maken om al dan 
niet met bepaalde organisaties in zee te gaan. Dit bestaande afwegingskader kan verder worden verfijnd 
met de informatie uit de evaluatie en het gebruikte kader van Kennis en Cambré. Binnen de huidige 
procedure wordt de informatie over de samenwerking in team besproken om samen tot een beslissing te 
komen. Als er een neergeschreven strategie zou bestaan per keten of domein zou een eerste check kunnen 
zijn om te kijken of deze samenwerking in lijn ligt met de strategie. Daarnaast zou dit ook de plaats kunnen 
zijn om het te hebben over de nood aan een specifiek kader waarbinnen de voorwaarden in opgenomen 
worden om een bepaalde rol te spelen (spelen, blaffen en/of bijten). Door dit duidelijk op voorhand te gaan 
vastleggen en er over te communiceren verhogen we niet alleen de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid 
naar onze partners toe, maar scheppen we ook duidelijkheid binnen de eigen organisatie, met de andere 
Oxfam-geledingen en de vrijwilligers binnen onze beweging.  

 

3. Engagement binnen de huidige 51 netwerken revalueren op basis van het beslissingskader 
Tijdens de evaluatie bemerkte de consultant dat OWW in 51 verschillende werkgroepen, netwerken en 
koepelorganisaties zit, vaak historisch gegroeid. Daarnaast lijkt het alsof niet alle samenwerkingen al werden 
opgenomen in het overzicht. Alhoewel deze samenwerkingen niet allemaal gelinkt zijn aan beleidswerk 
moeten we ons de vraag stellen of elk van deze netwerken/samenwerkingen echt bijdraagt aan de 
doelstellingen van OWW en of het ook impact genereert voor KLP. Zo zouden we het afwegingskader 
kunnen doorlopen voor samenwerkingen die niet direct gerelateerd zijn aan een specifieke beleidsstrategie.  

 

Aanbeveling 5: Expliciteer de veranderingstheorie opnieuw in een collectief proces  

De competenties om een goede en testbare veranderingstheorie op te bouwen zijn aanwezig in OWW, deze 
oefeningen mogen niet het werk van enkelingen zijn. De impliciete mentale modellen die mensen binnen 
OWW hebben over hoe verandering plaatsvindt in een beleidscontext en in de context van een supply chain, 
mogen nog explicieter geuit worden.  

 
De twee veranderingstheorieën die er zijn, zijn onvoldoende expliciet gekend en organisatiebreed gedragen. 
Door hierover met elkaar in interactie te gaan wordt gezamenlijk leren mogelijk en is een afgestemde 
testbare beïnvloedingsstrategie mogelijk die continu verbeteren tot boven de persoonlijke ervaring laat 
uitstijgen naar een organisatiebrede ontwikkeling. 
 
Deze aanbeveling wordt aanvaard. 
We erkennen dat er nood is aan een veranderingstheorie (ToC) die geëxpliciteerd wordt in een collectief 
proces zeker in het licht van de integratie tot Oxfam België met onze zusterorganisatie Oxfam-Solidariteit lijkt 
ons dit broodnodig 
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1. Een brede ToC zal expliciteren hoe de verschillende delen van de organisatie interageren en welke 
rollen ze elk kunnen spelen.  

2. Een brede ToC kan de spanningen tussen de rollen duidelijk stellen.  
3. De discussies rond een ToC zullen ervoor zorgen dat discussies rond beleidsstrategie niet enkel 

geïsoleerd blijven binnen de dienst die het beleidswerk verricht. Wat nog belangrijker wordt nu het 
strategische plan van Oxfam België expliciteert dat we werken in woord en daad. Naast de 
organisatiebrede ToC zien we ook een meerwaarde om dit verder te vertalen naar specifiekere 
niveaus (zoals bv beleidswerk, DGD-programma, etc.) 
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