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1. Inleiding 
 

Dit activiteitenrapport beslaat de periode 2014-2016 en zoemt specifiek in op de resultaten van 

het laatste werkjaar 2016: het laatste jaar van deze beleidsperiode én een scharnierjaar voor 

Exchange. Een jaar waarin externe evaluatoren onze werking kritisch bekeken en waarin de 

eerste stappen in een ingrijpend transitieproces werden ondernomen. Een jaar van 

doorgedreven reflecteren en voorzichtig vooruit blikken.  

 

Deze eindrapportering kan alleen maar gelezen worden met het externe evaluatierapport van 

het consortium Context International Corporation, HIVA en Labyrinth Consulting1 in het 

achterhoofd. Welbepaalde uitgangspunten van het Business Plan 2014-2016 “Knowledge 

grows by sharing it” werden immers fundamenteel in vraag gesteld in het eindrapport zoals dat 

in mei 2016 werd gepresenteerd. 

 

Op de volgende pagina’s zal u lezen dat Exchange de meeste formele doelstellingen uit het 

Business Plan vlot heeft gehaald. Het evaluatierapport gaf echter onomwonden aan dat 

Exchange haar interventielogica fundamenteel dient te herwerken. Dit is dan ook de context 

van waaruit dit eindverslag moet worden begrepen2. 

 

In dit rapport wordt teruggekeken op de behaalde resultaten waartoe we ons engageerden 

voor de betreffende beheersovereenkomst. We rapporteren in detail over de resultaten van 

het jaar 2016 en hernemen beknopt de resultaten van 2014 en 2015 (waarover reeds 

gerapporteerd werd). 

 

Na deze inleiding, geven we in hoofdstuk 2 kort een beschrijving van de gerealiseerde 

projecten in het werk jaar 2016. De aard van de interventies en de daarbij gevraagde 

competenties van onze experten-consulenten komen eveneens aan bod. 

 

Verder wil dit voortgangsrapport in hoofdzaak drie zaken belichten. In hoofdstuk 3 overlopen 

we de verschillende vooraf bepaalde indicatoren en indicator-gebonden activiteiten. Die 

zetten vervolgens af tegen de verwachtingen. In hoofdstuk 4 verleggen we de aandacht naar  

financiële rapportering, en zetten deze af tegen de geanticipeerde budgetten, zowel voor 

het afgelopen werkjaar als voor de volledige beheersperiode. 

 

Hoofdstuk 5 verdient wat ons betreft extra aandacht. Hier brengen we onze conclusies en 

maken de link naar de aanbevelingen uit het evaluatierapport. Dit hoofdstuk wordt de aanzet 

naar 2017, het transitiejaar. 

 

 

Stijn Van Bosstraeten 

Directeur 

  

                                                           
1 Verderop in dit rapport zullen we steevast verwijzen naar “het externe evaluatierapport”. 
2We refereren bijvoorbeeld naar Box II op pagina 26 van het externe evaluatierapport. Daarin wijzen de auteurs op 

een aantal essentiële practices zoals we deze in het Business Plan 2014-2016 opnamen en het feit dat deze niet 

langer beantwoorden aan het actuele discours rond Capacity Development. 
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2. De projecten in 2016 
 

2.1 Overzicht projecten en activiteiten 

In 2016 realiseerde Exchange 218 projecten. Voor de beleidsperiode 2014-2016 stelde 

Exchange zich tot doel om tussen de 650 en 700 projecten te realiseren. Daarvan werden er 

162 gerealiseerd in 2014, 282 in 2015 en 218 in 2016. In totaal werden deze beleidsperiode dus 

662 projecten uitgevoerd. Dit target werd dus behaald.  

 

 

2.2 Overzicht per land 

De onderstaande tabel en het diagram geven een overzicht van waar onze interventies in 

2016 plaatsvonden.  

 

LAND AANTAL % 

Senegal 34 16% 

Madagaskar 33 15% 

Malawi 22 10% 

Togo 22 10% 

Zuid-Afrika 20 9% 

Oeganda 11 5% 

Marokko 10 5% 

Burkina Faso 8 4% 

DR Congo 8 4% 

Ethiopië 8 4% 

Rwanda  8 4% 

Tanzania 8 4% 

Iran 6 3% 

Vietnam 5 2% 

Benin  3 1% 

Kaapverdië 3 1% 

Kameroen 3 1% 

Botswana 2 1% 

Paraguay 2 1% 

Zimbabwe 2 1% 

TOTAAL 218 100% 
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Senegal en Madagaskar waren in 2016 de landen waar het hoogst aantal projecten werden 

gerealiseerd. In Zuid-Afrika en Malawi samen, twee van de drie focuslanden van de Vlaamse 

ontwikkelingssamenwerking, realiseerde Exchange ongeveer een vijfde van haar projecten. In 

Mozambique, het derde partnerland, ontwikkelde Exchange bewust geen activiteiten meer 

omdat het in de vorige programmaperiode ontzettend moeilijk bleek om Portugeessprekende 

experten-consulenten te recruteren3. 

 

In een aantal landen waar we activiteiten opzetten, slagen we er vlot in om geschikte 

projectaanvragers te identificeren. De eerste zeven landen uit bovenstaande tabel zijn goed 

voor maar liefst 70% van de interventies De overige 13 landen zijn goed voor 30% van onze 

projecten. In sommige gevallen ligt de verklaring voor een beperkter aantal projecten per land 

te zoeken bij het feit dat we intervenieerden op vraag van externe partnerorganisaties. Zo 

hebben wij bijvoorbeeld geen netwerk in Botswana en Paraguay, maar realiseerden we er wel 

projecten voor respectievelijk Rode Kruis-Vlaanderen (PBW030924 - Rode Kruis Botswana), 

Oxfam (PPY03134 en PPY03380 - producentenorganisaties waarmee Oxfam samenwerkt). In 

het Zuiden heeft Exchange de afgelopen jaren goede banden op gebouwd met RETOSA, een 

oepelorganisatie die 15 landen in Zuidelijk Afrika ondersteunt bij toerismemarketing. Ook dat 

verklaart waarom wij bijvoorbeeld in Namibië actief zijn geweest (PNA02368, PNA02560 en 

PNA02586). In andere landen zoals Kameroen en Kaapverdië beschikten we niet over een 

vrijwillige Landencoördinator wat maakt dat ons (economische) netwerk er minder sterk is 

ontwikkeld. 

 

Hoewel het aantal gerealiseerde projecten per land op geen enkele manier iets zegt over de 

kwaliteit van het geleverde werk, is het wel een indicator voor efficiëntie van onze werking. 

Vanuit dit perspectief werd reeds in de tweede helft van 2016 beslist om vanaf 2017 het aantal 

focuslanden tot 7 te beperken en zo de focus gevoelig te verscherpen. De samenwerking met 

                                                           
3 Een uitzondering hierop zijn projecten PMZ02296 en PMZ02304. Dit zijn nog uitlopers van een traject met de 

Mozambikaanse overheid omtrent het oprichten van twee bedrijveterreinen dat in de vorige beheersperiode werd 

gelanceerd. 
4 Bij het verwijzen naar projecten zullen we in dit rapport zo consequent mogelijk de specifieke projectnummers 

vermelden. Deze starten steevast met een P (voor “Project”, dit in tegenstelling tot S voor “Scopingreizen” van 

vrijwillige Landencoördinatoren en B voor “Beheersreizen”van Projectcoördinatoren). De twee letters na de letter P 

verwijzen steevast naar het land waar de interventie plaats vond (RW voor Rwanda, SN voor Senegal, etc.). 
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andere NGA’s in niet-focuslanden (waarbij Exchange beroep kan doen op hun lokale 

inbedding en contactpersonen) blijft evenwel mogelijk. Op die manier evolueert Exchange 

ook in de richting van een dienstverlenende organisatie voor NGA’s. 

 

Door te investeren in competente lokale vertegenwoordigers en door het meer doorgedreven 

uitbouwen van kwaliteitsvolle relaties en samenwerkingsverbanden met lokale economische 

actoren in een beperkt aantal focuslanden zal Exchange efficiënter werken en meer 

specifieke keuzes kunnen maken omtrent het ondersteunen van bepaalde sectoren in 

welgekozen deelregio’s. Daarom werd de werking werd eind 2016 stopgezet in volgende 

landen waar we in de voorbije jaren over lokale vertegenwoordiging beschikten en waarvoor 

een vrijwillige Landencoördinator was aangesteld: 

- Benin 

- DR Congo 

- Ethiopië 

- Iran 

- Madagaskar 

- Marokko 

- Togo 

- Vietnam 

 

Verschillende parameters hebben deze niet-evidente keuze mee beïnvloed. Een eerste voor 

de hand liggende factor is het feit of het land een prioritaire partner is voor de donoren 

waarmee we samenwerken. Zo zijn Ethiopië, Iran en Madagaskar geen partnerlanden binnen 

de Vlaamse en federale ontwikkelingssamenwerking. Nochtans wisten we tijdens de 

afgelopen beheersperiode in deze drie landen een uitstekend netwerk uit te bouwen, 

mochten we met zeer gemotiveerde vrijwillige Landencoördinatoren samenwerken en 

ontvingens we bijgevolg doorgaans zeer sterke projectaanvragen. Een tweede factor is de 

mix van beschikbare infrastructuur, het reeds ontwikkelde economische weefsel én de 

politieke stabiliteit in de regio. Een zeer gevoelig punt. Het houdt immers steek om extra sterk 

in te zetten op landen die op dit vlak nog een erg lange weg te gaan hebben. Toch merkt 

Exchange dat er voor haar niche – het bevorderen van ondernemerschap als duurzaam en 

krachtig instrument tegen armoede in ontwikkelinseconomieën –een basiskader moet zijn.5 

 

De oefening van regionale focus zal in de loop van 2017 met het oog op de transistie en 

vernieuwde interventielogica zeker opnieuw moeten worden gemaakt. 

 

Enkele projecten die reeds gepland waren om plaats te vinden in de eerste maanden van 

2017 in Togo en Madagaskar zijn alsnog doorgegaan. Voor de duidelijkheid worden deze 8 

projecten daarom mee opgenomen in de rapportering over 2016. 

 

 

 

De kwantitatieve statistieken over de gehele beheersperiode zijn als volgt: 

 

                                                           
5 Via Lokale Vertegenoordiger Ivan Godfroid mochten we in de voorbije drie jaar enkele boeiende 

projectaanvragen uit Oost-Congo ontvangen. Bijvoorbeeld PCD03173. Gezien de politieke instabiliteit in de regio 

konden we hier alleen onze meest ervaren experten-consulenten naartoe sturen. Niet voor de hand liggend. 
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LAND 2014 2015 2016 TOTAAL AANDEEL 

Senegal  19 55 34 108 16% 

Madagaskar 17 24 33 74 11% 

Malawi 15 21 22 58 9% 

Togo 7 29 22 58 9% 

Zuid-Afrika 12 23 20 55 8% 

Marokko 18 21 10 49 7% 

Oeganda 15 20 11 46 7% 

Ethiopië 10 15 8 33 5% 

Rwanda 7 16 8 31 5% 

Tanzania 9 10 8 27 4% 

Burkina Faso  6 11 8 25 4% 

DR Congo  5 5 8 18 3% 

Iran 0 11 6 17 3% 

Burundi  9 7 0 16 2% 

Vietnam 4 1 5 10 2% 

Benin 0 5 3 8 1% 

Kaapverdië 0 3 3 6 1% 

Kameroen  0 1 3 4 1% 

Zambia 3 1 0 4 1% 

Mozambique 2 1 0 3 0% 

Namibië 3 0 0 3 0% 

Zimbabwe 0 1 2 3 0% 

Botswana 0 0 2 2 0% 

Paraguay 0 0 2 2 0% 

Peru 0 1 0 1 0% 

België6 1 0 0 1 0% 

TOTAAL 162 282 218 662 100% 

LAND 2014 2015 2016 TOTAAL AANDEEL 

 

Over de gehele beleidsperiode zijn Senegal, Madagaskar, Malawi en Togo (gedeeld derde) 

de koplopers wat aantal jaarlijkse projecten betreft. Zuid-Afrika volgt als vierde. In Malawi en 

Zuid-Afrika, beide partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking, werden 

gedurende de afgelopen beleidsperiode 113 projecten gerealiseerd, goed voor 17% van het 

totale aantal projecten. 

 

Graag stippen we aan dat in de voorbije beheersperiode geregeld het principe van het 

mesoproject werd gehanteerd. Onder een mesoproject verstaan we dat een enkele expert-

consulent meerdere bedrijven (of medewerkers van bedrijven) tijdens een enkele werkreis 

bijstaat. De achterliggende gedachte is vanzelfsprekend om maximaal impact te creëren met 

een minimum aan middelen. Bepalend hierbij is de intermediaire actor gebleken. Zo werkten 

we de voorbije drie jaar uitstekend samen met instanties zoals het Fonds d’Appui aux Initiatives 

Economiques des Jeunes (FAIEJ, een associatie in Lomé, Togo die jongeren op diverse 

manieren en in diverse sectoren ondersteunt rond ondernemerschap), l’Association APDEV-

                                                           
6 Het betrof Zuid-Noordproject (PBE02268) waarbij mevrouw Simone Zoundi, zaakvoerder van Sodepal een stage liep 

in België. 
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ATA/InATA (associatie uit Antananarivo, Madagaskar die vooral inzet op het versterken van de 

ICT-sector) en The Innovation Hub (een businessincubator uit Pretoria, Zuid-Afrika). In Senegal 

ten slotte, hebben we doorheen het hele land samengewerkt met diverse Chambres de 

Métiers. 

 

2.3 Gevraagde competenties 

Wanneer bedrijven of socio-economische organisaties bij Exchange een aanvraag tot 

ondersteuning indienen, kunnen ze verschillende competenties selecteren die ze verwachten 

van een consulent-expert. We beperken ons in het overzicht hieronder tot één niveau voor de 

uitgevoerde projecten. We merken dat in 2016 ‘advisor’ met 23% de meest gevraagde 

competentie is. Het spreekt voor zich dat er naar aanleiding van het opgeven van zulke 

generieke competentie in het voortraject, veel aandacht is voor vraagverheldering om de 

relevante expertise te kunnen bepalen. In onze statistieken blijft deze vraag wel als dusdanig 

omschreven. ‘Technical/engineering’ staat voor 12% van de interventies en ‘design’ voor 11%. 

 

 

Over de gehele beleidsperiode heen blijven de meest gevraagde competenties stabiel. 20% 

van de aanvragen is gericht op de competentie adviseur, 13% op de comptentie 

techniek/ingenieur en 9% op general management. 

 

Omdat Exchange totnogtoe steeds vraaggestuurd heeft gewerkt, is het ook de aanvragende 

partij die de competentie bepaalt. Hoewel het principe van ‘demand driven’ te werken zeker 

zijn intrinsieke waarde behoudt, zal Exchange daar in de toekomst graag een dimensie van 

co-creatie aan toevoegen. Een van de grote aandachtspunten waarmee we de voorbije 

beheersperiode mee worstelden, is het scherpstellen van de noden. Het is duidelijk dat onze 

organisatie daarin een actievere rol moet en kan opnemen. Een dergelijk aanpak zal mogelijk 

invloed hebben op de aard van de competenties die noodzakelijk blijken. 

Competentie 2014 2015 2016 

Aandeel 

in totaal 

Adviseur 19% 18% 25% 20% 

Andere 1% 8% 7% 6% 

Audit 0% 2% 3% 2% 

GEVRAAGDE COMPETENTIES 2016

Accountancy Advisor
Auditing Communications
Design Education
Financial Management General Management
Human Resources Management ITC
Logistics Marketing
Operations Management Other
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Boekhouding 4% 5% 5% 5% 

Communicatie 1% 6% 6% 5% 

Design  4% 5% 11% 7% 

Financieel Management 8% 4% 1% 4% 

General Management 15% 10% 3% 9% 

Human Resource Management 1% 0% 2% 1% 

IT 3% 4% 5% 4% 

Logistiek (beheer) 0% 1% 1% 1% 

Marketing 4% 6% 7% 6% 

Onderwijs  1% 4% 0% 2% 

Onderzoek 0% 1% 0% 0% 

Operationeel management 6% 4% 3% 4% 

Opleiding 0% 0% 0% 0% 

Product Management 2% 2% 4% 3% 

Productie (beheer) 2% 3% 4% 3% 

Project / programmabeheer 0% 1% 0% 0% 

QAQC 0% 2% 0% 1% 

Strategisch management 3% 2% 0% 2% 

Technieker / Ingenieur 19% 12% 11% 13% 

Verkoop 8% 1% 1% 3% 

  100% 100% 100% 
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3. Rapportering over het logisch kader 
 

3.1 Inleiding 

Dit document rapporteert over de 218 uitgevoerde projecten in 2016 en kijkt ook terug op de 

gehele beleidsperiode 2014-2016. De rapportering is grotendeels gebaseerd op de evaluaties 

die na het afronden van een project worden uitgevoerd en zes maanden nadien worden 

hernomen. 

 

Van de 218 projecten die Exchange in 2016 realiseerde, waren er 9 zogenaamde projecten 

scoping- en beheersreizen. Dit betreft werkreizen van de Landen- of Projectcoördinator met 

als doel om o.a. de samenwerking met lokale economische partners en NGA’s te bestendigen, 

nieuwe aanvragen ter plaatste te screenen, gerealiseerde projecten te bezoeken en lokale 

vertegenwoordigers te coachen en/of recruteren. Voor die categorie van projecten worden 

geen evaluaties opgemaakt. 

 

Daarnaast hebben we met 1 organsiatie, na talrijke inspanningen, toch geen evaluatie kunnen 

afronden. Het gaat om Coopérative Taoufik (PMA03286), een coöperatie gericht op 

apicultuur. De expert, Corneel Dewindt, adviseerde de organisatie op vlak van 

productietechnieken. De lokale contactpersoon bleek echter niet communicatief sterk te zijn 

wat het uitblijven van het formele evaluatieformulier verklaart. Verder zijn er in 2016 twee 

projecten uitgevoerd in DR Congo in samenwerking met het ‘Trade for Development Centre’, 

een programma van BTC: PCD03421 en PCD03422. De evaluatie van die projecten verliep 

binnen de TDC-procedures en was niet zomaar in te passen. Bij het rapporteren over 

indicatoren wordt dus rekening gehouden met 206 evaluaties. 

 

Voor de specifieke doelstelling wordt er in principe gerapporteerd over de projecten die 

uitgevoerd werden tussen de 6 en 18 maand geleden. Op dat moment voeren we namelijk 

een tweede, identieke, meting (evaluatie) uit. Het is echter moeilijk om aanvragers te 

motiveren om nog een tweede maal het evaluatieformulier in te vullen: een intensieve 

samenwerking met de consulent-expert vond plaats, tal van aanbevelingen werden 

geformuleerd: de drive om opnieuw een evaluatieformulier in te vullen ontbrak blijkbaar vaak. 

Dit euvel hebben we bij eerdere tussentijdse rapporten al meermaals gemeld. In de afgelopen 

halfjaarlijkse rapportering konden we bijgevolg over een beperkt staal rapporteren. Vermits we 

toen al wisten dat onze evaluatie-instrumenten de komende tijd ingrijpend zullen gewijzigd 

worden en de conclusie ook toen al luidde dat tweede evaluaties weining effectief zijn, werd 

hierop niet langer ingezet. 

 

De rapportering over het logisch kader was in de afgelopen beheersperiode grotendeels 

gebaseerd op het daartoe ontworpen evaluatieformulier. Na afloop van elke project 

vervolledigde de projectaanvrager het document met ondersteuning van onze Lokale 

Vertegenwoordiger. Omdat zulke administratieve verplichtingen correct uitvoeren verre van 

evident zijn voor ons doelpubliek, werd bij de opmaak van het aanvraagformulier bij de start 

van de beheersperiode bewust geopteerd voor een eenvoudig invulformulier waarbij de 

aanvrager scores geeft op de verschillende evaluatiedomeinen door het zetten van kruisjes. 

Daarnaast was er mogelijkheid tot het meegeven van uitgebreidere commentaren en 
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opmerkingen. Diezelfde evaluaties worden 6 tot 18 maand na het uitvoeren van een project 

nogmaals herhaald. De ervaring leert dat het invullen van de evaluaties veel te vaak als een 

administratieve verplichting wordt ervaren. Het evaluatiegesprek kan kwaliteif beter worden 

uitgebouwd. De inspanningen om de evaluaties te verdiepen waren onvoldoende. Die 

nuance willen we dan ook zo transparant mogelijk meegeven voor de lezing van de resultaten.  

In de opmaak van een nieuw interventiemodel is de impact- en evaluatiemeting 

vanzelfsprekend een kernelement. 

 

Het Business Plan zelf beschreef uitvoerig het verband tussen de specifieke doelstelling, de 

verwachte resultaten en de daaraan verbonden indicatoren. Om dit verslag beknopt te 

houden, worden enkel de indicatoren zelf en de resultaten weergegeven. 

 

 

3.3 Verwacht resultaat 1 

Het eerste verwacht resultaat werd als volgt gedefinieerd: “goede aanvragen worden 

toegeleverd door ondernemingen/organisaties die duurzame en inclusieve groei kunnen 

dragen”. Als indicator werd gesteld: “aanvaarde ondernemingen / organisaties dienen een 

haalbare vraag naar expertinput in: we willen dat 80% van de aanvragen die ons bereiken 

effectief ontvankelijk is”. 

 

In 2016 werden er 374 aanvragen genoteerd (er werden uiteraard aanvragen overgenomen 

uit 2015 en een deel zal ook weer worden overgeheveld naar 2017). Daarvan werden er 111 

of 30% niet aanvaard. 70% van de aanvragen waren dus effectief ontvankelijk. De vorige jaren 

bereikten we telkens 80% aanvaardde aanvragen. Het aantal ontvangen aanvragen steeg 

elk jaar, dat zorgt er uiteraard voor dat er meer aanvragen zijn dan middelen om ze uit te 

voeren wat resulteerde in een noodzakelijke selectie van ontvankelijke aanvragen. Daarnaast 

zetten we vanaf 2016 een diepgaander voorbereidingstraject op (zie ook 3.2.4 Aangepast 

aanvraagformulier). Een intense screening zorgde ervoor dat er verhoudingsgewijs minder 

projecten werden goedgekeurd. 

 

Aanvragen genereren gebeurt niet zonder meer. Daartoe ontwikkelde Exchange 

verschillende acties. We geven bondig een actuele stand van zaken weer (wat is de concrete 

situatie, wat ondernamen we recent) en eventuele geplande acties.  

 

 

3.3.1 TOEGANG TOT DE JUISTE NETWERKEN IN HET ZUIDEN: STERKE LOKALE 

VERTEGENWOORDIGERS SELECTEREN EN BEGELEIDEN  

Het coachen en evalueren van lokale vertegenwoordigers is een continu aandachtspunt voor 

Exchange. Op scoping- en beheersreizen is dit de eerste prioriteit voor Landencoördinatoren 

en Projectcoördinatoren. Een goede aansturing van lokale vertegewoordigers (LV’s) in functie 

van het behalen van de gewenste resultaten betekent dat er regelmatig nieuwe LV’s worden 

aangetrokken maar evenzeer dat de samenwerking met anderen wordt stopgezet. Dankzij 

het beperken van het aantal focuslanden zullen we ook op dit vlak evolueren naar een 

beperkte maar efficiënte equipe van lokale vertegenwoordigers. De komende maanden 

wordt het professionaliseren van de lokale ploegen in de focuslanden van de toekomst dan 

ook één van de topprioriteiten voor Exchange (uitwerken van nieuwe functieprofielen, 

competentieversterking, coachingsmethodieken en evaluatie instrumenten). 
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In 2016 werden in dat kader reeds belangrijke vernieuwingen doorgevoerd. Waar in het 

verleden nog vaak op een informele manier werd gepolst naar geïnteresseerde nieuwe 

kandidaat-vertegenwoordigers, werkten we voor de selectie van nieuwe LV’s in Ethiopië en 

Malawi voor het eerst met een uitgebreide selectieprocedure. Via diverse jobsites werd  

daarbij de functie van lokale vertegenwoordiger in het betrokken land breed bekend 

gemaakt. In Ethiopië reageerden meer dan 100 kandidaten, in Malawi meer dan 80 

kandidaten. Na screening van de kandidaturen werd telkens een tiental kandidaten 

uitgenodigd om deel te nemen aan een schriftelijke selectieproef. De sterkst beoordeelde 

kandidaten namen tijdens de scoping van de landencoördinatoren deel aan een 

selectiegesprek. Op basis van deze procedure konden in Ethiopië 2  en in Malawi 1 nieuwe 

lokale vertegenwoordiger(s) worden aangesteld. We lieten ons in dit proces begeleiden door 

enkele professionele HRM-experten binnen het netwerk van Exchange. De evaluatie van deze 

nieuwe procedure was meer dan positief. 

 

Verder werd de coachingsmethodiek die project- en landencoördiantoren hanteren om de 

lokale vertegenwoordigers te begeleiden verder uitgewerkt en op punt gezet. Op de 

coördinatorenmeetings werden good practices uitgewisseld en coachingsinstrumenten 

voorgesteld en geëvalueerd.  

 

 

3.3.2 TOEGANG TOT DE JUISTE NETWERKEN IN HET ZUIDEN: JAARLIJKSE WERKREIS DOOR LC, PC 

EN GM 

In de 2016 vonden samen 9 scoping- en beheersreizen plaats (scopingreis in Burkina Faso, 

Rwanda, Ethiopië, Malawi, Iran en Tanzania en beheersreizen in Tanzania, Senegal en Rwanda 

).  

Deze reizen zorgden ervoor dat de landencoördinatoren en projectcoördinatoren hun ploeg 

lokale vertegenwoordigers konden coachen, begeleiden en vormen. Daarnaast werd er 

telkens sterk ingezet op het uitbouwen van lokale verankering door het afsluiten van 

partnerschappen met tal van socio-economische actoren. Tot slot werden tijdens deze reizen 

gerealiseerde projecten bezocht en geëvalueerd en nieuwe projectaanvragen kritisch 

gescreend.  

 

De scoping- en beheersreizen zijn bij uitstek gericht op het coachen en begeleiden van lokale 

vertegenwoordigers en op het bouwen van sterke netwerken. Exchange wil op dit vlak geen 

voorafname doen voor wat betreft de keuzes die in 2017 verder zullen worden gemaakt, maar 

het staat buiten kijf dat deze werkreizen absoluut hun waarde hebben voor de organisatie. 

Zeker met het oog op een sterkere verankering en betere lokale institutionele inbedding van 

onze projecten in het Zuiden7  

 

In de beleidsperiode 2014 – 2016 gingen er in totaal 32 scopingreizen en 9 beheersreizen door. 

41 reizen van het totaal aantal projecten (654) of 6% zijn reizen gericht op de interne werking 

en het versterken van de organisatie. Hieronder een overzicht van de scopingreizen: 

 

Jaar  Land Landencoördinator  
2014 scoping Burkina Faso Michel Ratiau  

                                                           
7 Zie aanbeveling extenre evaluatierapport pagina 51. 
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2014 scoping Burundi Pierre De Dijcker  
2014 scoping Ethiopië Lotte Van Den Bogaert 

2014 scoping Marokko Klaas Hof   

2014 scoping Madagaskar Eric Meersman  
2014 scoping Malawi Rita Dubois  
2014 scoping Rwanda Pierre De Dijcker  
2014 scoping Senegal Patrick Hanssens  
2014 scoping Togo Magdalena Mertens  
2014 scoping Tanzania Andrea Borghs  
2014 scoping Oeganda Hubert Binon  
2014 scoping Zuid-Afrika Daniel Appelmans  
2015 scoping Burkina Faso Michel Ratiau  
2015 scoping Burundi Pierre De Dijcker  
2015 Scoping Benin Robert Costermans  
2015 Scoping Ethiopië Lotte Van Den Bogaert 

2015 Scoping Iran Klaas Hof   

2015 Scoping Marokko Pierre De Dijcker  
2015 scoping Madagaskar Eric Meersman  
2015 scoping Malawi Rita Dubois  
2015 scoping Rwanda Guy Callebaut  
2015 scoping Senegal Patrick Hanssens  
2015 scoping Togo Magdalena Mertens  
2015 scoping Oeganda Hubert Binon  
2015 scoping Zuid Afrika Daniel Appelmans  
2016 scoping Burkina Faso Michel Ratiau  
2016 scoping Ethiopië Lotte Van Den Bogaert 

2016 scoping Iran Klaas Hof   

2016 scoping Madagaskar Eric Meersman  
2016 scoping Malawi Rita Dubois  
2016 scoping Rwanda Guy Callebaut  
2016 scoping Tanzania Tijl Van Boxstael  

TOTAAL     32 

 

Jaar  Land Projectcoördinator  
2014 beheersreis Malawi Roland Waeyaert  
2015 beheersreis Ethiopia Eva Escobar  
2015 beheersreis Marokko  Eline Ghysels  
2015 beheersreis Madagaskar Martine Hustinx  
2015 beheersreis Senegal Roland Waeyaert  
2015 beheersreis Senegal Stijn Van Bosstraeten 

2016 beheersreis Rwanda Liesbeth Verhelst8  
2016 beheersreis Senegal Steve Stoop  
2016 beheersreis Tanzania Ellen Van Dessel  

 

                                                           
8 Dit betrof geen reis van een vaste medewerker, wel een experte die specfiek voorbereidend werk heeft gedaan 

rond het opzetten van een traject in de sector fashion/design in de Rwandese hoofdstad Kigali. 
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Het team in Malawi aan het werk. Lokale vertagenwoordigers Derek Lakudzala, Edna Chamgwera, 

Lawrence Sixtone en Landencoördinator Riet Dubois.  

 

 

3.3.3 BEHEREN GEAUTOMATISEERDE DATABASE 

De invoering van het databanksyteem ‘Panacea’ in 2014 betekende een revolutie in de 

werking van de organisatie. Het systeem stelt experten, landen- en sectorcoördiantoren, lokale 

vertegenwoordigers, projectaanvragers en projectcoördinatoren immers in staat als team de 

projecten op te volgen en op een geïntegreerde manier te coördineren.  

 

Uiteraard is Panacea voortdurend in evolutie. Enerzijds omdat het systeem verder 

geperfectioneerd en geoptimaliseerd kan worden, anderzijds omdat de organisatie zelf 

voortdurend in evolutie is en er dus steeds nieuwe vereisten en noden zijn.  

In 2016 werd Panacea verder geoptimaliseerd op volgende vlakken:  

- In de module voor het registreren van experten werden verbetringen aangebracht. En 

dit om om het registratieproces te vergemakkelijken en de werving en selectie door de 

Projectcoördinatoren te verbeteren.  

- De geregistreerde experten werden bovendien automatisch verbonden met de 

databank voor het ontvangen van het e-zine en andere communicatie van Exchange.  

- In de moduel voor het aanmaken van nieuwe projectaanvragen werden 

vernieuwingen ingevoerd die het registreren van aanvragen vergemakkelijkt.  
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Een diepgaandere doorontwikkeling (in samenwerking met IT partner USG) zal volgen op de 

verdere implementatie van het nieuwe organsiatiemodel dat momenteel in ontwikkeling is. 

 

 

3.2.4 AANGEPAST AANVRAAGFORMULIER 

In 2016 werd het projectaanvraagformulier kritisch bekeken. We stelden vast dat het formulier 

wel de mogelijkheid biedt tot een eerste screening maar nog te weinig aanleiding geeft tot 

een diepgaande screening/assessment. Daardoor wordt het aanvraagformulier sinds eind 

2015 aangevuld met aanvullende screeningsvragen. Naast het opvragen van financiële 

gegevens van het laatste boekjaar (die door een financieel expert worden onderzocht en 

beoordeeld) wordt ook gewerkt met een doorgedreven screeningstool die in samenwerking 

met de sectorcoördinatoren op maat van elke aanvrager wordt samengesteld. Die 

screeningstool is de leidraad voor het voorbereidingstraject waarin vraagverheldering, 

bepaling van de scope, lokale inbedding, verduurzaming van resultaten worden bekeken. Die 

voorbereidende fase impliceert intense directe communicatie tussen aanvrager, lokale 

vertegenwoordiger, sectorcoordinator en/of expert en neemt al gauw enkele weken tot 

maanden in beslag. Het gebeurt regelmatig dat we tijdens het voorbereidingstraject alsnog 

tot de conclusie komen dat de voorwaarden voor een resultaatsgerichte samenwerking niet 

of te weining aanwezig zijn. De intense samenwerking in deze voorbereidende fase verklaart 

waarom in 2016 het aantal goedgekeurde projecten ten opzichte van het totaal aantal 

aanvragen daalde.  

 

In plaats van het aanvraagformulier als instrument te optimaliseren werd het proces van 

projectselectie grondiger aangepakt en werd het hele voorbereidings- en selectietraject als 

geheel bekeken. Uiteraard zal het grondig herdenken van het interventiemodel van Exchange 

ook deze aspecten omvatten. De praktijkervaring van het afgelopen jaar met het opzetten 

van een uitgebreider en systematisch voortraject inspireert en verrijkt vanzelfsprekend het 

uitzetten van nieuwe strategische lijnen. 

 

 

3.4 Verwacht resultaat 2 

Een tweede verwacht resultaat is het volgende “Goede experten worden voorgesteld aan de 

aanvrager”.  

 

In het business plan 2014-2016 wordt gesteld dat bij 80% van de interventies er een positieve 

evaluatie moest volgen voor vier of meer resultaatsgebieden die gelinkt zijn aan de expertise 

en de motivatie van de expert zelf. Meer specifiek stelden we de respondenten de volgende 

vragen:  

1. Beschikte de expert over een goede kennis van het land en de cultuur?  

2. Beschikte de expert over een goede kennis van uw sector?  

3. Beschikte de expert over een kennis van voorgaande/andere experten?  

4. Beschikte de expert over een goede kennis van verwante sectoren?  

5. Was de expert gemotiveerd voor het project?  

6. Was de samenwerking open en respectvol?  

7. Deelde de expert ten volle zijn expertise?  

8. Indien van toepassing: deelde de expert ten volle zijn netwerk?  

9. Was de expert ook beschikbaar voor opvolging (per e-mail, telefoon)?  
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Hier leest u voor hoeveel resultaatsgebieden de feedback goed (+) tot zeer goed (++) was 

(voor de 206 evaluatieformulieren die we in 2016 mochten ontvangen): 

 

VERBETERING IN AANTAL 

RESULTAATSGEBIEDEN 

2016 

PROJECTEN % 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 3 2% 

5 11 6% 

6 18 9% 

7 60 29% 

8 59 29% 

9 55 27% 

TOTAAL 206 100% 

 

Bij maar liefst 55 projecten (27%) gaf de projectaanvrager een positieve tot zeer positieve score 

op voor alle 9 resultaatsgebieden met betrekking tot de expert. Nog eens 59 

projectaanvragers (29%  van alle interventies) gaven een positieve tot zeer positieve score voor 

8 resultaatsgebieden. 100% van de respondenten geeft positieve tot zeer positieve scores aan 

de expert in meerdere resultaatsgebieden. 

 

Hieronder krijgt u een overzicht van alle vragen en het aantal maal dat een bepaalde score 

werd opgetekend:  

 ++  

zeer 

positief 

+  

eerder 

positief 

0 

neutraal 

- 

negatief 

 

niet van 

toepassing 

De expert kan bogen op 

relevante informatie over: 

     

het land, de cultuur 73 81 39 3 7 

de sectorspecifieke 

bijzonderheden  

157 35 4 0 10 

de ervaringen en inzichten van 

voorgangers en andere experten 

92 48 17 0 37 

aanverwante sectoren 89 70 15 1 11 

Andere:       

de expert was erg gemotiveerd  

voor het project 

182 20 1 0 0 

de samenwerking was open en 

respectvol 

196 8 1 0 0 

de expert deelde zijn inzichten 

volledig 

196 9 0 0 1 
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de expert deelde zijn netwerken 

indien relevant  

108 40 23 0 24 

de expert was ook beschikbaar 

(via telefoon of e-mail) na 

implementatie van het project 

141 16 18 0 20 

 

De inzet, motivatie, openheid van onze experten werd nooit negatief geëvalueerd. Eén expert 

slaagde er te weinig in om het bedrijf te conneceteren met andere sectoren. Het ging om het 

project PIR2647 – Zarrin Ghazal. Doordat de expert te weinig bekend was met de lokale 

markten en sectoren, beoordeelde het bedrijf deze doelstelling als niet behaald. 

 

Hieronder de resultaten over de gehele beheersperiode: 

 

Verbetering in 

aantal 

resultaatsgebieden 

2014 2015 2016 Totaal % 

0 0 2 0 2 0% 

1 1 0 0 2 0% 

2 0 3 0 5 1% 

3 2 1 0 6 1% 

4 1 4 3 12 2% 

5 10 5 11 31 5% 

6 15 31 18 70 11% 

7 32 51 60 150 23% 

8 34 75 59 176 27% 

9 48 90 55 202 31% 

 

Voor 98% van de geëvalueerde projecten uit de afgelopen drie jaar geldt dat er verbeteringen 

worden gerapporteerd in 4 of meer resultaatsgebieden. 

 

Om het bovenstaande resultaat te bereiken en de kwaliteit van de experten te garanderen, 

ondernam Exchange in 2016 een aantal activiteiten die in het strategisch plan specifiek aan 

dit resultaat werden gekoppeld. 

 

 

3.4.1 EXCHANGE VZW TREKT NIEUWE EXPERTEN AAN: COMMUNICATIE NOORD, CONTACTEN MET 

MEDIA, INZET DOOR KANTOOR EN VRIJWILLIGERS 

Het aantrekken van nieuwe experten is voor Exchange een constante opdracht. Om gepaste 

topexperten te kunnen linken aan de aanvragen is een voortdurende vernieuwing en 

uitbreiding van het vrijwilligersbestand noodzakelijk. Exchange optimaliseerde haar 

communicatiebeleid de afgelopen maanden door doelgroepgerichte acties.  

 

De algemene communicatiemiddelen (e-zine, website, sociale media) kennen steeds 

stijgende aantallen gebruikers. Daarnaast verscheen Exchange 2016 meermaals in 

verschillende media.  

 

Een overzicht 
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- Een artikel in het Nieuwsblad (Getuigenis van sectorcoördinator Wilfried Saelens) 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160620_02348046 

- Een artikel (getuigenis van een expert over een project in Senegal) in Glo.be, het 

magazine van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 

http://issuu.com/dg-development/docs/globen1_2016nl-hr-

site/31?e=4864890/34870357  

- Artikels in DIXIT van BNP Paribas Fortis 

https://dixit.bnpparibasfortis.be/nl/article/microfinanciering-heeft-je-talent-nodig 

https://dixit.bnpparibasfortis.be/nl/article/het-nuttige-aan-het-exotische-koppelen 

https://dixit.bnpparibasfortis.be/nl/article?id=6ba3170b-b829-64b2-8a14-ff00008cb533  

- Provincie Antwerpen, een getuigenis van expert Frank Herman (PVN02751) die 

gepubliceerd werd voor alle personeelsleden van de Provincie Antwerpen 

https://provincieantwerpenexchange.wordpress.com/  

- CVO Provincie Antwerpen, een getuigenis van een expert die gepubliceerd werd voor 

zijn collega’s binnen het CVO 

http://cvoprovincieantwerpen.gaatverweg.nl/ 

- Een artikel in TriplePundit (Interview met Directeur Stijn Van Bosstraeten en een 

uitgezonden expert, Gie Verbunt (PRW03370)) 

http://www.triplepundit.com/2017/02/belgian-development-cooperation-private-

sector/ 

- Artikel op Bouwunie.be (Getuigenis van expert Davy Maesen en sectorcoördinator Erik 

Selis over hun projecten in Madagaskar (PMG03099, PMG03363 en PMG03372)) 

http://www.bouwunielimburg.be/nl/sectoren/bouwunie-

limburg/projecten/madagascar-center-for-capacity-development 

- Artikel in het tijdschrift van VIW (Vlamingen in de wereld) over onze werking in Malawi 

http://www.viw.be/en/tijdschrift-vlamingen-de-wereld-winter-2016-nummer-96 

 

In 2015 introduceerden we specifieke intakesessies voor nieuwe kandidaat-experten. Op deze 

bijeenkomsten die ook in 2016 werden verdergezet (23/09/2015 en 15/03/2016) nodigen we de 

kandidaten (mensen die zich registreerden als expert of interesse toonden in onze werking) uit 

voor een kennismakingsavond. Naast een algemene introductie van en kennismaking met 

Exchange is er uitgebreid tijd om individuele gesprekken te hebben met de verschillende 

kandidaten over openstaande projecten of de Exchange-werking in het algemeen. Telkens 

meer dan 40 aanwezigen kwamen zo op korte tijd intensief met Exchange in contact en 

leerden de projecten kennen waarvoor we nog vrijwilligers zochten. Voor enkele projecten 

werden op deze avond geschikte experten gedetecteerd waarmee dan aansluitend een 

intakeproces werd opgezet. 

 

Op 12 april 2016 organiseerden we in samenwerking met het Modemuseum in Antwerpen een 

sectorevent ‘Exchange Fashion’. Aangezien het vinden van experten voor technische 

projecten in de sector mode en textiel een moeilijke opdracht blijft, zochten we 

samenwerkingspartners om meer experten te kunnen bereiken. In het modemuseum en met 

steun van IVOC (opleiding en advies voor mode en confectie) zetten we een boeiende avond 

op met aandacht voor de algemene werking van Exchange, een getuigenis van expert 

Sharon Duverger (www.zonen09.be) en een duidelijke schets van openstaande projecten in 

Senegal en Benin. We bereikten daarbij een nieuwe doelgroep en bouwden sterke 

partnerschappen uit met de organsiserende partners. 

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160620_02348046
http://issuu.com/dg-development/docs/globen1_2016nl-hr-site/31?e=4864890/34870357
http://issuu.com/dg-development/docs/globen1_2016nl-hr-site/31?e=4864890/34870357
https://dixit.bnpparibasfortis.be/nl/article/microfinanciering-heeft-je-talent-nodig
https://dixit.bnpparibasfortis.be/nl/article/het-nuttige-aan-het-exotische-koppelen
https://dixit.bnpparibasfortis.be/nl/article?id=6ba3170b-b829-64b2-8a14-ff00008cb533
https://provincieantwerpenexchange.wordpress.com/
http://cvoprovincieantwerpen.gaatverweg.nl/
http://www.triplepundit.com/2017/02/belgian-development-cooperation-private-sector/
http://www.triplepundit.com/2017/02/belgian-development-cooperation-private-sector/
http://www.bouwunielimburg.be/nl/sectoren/bouwunie-limburg/projecten/madagascar-center-for-capacity-development
http://www.bouwunielimburg.be/nl/sectoren/bouwunie-limburg/projecten/madagascar-center-for-capacity-development
http://www.viw.be/en/tijdschrift-vlamingen-de-wereld-winter-2016-nummer-96
http://www.zonen09.be/
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3.4.2 DRAAGVLAKVERSTERKING DOOR MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF, ACTIEVE WEBSITE, 

MODERNE MEDIA 

De maandelijkse digitale nieuwsbrief van Exchange is een tool geworden om het netwerk van 

Exchange verder uit te breiden en aan draagvlakversterking te doen. Eind december 2016 

kende de nieuwsbrief 1.545 geabonneerden (Nederlands), 311 (Franstalig) en 217 (Engelstalig).  

 

581 gebruikers hebben onze facebookpagina geliked en krijgen dus zeer regelmatig nieuws 

van Exchange in hun newsfeed. Op LinkedIn heeft onze pagina intussen een bereik van 773 

mensen die onze updates volgen. 

 

De website kent maandelijks gemiddeld 2.000 unieke bezoekers. 

 

 

3.4.3 TOEGANG TOT DE JUISTE NETWERKEN IN HET NOORDEN: EVENTS, NETWERKING, 

CONTACTEN 

Voor vrijwilligers, steunende bedrijven en sympathisanten organiseerde Exchange haar 

jaarlijkse zomerevent op 6 juni 2016. In CC ‘De Leest’ in Izegem mochten we meer dan 250 

mensen verwelkomen voor een avondvullend programma. De inleidende toespraak van Dirk 

Vyncke, voorzitter van Exchange en uiteraard ook bekend van het bedrijf uit Harelbeke, zette 

meteen de toon voor de rest van de avond. Exchange 2.0 zet samen met de privésector in op 

win-win scenarios met stakeholders in Noord en Zuid. Het 2.000ste Exchange project werd die 

avond gevierd. Na 2 interventies van experte Christine Vijt slaagde Bafou Collection erin door 

hard werk te groeien van 19 naar 40 werknemers op korte termijn. Het bedrijf haalde recent 

ook contracten binnen om werkkledij te maken voor lokale bedrijven die voorheen zulke kledij 

importeerden aangezien ze niet de juiste kwaliteits- en volumegaranties konden vinden in 



Eindrapport 2014-2016 Exchange vzw 

 

19 

19 

Senegal. Deze indrukwekkende jobcreatie en het aanboren van nieuwe lokale markten tonen 

hoe de privésector de drijvende kracht van economische ontwikkeling is.  

 

Nadien werd stilgestaan bij ‘Shared Value’. Exchange bracht een toppanel op het podium 

met Thomas Leysen (voorzitter TheShift, KBC, Umicore, Corelio), Sabine Denis (CEO TheShift), 

Peter Garré (CEO Bopro), Caroline Van Marcke (CEO Van Marcke), Geert Janssens 

(hoofdeconoom Etion) en Roland Waeyaert (voormalig directeur Exchange vzw) om na te 

denken over de rol van de privésector voor een duurzame en inclusieve ontwikkeling in het 

Zuiden. Meer en meer bedrijven worden zich ervan bewust dat ondernemen op een duurzame 

manier kan en moet gebeuren. Dit panelgesprek was een concreet voorbeeld van het werk 

van The Shift dat als platform voor duurzaamheid zo’n 350 bedrijven, NGO’s en andere 

organisaties samenbrengt om partnerships te stimuleren en duurzame businessmodellen te 

ontwikkelen. De panelleden gaven elk hun visie mee en legden uit hoe ze met hun bedrijven 

hiertoe bijdragen. 

 

Tot slot sprak de Minister-president van de Vlaamse regering, Geert Bourgeois, de bezoekers 

toe.  

 
Mohamed Sorgho (lokale vertegenwoordiger in Senegal), Roland Waeyaert, Baffou Mbengue 

(bedrijfsleider van Bafou Collections het 2000ste Exchange project) en Minister-President Geert Bourgeois. 

 

Voor het meest recent winterevent op Sinterklaasdag (06/06/2016) zakten meer dan 160 

gasten af naar Koksijde om er te klinken op de ondertekening van een Memorandum of 

Understanding tussen Exchange, de Hotelschool Ter Duinen en het Uganda Hotel & Tourism 

Training Institute. De samenwerking loopt al sinds 2014 en werd hierbij bevestigd voor de 

komende drie jaar. 
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Peter Verbeke (Directeur Ter Duinen), Miriam Namutosi (Directrice Uganda Hotel & Tourism 

Training Institute) en Stijn Van Bosstraeten (Exchange) na de ondertekening van het MOU 

 

Naast de events bouwt Exchange ook actief partnerschappen in Vlaanderen uit om de 

samenwerking met kwaliteitsvolle, performante en gemotiveerde experts te verzekeren.  

 

De samenwerking met Provincie Antwerpen bleek een krachtig instrument voor het bereiken 

van een grote pool van professionals met een sterk profiel. Tot 5 keer toe deelde de Provincie 

met resultaat oproepen voor consultancies, 5 van hun medewerkers werden actief 

ondersteund tijdens de voorbereiding, gevolgd tijdens hun werken overzee, uitgenodigd voor 

restitutie in brede kring: 

 2015: Herman Dierckx (PUG02910, met een vervolgproject in 2016: PUG03465) 

 2016: Dennis Cornelis (PCV03086), Niels Vermeersch (PMG03181), Wouter Huysmans 

(PTG02846) en Frank Herman (PVN02751) 

 

Experten van de Provincie Antwerpen bloggen over hun werken overzee: 

https://provincieantwerpenexchange.wordpress.com/?utm_source=Twitter_provincie%20ant

werpen&utm_medium=Twitter&utm_campaign=SocialProvincie 

 

 

Niels Vermeersch, medewerker van Provincie Antwerpen, geeft een opleiding in VMware, 

maart 2016 (PMG03181) 

 

https://provincieantwerpenexchange.wordpress.com/?utm_source=Twitter_provincie%20antwerpen&utm_medium=Twitter&utm_campaign=SocialProvincie
https://provincieantwerpenexchange.wordpress.com/?utm_source=Twitter_provincie%20antwerpen&utm_medium=Twitter&utm_campaign=SocialProvincie
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BenevoLab, het vrijwillige expertisecentrum van BNP Paribas Fortis, sloot in 2015 met Exchange 

een partnerschap af. Dit partnerschap werd het jaar nadien hernieuwd en blijft ook in 2017 

lopen. Bij vragen uit het Zuiden die betrekking hebben op (onder meer) microfinance en 

sociale economie mobiliseert de organisatie zelf eigen experts. In 2016 mocht Exchange voor 

één expertise op BenevoLab rekenen. Over de gehele beheersperiode mochten we volgende 

consulenten-experten van Benevolab inschakelen: 

 2014: Philip Steegmans (PUG01985, met een opvolgingsproject in 2015: PUG02389) en 

Patrick Risch (PRW01599) 

 2015: Magali Henry (PRW02777), Anouk OLELA (PCD02618) en Francine Carron9 

(PRW02775, PRW02960 en PRW02961) 

 

In september 2015 ging Exchange eveneens een partnerschap met De Makers aan. De Makers 

is een initiatief van Unizo dat “maak-KMO’s” en ambachten in Vlaanderen ondersteunt. In de 

landen waar Exchange actief is, is de vraag naar dergelijke skills bijzonder groot. Via het 

netwerk van De Makers heeft Exchange nu vlot toegang tot experten in diverse ambachten. 

 

 

 

Zo realiseerde goudsmid Wim Meeussen einde 2015 een project in Kolda, Senegal (PSN02936) 

in het kader van onze samenwerking met De Makers. Ook Sien Vangompel van Atelier 

Louie trok naar Senegal om haar kennis rond lederbewerking te delen met de lokale artisans 

(PSN02785).  

 

 

Sien Vangompel en lederbewerkers verbonden aan de Chambre de Métiers van Dakar, 

Senegal 

 

Ook op het niveau van de Belgische (federale) ontwikkelingssamenwerking zoekt Exchange 

aansluiting. Zo schreef Exchange in 2016 op een aanbesteding van het Trade for Development 

Centre van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC), dat consultants zocht om twee 

                                                           
9 Mevrouw Carron werd kort na deze projecten ook Landencoördinator voor Oeganda. 
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organisaties in DR Congo te ondersteunen met een voortraject zodat zij klaar stonden om de 

volgende stap met het Trade For Development (TDC, een subdivisie van BTC) te zetten. Het 

TDC profileert zich namelijk als een expertisecentrum in ‘marketing & sales’ door ondersteuning 

te bieden op vlak van de vermarkting van consumentenproducten of diensten. 

 

Zo trok doorwinterde Exchange-consultant (en landencoordinator voor Rwanda) Guy 

Callebaut in Augustus 2016 naar Congo om dit voortraject met APRODEA (PCD03421) en 

MUNGANA (PCD03422) af te leggen bij het Kivu meer. De heer Callebaut is naast vrijwilliger 

voor Exchange ook voorzitter van GlobalG.A.P. en vice-voorzitter van Bel'Orta. 

 

Hij werkte er gedurende twee weken intens samen met de coöperatieven om een analyse te 

maken van hun huidige marketingstrategie alsook de organisatie door te lichten en 

verschillende sterktes en zwakheden aan te kaarten, zodat ze nu maximaal voorbereid werden 

om hun traject aan te gaan met het TDC. 

 

 

Guy Callebaut aan het werk bij een van de coöperatieven in DRC 

 

MUUNGANO produceert foffie en is reeds sinds 2010 een partner van OXFAM, waarmee ook 

Exchange reeds meerdere projecten in samenwerking uitvoerde. APRODEA is een verzameling 

van 20 cooperatieven die groenten, fruit en granen produceren. Sinds 2014 werkten zij reeds 

samen met nog een andere Exchange-partner COLEACP door middel van een vorming rond 

kwaliteit, verpakking en traceerbaarheid van hun producten. De samenwerking van al deze 

actoren toont aan hoe we door onze krachten te bundelen een sterkere impact kunnen 

genereren op het terrein. Exchange blijft dan ook inzetten om zulke partnerschappen verder 

te verdiepen met alle stakeholders, in Noord én Zuid. 

 

 

3.4.4 ACTIEF BEHEREN VAN DATABANK EXPERTEN 

Exchange koppelde de databank van experten (Panacea) aan een e-mailsysteem. Dit 

vereenvoudigt de communicatie waardoor deze meer toegespitst is op de verschillende 

expertprofielen.  
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Het onderhoud van de databank gebeurt op drie manieren:  

 (Kandidaat-)-experten kunnen actief hun eigen profiel en CV onderhouden 

- Alle projectcoördinatoren kunnen aanpassingen uitvoeren (ondermeer na intake-

gesprekken, evaluaties van projectaanvragers in het Zuiden of feedback na het 

debriefingsgesprek) 

 Gecentraliseerd onderhoud (samenvoegen van dubbele contacten, rechtzetingen, 

aanpassingen, …).  

 

 

3.4.5 SCREENEN VAN ELKE KANDIDAAT OP INTERPERSOONLIJK, INTERCULTURELE EN 

SECTORSPECIFIEKE KENNIS 

Elke nieuwe kandidaat-expert ondergaat een doorgedreven indivuduele screening alvorens 

hij/zij aan een project kan worden toegewezen. In dit gesprek peilen de 

projectcoördinatoren10, daarin geregeld bijgestaan door een sector- of landencoördinator, 

naar de drijfveren van de kandidaat, diens motivatie, interculturele kennis en ervaring, etc. Dit 

blijft een bijzonder geschikte methode om juiste expert te kunnen detecteren voor een 

welbepaald project. 

 

Binnen de ploeg van kernvrijwilligers zijn bovendien enkele mensen met uitgesproken HRM-

kennis actief die op coördinatorenmeetings en teamvergaderingen meermaals hun expertise 

rond screening van kandidaten deelden. Toch willen we niet blind zijn voor de duidelijke 

vaststelling in het externe evaluatierapport dat de positieve evaluaties die we van 

projectaanvragers mochten ontvangen niet altijd een juiste weergave zijn van de eigenlijke 

perceptie: “There are often times when some Exchange partners and Local Representatives 

have felt and perceived an ‘I-know-it-all’, ‘do-as-I-tell-you’, ‘I-am-the-expert’ and ‘you-need-

me-more-than-I-need-you’ attitude from some volunteer-experts and senior staff/volunteers in 

the organisation. However, it is important to highlight that it is not all volunteer-experts and 

staff that exhibit this narrative as some of them have been found to be very sensitive to 

cultural differences, respectful and expressed a willingness to learn from and be taught by 

Exchange vzw’s clients.”. Ook hiermee zal Exchange actief aan de slag gaan in het 

transitietraject 2017. 

 

 

3.5 Verwacht resultaat 3 

Het derde verwachte resultaat luidt “goede expertises worden uitgevoerd, onder regie van de 

aanvrager en Exchange vzw in Zuid (LV) en Noord.” 

 

Het doel is hier dat meteen na de uitvoering 85% van de aanvragers (zeer) positief effect op 

minstens 2 resultaatsgebieden rapporteert.  

 

Meer specifiek stelden we de respondenten de volgende vragen:  

 Werden uw prodcuten, diensten of het productieproces verbeterd?  

 Kan U meer producten of diensten aan klanten aanbieden?  

                                                           
10 Onze projectcoördinatoren volgen jaarlijks gemiddeld tussen 35 en 50 projecten op. De feedback die zijn 

opvangen van projectaanvragers in het Zuiden, vaste partners aldaar en de experten die de interventies realiseren, 

maakt dat zij erg goed weten welke gevoeligheden nieuwe experten in ogenschouw dienen te nemen. 
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 Is uw werkwijze verbeterd? 

 Functioneren uw medewerkers efficiënter en beter? 

 Zijn de werkomstandigheden voor uw medewerkers verbeterd? 

 Heeft U meer medewerkers?  

 Maakt U meer winst?  

 
We ontvingen ondertussen van 198 projectaanvragers uit 2016 een evaluatieformulier. Van 

één projectaanvrager ontvingen we helaas geen geldig evaluatieformulier, 2 projecten 

werden door het Trade for Development Centre geëvalueerd11 en 9 projecten waren scoping- 

of beheersreizen waarvoor vanzelfsprekend geen evaluatieformulier wordt ingevuld. 

 

Direct na de interventie noteerden we volgende resultaten: 

 

 

VERBETERING IN AANTAL 

RESULTAATSGEBIEDEN 

PROJECTEN % 

0 23 11% 

1 3 1% 

2 5 2% 

3 24 12% 

4 46 22% 

5 27 13% 

6 45 22% 

7 33 16% 

TOTAAL 206 100% 

 

87% van de aanvragers rapporteren een (zeer) positieve impact op minstens 2 

resultaatsgebieden. Er werd echter 23 maal gerapporteerd dat er geen verbetering was in één 

van de resultaatsgebieden. Het gaat in die gevallen telkens om samenwerkingen met socio- 

economische organsiaties die een groep bedrijven overkoepelen. Deze organisaties 

faciliteerden trainingsprojecten waarbij ze als intermediaire organsiatie optraden. Het spreekt 

voor zich dat de projectuitkomsten dan ook niet op hun niveau kunnen gedetecteerd worden. 

In die gevallen werd daarom telkens geen impact gerapporteerd. Als we die 23 bedrijven 

buiten beschouwing laten wordt er door 98% van de respondenten (180 van de 183 bedrijven) 

een (zeer) positieve impact gerapporteerd op 2 of meer resultaatsgebieden.  

 

We geven hierbij ook de antwoorden op alle vragen weer, van alle aanvragers: 

 

OVERZICHT IMPACT/PROJECTEN: 

EVALUATIE DOOR DE AANVRAGERS 

  ++  

zeer 

positieve 

impact 

+  

redelijk 

positieve 

impact 

0 

neutraal 

/ geen 

impact 

- 

negatieve 

impact 

 

Niet van 

toepassing 

Resultaatsgebied:         

Verbetering van de productie of van 

de producten, van de diensten 

  122 40 17 0 22 

                                                           
11 TDC hanteerde voor projecten PCD03421 en PCD03421 zijn eigen evaluatieformulieren. 
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Diversificatie van de producten of 

diensten 

  109 44 20 0 27 

Verbetering van de werking   126 52 10 0 14 

Verbetering van de kwalificaties van 

het lokaal personeel 

  91 68 26 0 16 

Verbetering van de 

arbeidsomstandigheden en van de 

sociale context 

  37 65 56 0 37 

Verhoging of stabilisatie van het 

personeelsbestand, van de 

tewerkstelling 

  9 37 83 3 64 

Verhoging van het zakencijfer   37 68 43 1 46 

 

 

We stellen vast dat er slechts vier maal een negatieve score werd gegeven, en dit driemaal 

op gebied van stabilisering van het personeelsbestand. Die score werd opgetekend voor:  

PIR02576 Shirin Pars Ehsa (Iran): Het project Shirin Pars Ehsa was gericht op procesoptimalisatie 

en automatisering, wat de negatieve invloed op aantal werkenemrs (op korte termijn) 

verklaart. Op de andere resultaatsgebieden waren de scores voor dit project erg positief. 

PBF03353 Clés Afrique (Burkina Faso), een project bij een bedrijf dat actief is rond slotenmakerij, 

toegangscontrole en beveiliging rapporteerde eveneens een negatieve invloed op het 

personeelsbestand. De geleverde expertise was technisch van aard. Toch begeleidde de 

expert de manager ook in zijn algemeen beheer en specifiek in het aansturen van zijn ploeg. 

Na het bijhouden en nauwkeurig controleren van de werkfiches van het team bleek dat er 

problematische afijkingen waren op vlak van arbeidsprestaties. De manager handelde daar 

dan ook naar. 

PSN03351: Groupement des jeunes eleveurs rapporteerde negatieve effecten op het 

personeelsbestand en op het zakencijfer. De resultaten in de andere domeinen werden voor 

dit project wel erg positief geëvalueerd. 

 

Voor de volledigheid geven we ook de resultaten over de gehele beleidsperiode mee. Let 

wel, ook hier geldt dat de organisaties die rapporteerden in geen enkel resultaatsgebied 

verbeteringen te ervaren, telkens socio-economische intermediaire organisaties zijn die een 

groepsproject (veelal gericht op training) met meerdere participanten (veelal hun leden) 

hebben gefaciliteerd. Het is dan logisch dat er op het niveau van hun organisatie geen 

verbeteringen kunnen gerapporteerd worden. De resultaten zijn dan immers te detecteren op 

niveau van de participanten. En die werden via het evaluatieformulier niet bevraagd. 

 

Verbetering in 

aantal 

resultaatsgebieden 

2014 2015 2016 Totaal % 

0 0 17 23 40 6% 
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1 4 6 3 14 2% 

2 9 9 4 24 4% 

3 10 23 24 60 9% 

4 21 57 46 128 20% 

5 26 54 27 112 18% 

6 38 45 46 135 21% 

7 32 51 33 123 19% 

TOTAAL     100% 

      
 

 

 

Voor 79% van de geëvalueerde projecten uit de afgelopen drie jaar geldt dat er verbeteringen 

worden gerapporteerd in 4 of meer resultaatsgebieden.  

6% van de aanvragers rapporteerden dat er geen verbeteringen konden worden vastgesteld. 

Het gaat hierbij steeds om evaluaties ingevuld door intermediaire organisaties die als 

koepelorganisatie een project opzetten voor hun leden. Het spreekt voor zich dat in die 

gevallen de effecten niet op het niveau van de koepelorganisatie te meten zijn.  

 

Om het bovenstaande resultaat te bereiken, ondernam Exchange in 2016 een aantal 

activiteiten die in het strategisch plan specifiek aan dit resultaat werden gekoppeld.  

 

 
Guido Devillé (expert-consulent bakkerijtechnieken) aan het werk in Zimbabwe (DMC Hotel Training 

Centre) 

 

 

3.5.1 CORPORATE INTELLIGENCE KRIJGT VERDER VORM: KENNIS EN INZICHTEN WORDEN ACTIEF 

GEDEELD 

Onze twee softwareplatformen, Panacea en Office365, werden continu verder uitgebreid.  

 

Voor wat betreft Panacea (het projectenbeheerssysteem) werd reeds onder 3.3.3 

gerapporteerd. 
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Daarnaast vormen de coördinatorenmeetings het kloppende hart van lerende organisatie als 

Exchangre. Tijdens deze meetings wordt actief uitgewisseld en good practices gedeeld. We 

ondersteunen het verder delen van kennis en ervaringen door het opzeten van thematische 

werkgroepen en het beschikbaar stellen van methodieken en tools. Office 365 wordt in dat 

opzicht als deelplatform gebruikt (good practices worden daar bewaard en zijn voor iedereen 

toegankelijk). 

 

Daarom werd in 2016 al voorzichtig geëxperimenteerd met het opzetten van expertenpoules. 

Het gaat om sectorspecifieke pools of net multidisciplinaire pools waarbij meerdere experten-

consulenten als team een project/traject in het Zuiden opvolgen en begeleiden. Door de 

expertises van meerdere experten bij elkaar te brengen wordt de begeleiding verrijkt. Het bij 

elkaar brengen van diverse (deel)expertises en invalshoeken garandeert een kwaliteitsvolle 

begeleiding enerzijds en stimuleert het lerend vermogen binnen Exchange. Het is evident dat 

de praktische uitwerking van deze aanpak tijdsintensief is, daarom heeft het verder op punt 

zetten van deze manier van werken absoluut zijn plek binnen de transitie-oefening.  

 

 

3.5.2 DE GESELECTEERDE EXPERT WORDT BEGELEID DOOR PC, LC, SC EN LV TIJDENS HET 

VOORTRAJECT 

Voor het begeleiden van experten in een voortraject hanteerde Exchange de voorbije 

beheersperiode geen specifieke procedure. Logisch ook: elk project vergt immers een andere 

invalshoek. Een constante is de rol van de Projectcoördinator (PC) geweest: hij/zij was steeds 

het eerste aanspreekpunt en facilitator naar de andere betrokken binnen de 

projectvoorbereiding toe. 

 

De Landencoördinator (LC) bleek de grootste toegevoegde waarde te hebben wanneer hij 

of zij het betreffende project reeds bezocht tijdens een scopingreis of wanneer de 

geselecteerde expert-consulent het land nog niet eerder bezocht. 

 

De rol van de Sectorcoördinator (SC) bleek in praktijk toch vooral te liggen in het screenen van 

(technische) projectaanvragen en het werven van experten binnen de betreffende sector. De 

eerstelijnsscreening lag weliswaar steevast bij de Projectcoördinatoren, maar voor specifieke 

dossiers werd steevast de SC ingeschakeld. Goede voorbeelden van het werven van nieuwe 

vrijwilligers, zijn de sectoren “Bakkerij” en “Voedselverwerking en verpakking”. Voor beide 

sectoren wisten de betreffende coördinatoren doorheen de programmaperiode een sterke 

ploeg aan experten-consulenten te werven. 

 

Onze Lokale Vertegenwoordigers (LV’s) waren een onontbeerlijke schakel in de vele 

voorbereidingstrajecten. Zij zijn onze ogen en oren ter plaatste geweest en hebben een 

belangrijke faciliterende rol gehad naar de experten-consulenten toe. In vele gevallen bleek 

hun inzet een bepalende factor in het succes en welslagen van een project. 

 

In navolging van de externe evaluatie van medio 2016 besteedde het team van Exchange 

sindsdien reeds extra aandacht aan het ontwikkelen van strategieën om het voortraject nog 

kwaliteitsvoller te begeleiden. We kunnen daarom niet anders dan verwijzen naar de 

vaststelling uit het externe evaluatierapport dat “the identification of demands, screening of 

applications, monitoring and learning needs to be improved substantially as ‘rubbish in’ leads 
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to ‘rubbish out”. Met andere woorden: als de initiële projectaanvraag (waarover we in 

hoofdstuk 3.1 rapporteerden) onvoldoende scherp is geformuleerd, dan hypothekeert dit ook 

de interventie zelf. Elk project kent momenteel een uitgebreid communicatieproces alvorens 

een project wordt geaccepteerd. In een eerste fase bestudeert de projectcoördinator (samen 

met de landencoördinator en sectorcoördinator) de aanvraag zeer uitgebreid. Er worden 

bijkomende vragen gesteld om de aanvraag helder en de ondersteuningsvraag scherper in 

beeld te krijgen. In deze fase worden ook de financiële gegevens van de aanvrager uitgebreid 

bekeken (in samenwerking met de financieel deskundigen binnen onze vrijwilligersploeg van 

experten-consulenten). Pas wanneer na deze fase de aanvraag voldoende duidelijk en 

kwaliteitsvol wordt geëvalueerd, kan de zoektocht naar een expert gestart worden. Wanneer 

een expert aan het project gelinkt is, startte een tweede communicatiefase waarbij de 

aanvrager en de expert in rechstreeks contact de scope van het project en de te realiseren 

doelstellingen verfijnen. 

 

 

3.5.3 DE EXPERT VOERT IN CORRECTE OMSTANDIGHEDEN EEN GERICHTE ONDERSTEUNING UIT 

VAN DE ONDERNEMING/DE ORGANISATIE IN HET ZUIDEN 

Exchange sluit met elke expert-consulent een zogenaamd ‘Gentlemen’s agreement’. Daarin 

engageren beide partijen zich om hun verantwoordelijkheden in het proces op te nemen. De 

expert verklaart zich hiermee bereid het project voldoende voor te bereiden, correct uit te 

voeren en voldoende op te volgen na terugkeer. Experten werden geëvalueerd op het 

naleven van deze afspraken. We kunnen stellen dat dit engagement doorgaans zeer sterk 

werd gerespecteerd. Voor vrijwilligers met een ‘hands-on’ technische expertise lag de kracht 

vaak in het actief, praktisch uitwisselen van kennis met vak- en ambachtslui in het Zuiden. Het 

spreekt voor zich dat het in sommige van deze gevallen niet altijd evenident was om een 

uitgebreid rapport te verwachten dat bovendien werd geschreven in de taal van de 

projectaanvrager. 

 

Met elke aanvrager werd een contract afgesloten waarin de verantwoordelijkheden voor 

beide partijen (aanvrager en Exchange vzw) stonden bepaald. Bedrijven en organisaties in 

het Zuiden moesten steeds instaan voor gepaste accommodatie, correcte maaltijden en 

lokaal transport. Bij twijfel over de kwaliteit van de accommodatie werd aan de Lokale 

Vertegenwoordiger gevraagd deze te controleren en erover te rapporteren. Dit bleek in 

praktijk geregeld een euvel. De standaarden in Noord en Zuid zijn nu eenmaal gevoelig 

verschillend. Vandaar dat in 2015 een annex aan het contract werd toegevoegd12. Een van 

oplsijting van de minimumvoorwaarden voor het verblijf een annex. 

Nadien worden deze omstandigheden steeds gecontroleerd – we vragen de expert ook om 

zijn/haar opinie. Deze feedback wordt, indien negatief, gedeeld met de aanvrager en de 

Lokale Vertegenwoordiger. 

 

 

3.5.4 DE EXPERT DEELT ZIJN INZICHTEN & ZIJN NETWERKEN, BEGELEIDT DE AANVRAGER BIJ HET 

UITVOEREN VAN HET ACTIEPLAN, BEGELEIDT ANDERE EXPERTEN 

                                                           

12 Excerpt uit de Franstalige versie: Un hébergement convenable est propre, sûr et inclut : une toilette privée, une 

douche privée, un lavabo, un lit avec un matelas, de la lumière pendant la nuit, un ventilateur, une moustiquaire, 

assez de papier toilette , des bouteilles d’eau fermées, trois repas par jour , climatisation dans les pays chauds (à la 

demande de l’expert), ne prise de 220V pour charger p. ex. un portable, internet. 
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In de evaluaties wordt er gepeild naar deze opvolging, met volgende vragen: 

- De expert deelt zijn netwerken indien relevant 

- De expert was beschikbaar (via e-mail of telefoon) voor opvolging na het project 

Op beide vlakken zijn de scores zeer goed (zoals in 3.4 beschreven).  
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3.6 Verwacht resultaat 4 

Het laatste verwachte resultaat is in zekere zin breder dan de voorgaande: “Exchange vzw 

werkt aan interne en externe duurzaamheid. Verschillende activiteiten geven input aan de 

uitwerking/ bewerking van de strategie en verhogen verder de kwaliteit en duurzaamheid van 

de projecten en van de organisatie.” 

 

Als indicator werd gesteld dat dit verwachte resultaat zou leiden tot een “verhoging van de 

doelgerichtheid, de efficiëntie en de duurzaamheid van de werking: in de 3 jaar werking 

verhoogt de impact van de actie gestaag”. Concrete indicatoren waren hier: 

 Zuid-Noorduitwisselingen 

 Onderzoeken mogelijkheden e-learning 

 Uitvoeren en verwerken marktonderzoek 

 

 
Financieel expert Johan Hosselaer aan het werk bij Tanzanian Chamber of Commerce Industry and 

Agriculture in Kigoma Tanzania.  

 

 

3.6.1 ZUID-NOORDPROJECTEN 

Van de 662 projecten realiseerden uit de voorbije beheersperiode realiseerde Exchange er 

slechts enkele in het Noorden. De Zuid-Noordprojecten bleken zeer waardevol. In praktijk 

waren het stages waar binnen een technische verantwoordelijke of manager van een 

Zuidbedrijf meerdere weken aan de slag kon lopen bij verschillende Vlaamse bedrijven uit 

dezelfde. Een knap voorbeeld is project PBI02488 waarbij de expert van het bedrijf Boucherie 

Ntazimba uit Bujumbura, Burundi gedurende vier weken lang zijn kennis kon verdiepen bij vier 

spelers uit de vleesverwerkende industrie. Het project kon op bijval rekenen zowel bij de expert 

als bij de vier bedrijven13. Het was een logisch gevolg van een traject waarbij expert Johan 

Moonen meermaals naar het bedrijf in Bujumbura trok14. Een ander voorbeeld is de komst van 

het management van het Hotel & Tourism Training Centre dat in december 2016 op stage kon 

bij Hotelschool Ter Duinen in Kortrijk (PUG03506 en PUG03507). 

 

                                                           
13 Topslagerij De laet–Van Haver (Hove), Van puyvelde (Antwerpen), Bernaerts (Kalmthout), Meat & More (Aalter) 

14 PBI00493 en PBI01277 (beheersperiode 2011-2013) en PBI02104. 
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Dit zijn alleszins een mooi voorbeelden van het feit dat een een Noord-Zuidreis geen doel op 

zich hoeft te zijn. We stellen echter vast dat het aantal Zuid-Noordprojecten voor deze 

beheersperiode erg beperkt zijn, precies omdat dit soort van interventies niet structureel in onze 

werking verankerd is. 

 

 

3.6.2 E-LEARNING EN DISTANCE LEARNING 

Het staat buiten kijf dat distance learning een belangrijk aspect kan zijn in het versterken van 

ondernemerschap. Ondanks onze intenties zijn we er in de voorbije beheersperiode niet in 

geslaagd om dit actief op te nemen in onze werking. Wat we vaak wel vaak mochten 

vaststellen is dat onze experten-consulenten daadwerkelijk het contact met de 

projectaanvrager in het Zuiden intensief opvolgden. Het consortium van evaluatoren dat in 

april 2016 onze werking in Malawi en Zuid-Afrika onderzocht, kwam tot een gelijkaardige 

conclusie: “It is important to note that even though there were no contractual obligations, the 

volunteer-experts maintained ‘after service’ contact out of their own will, and this was 

welcomed by many organisations, despite a lack of a clear arrangement in this regard.”15 

 

Het transitieproces dat begin 2017 werd opgestart zal aan deze lacune in onze werking 

uitgebreid aandacht besteding. Het besef dat een interventie van een consulent-expert bij 

een bedrijf of organisatie slechts een van de vele middelen is om te komen tot 

capaciteitsversterking, dat leeft op dit ogenblik bijzonder sterk. 

 

 

3.6.3 MARKTONDERZOEK 

In de periode april t.e.m. juni 2016 werkte Exchange in het kader van een zogenaamd Master 

Project van de studenten Global Management samen met Antwerp Management School 

rond een marktonderzoek. Binnen dit door Exchange gefinancierd consultingproject schreven 

twee studenten Global Management hun thesis over Exchange en formuleerden mogelijke 

verdere ontwikkelingsstrategieën voor de organisatie.  

 

De resultaten van deze studie zijn interessant als input voor het huidige transitieproces, maar 

concrete ready-made aanbevelingen bleven uit. Vanuit dat perspectief was de oefening 

teleurstellend. Wel heel nuttig bleken suggesties (criteria) omtrent het selecteren van 

projectaanvragers en het herwerken van onze organisatiestructuur16. 

 

De inhoud van deze thesis vormde mee de basis voor het lopende transitieproces. 

 

 

3.6.4 DUURZAAMHEID EN MILIEU-IMPACT 

We hebben in onze evaluatieformulieren vragen voorzien die peilden naar de duurzaamheid 

en de impact op het milieu. Hieronder de resultaten voor de evaluaties van 2016. 

 

                                                           
15 Externe evaluatierapport pagina 35 

16 We onthouden vooral ook de aanbeveling die aansluit bij deze uit het externe evaluatierapport: decentralisatie 

van bepaalde key functions binnen de organisatie: “Organisational functions: in general terms the principle may be 

followed that ‘organisational form follows organisational function’ this implies among others that a 

number of organisational functions will be decentralised to the host countries and 

that the volunteer character of Exchange will be continued in areas where this is 

functional in view of the overall value proposition.” (pagina 52) 
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VRAAG ++ + 0 - na g.a. TOTAAL 

De impact van het project is duurzaam 131 56 3 0 2 14 206 

  64% 27% 1% 0% 1% 7% 100% 

Het project heeft een positieve impact 

op het milieu 

79 61 22 0 35 8 205 

  39% 30% 11% 0% 17% 4% 100% 

 

 

 
De ploeg van Nyaluwanga Farms in Mzuzu Malawi. Een bedrijf dat er in slechts drie jaar tijd in geslaagd is 

om jaarlijks 60.000 kippen te produceren. Expert André Mouton, die de voorbije jaren al veel 

kippenkwekerijen adviseerde, stond het bedrijf bij in de verdere onwikkeling (PMW03455). Ook in 2017 

volgt hij het dossier vanop afstand op. Het accent ligt daarbij op de aanmaak van eigen kwaliteitsvol 

kippenvoer, een belangrijke factor om de productie te verhogen. Een mooi voorbeeld van hoe impact 

niet alleen door interventies ter plaatse kan worden gegenereerd. 

 

 

3.6.5 NIEUWE PROJECTEN 

Hoe wel de formele indicatoren voor verwacht resultaat 1, 2 en 3 (zie hoofdstukken 3.3, 3.4 en 

3.5 doorgaans vlot werden gehaald), staat dit in ontegensprekelijk in contrast met de 

vaststellingen uit het externe evaluatierapport waarin men verwijst naar onze reguliere werking 

als ‘business as usual’. Dat reflecteert zich dus ook in dit hoofdstuk: de zoektocht naar 

vernieuwing (zowel wat betreft ons interventiemodel als wat betreft de diversificatie van 

inkomstenstromen) liep gevoelig vertraging op. Toch nam Exchange, vooral naar het einde 

van de beheersperiode waarover we hier rapporteren, enkele nieuwe initiatieven die toch 

duidelijk vernieuwend en aanvullend aan onze reguliere werking zijn. We lijsten ze informatief 

even op. 

 

CIRCULAIRE MIGRATIE 

In 2016 lanceerde Exchange het proefproject Circulaire Migratie17.De insteek van dit project 

ging een stap verder dan een Zuid-Noordproject zoals hierboven beschreven: hoogopgeleide 

professionals uit Senegal kunnen een volledig jaar lang betaald aan de slag bij een Belgisch 

bedrijf. 3 bedrijven engageerden zich totnogtoe (het project is nog volop lopende) concreet: 

Franki, Reynaers Aluminium en Franki. Het is nog te vroeg om hieraan conclusies te verbinden. 

                                                           
17 Specifiek met middelen van de federale overheid. 
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AZO-PROJECT 

In het najaar van 2016 schaarde Exchange zich achter een groot Vlaams consortium voor een 

project van het Europees Sociaal Fonds rond Vluchtelingen en ondernemerschap. Met steun 

van het dit Fonds sloegen 11 organisaties de handen in elkaar: !DROPS, Microstart, Smart, 

Starterslabo, STEBO, Syntra, UNIZO, VDAB, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Zenitor en Exchange. 

Dit consortium werkt de komende twee jaar in Vlaanderen aan een intensief project – AZO… 

onderneem je in Vlaanderen – dat vluchtelingen met ondernemerscapaciteiten detecteert 

en ze begeleidt bij het opzetten van hun eigen zaak. Een uitgewerkt model van informatie, 

sensibilisering, vorming, mentoring en coaching, uitgewerkt in trajecten op maat garandeert 

concrete resultaten. Project AZO bouwt verder op de expertise van de verschillende 

projectpartners maar is wel degelijk innovatief. 

 

Binnen het project AZO zal Exchange daarom nu ook haar knowhow vertalen naar een 

interculturele context in Vlaanderen. We doen dit op drie terreinen: 

1. Inzet van mentoren bij het uitwerken van het businessplan van de vluchteling-

ondernemers: De interculturele vaardigheden en flexibiliteit van onze experten-

consultants kunnen in het kader van het AZO-project zeker hun waarde bewijzen. Ze 

zijn het gewend om tools als het Business Canvas Model van Alex Osterwalder in te 

zetten op een toegankelijke en begrijpelijke manier. 

2. Kijkstages voor vluchteling-ondernemers in samenwerking met Vlaamse KMO’s: de 

ervaring leert immers dat vluchteling-ondernemers te weinig kennis hebben van de 

Vlaamse markt en mogelijkheden waardoor ze al te vaak in reeds verzadigde sectoren 

opereren. Het verrijken van hun ondernemersidee door kennismakingsmomenten met 

voor hen minder evidente sectoren versterkt hun ondernemingsplan 

3. Het opzetten van een netwerkevent waarop de vluchteling-ondernemers en Vlaamse 

ondernemers/bedrijven in gesprek gaan: Een sterk netwerk is cruciaal voor 

ondernemers en ontbreekt doorgaans bij de doelgroep. Daarom gaat Exchange 

mentoren vanuit bedrijven linken aan de kandidaat-ondernemers. Deze mentoren 

fungeren daarbij als klankbord, voorbeeldfiguur. 

.  
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4. Financiële rapportering 
4.1Inleiding 

 

Het budget voor dit programma is destijds opgesteld in lijn met (en analoog aan) het logisch 

kader. Uiteraard rapporteren we hier ook volgens deze structuur. Dit activiteitenrapport wordt 

vervolledigd met drie Excel-bestanden. 

 

Het eerste betreft de financiële rapportering jaar 3, 2016. Volgende tabbladen werden 

uitgelicht: 

 Groen tabblad “uitgaven vs gepland budget”. Dit tabblad vat helder samen wat bij 

het schrijven van het driejarenplan voorzien was, en wat er in 2016 effectief werd 

uitgegeven.  

 Rood tabblad: “per GBN”: Elke factuur is, zoals de voorgaande jaren, toegewezen aan 

een bepaald grootboeknummer (GBN) en elk grootboeknummer is toegewezen aan 

een bepaalde budgetlijn. Op dit tabblad wordt de optelsom gemaakt van alle 

uitgaven per grootboeknummer. Tevens wordt de link gemaakt tussen de verschillende 

uitgavenposten en de budgetlijn waaraan ze worden toegeschreven met name in de 

volgende tabel (ook weergegeven in de Excel-file): 

 

  

 

dit bedrag wordt verdeeld over volgende specifieke 

doelen: 

totalen voor: Bedrag 

werkreizen coördinatoren  B 1.1     

Personeelskost  B 1.2 B 2.3 B 3.2 

werking coördinatoren  B 1.3 B 2.4 B 3.3 

werking kantoor  B 1.4 B 2.5 B 3.4 

Database   B 1.5 B 2.6 B 3.5 

Beheerskosten  B 1.6 B 2.7 B 3.6 

representatie, PR  B 2.1    

events, promo  B 2.2    

werkreizen   B 3.1    

TOTAAL    

legende: "B 1.3" = specifiek doel 1, budgetlijn 3    

   

 

 

Het tweede bestand betreft de facturenlijst uitgaven 2016, gerangschikt per factuurnummer. 

Deze lijst moet een vlotte vergelijking toelaten van de aangeleverde stukken en de manier 

waarop Exchange de kosten registreerde – en er op deze plaats over rapporteert.  

 

Een derde bestand ten slotte geeft een overzicht 2014-2016: wat werd initieel geprojecteerd, 

hoe ging Exchange met de veranderende gegevens om.  
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4.2 Financiële rapportering 201618 

 

4.2.1 INKOMSTEN 

Als we de indeling van het originele businessplan in ogenschouw nemen, dan komen we voor 

het werkjaar 2016 tot een inkomstentotaal van € 2.135.945, 29 of 93% van het vooropgestelde 

bedrag. Dit is uitgaande van een eigen bijdrage van € 1.233.826,70 zoals origineel 

gebudgetteerd. 

 

Bron Budget 2016 Gerealiseerd  2016 

Aandeel MoU  € 500.000,00 € 450.000,00 

Aandeel CDE  € 350.000,00 € 0 

Aandeel DGD  € 50.000,00 € 275.000,00 

Aandeel DiV  € 54.427,00 € 22.997,33 

Aandeel Company Club, sponsors € 140.000,00 € 63.887,00 

Aandeel andere (Maribel, …) € 20.000,00 € 90.118,59 

TOTAAL opbrengsten: € 1.094.427,00 € 902.118,59 

Aandeel eigen bijdrage vrijwilligers € 1.233.826,70 € 1.233.826,70 

TOTAAL inkomsten: € 2.292.317,00 € 2.135.945,29 

 

Met deze ‘eigen bijdrage vrijwilligers’ verwijzen we vanzelfsprekend naar het kapitaliseren van 

de vrijwilligerspoule van Exchange. Dit is onze een manier om de waarde, toegevoegd door 

onze vrijwilligers19 te berekenen. In de voorbije beheersperiode hebben we goed begrepen 

dat de Vlaamse overheid deze valorisatie niet aanvaardt en erkent, precies omdat er 

boekhoudkundig geen “harde” cijfers tegenoverstaan. Exchange respecteert dit standpunt 

ten volle, maar stelt vast dat onze organisatie net door de inzet van vrijwillige topconsulenten 

het verschil kan maken. Een goed voorbeeld hiervan is een recente call to proposal voor een 

raamakkoord bij het Belgische Ontwikkelingsagentschap BTC waaraan 27 

consultancybedrijven en -organisaties deelnamen. Het gunningsverslag van deze 

aanbesteding wees Exchange als eerst geselecteerde aan20. Na een intensief selectieproces 

bleken meerdere van onze vrijwillige consulenten-experten duidelijk aan de strenge criteria 

van de aanbestendende overheid te voldoen. Op dat vlak moest onze organisatie allerminst 

onderdoen voor spelers uit de private markt. Vervolgens bleek “value for money” het 

doorslaggevende argument: de interventietarieven Exchange vielen gevoelig lager uit dan 

deze van de concurrenten. Ons vrijwilligersaanbod heeft dus wel degelijk een financiële 

waarde. Vanuit het perspectief van diversificatie van financiële inkomsten is deze naturlijk van 

ondergeschitk belang. 

 

Exchange zal deze valorisatie van de inzet van vrijwilligers dus niet verder becommentariëren. 

Hetzelfde geldt voor de inkomsten die tijdens werkjaar 2016 in natura werden gegeneerd. Wij 

denken hierbij onder meer aan: 

 Pro bono werk van onze ICT-partner USG ICT Professionals 

 Pro bono werk van ons advocatenkantoor Liedekerke 

                                                           
18 Bij het finaliseren van dit rapport had bedrijfrevisor EY de jaarrekening van Exchange nog niet officieel 

gevalideerd, evenmin als de Algemene Vergadering van Exchange. 
19 Consulenten-experten, Landencoördinatoren en Sectorcoördinatoren in het Noorden, Lokale Vertegenwoordigers 

in het Zuiden. 
20 Aangetekend schrijven BTC de dato 24/05/2017 
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 Verschaffen vliegtickets voor de consulenten-experten afgevaardigd door onze 

partners Benevolab en Provincie Antwerpen 

 Hosting van ons zomerevent op 6 december 2016 door Hotelschool Ter Duinen 

 Hosting vergaderruimten door werkgeversorganisatie Etion 

 Hosting vergaderruimten door opleidingsverstrekker Syntra 

 

Het betreft hier al snel een bedrag aan diensten waarvoor in realiteit tussen € 35.000 à € 40.000 

zou moeten worden betaald, een gevoelige verhoging van de uitgaven. We onderzoeken in 

de toekomst een manier om deze partnerschappen daadwerkelijk ook boekhoudkundig te 

kunnen valoriseren. 

 

Als we het bovenstaande buiten beschouwing laten, dan is het gepast om een van de 

aanbevelingen uit het externe evaluatierapport expliciet te onderkennen: “a continuation of 

the Exchange Business plan as a fully state funded proposition may not be possible in view of 

the overall development with regard to Official Development Assistance (ODA) and policies 

of Exchange’s back-donors. It is therefore suggested that a viability study is carried out about 

future revenue streams.”21 Exchange erkent dit statement ten volle. De diversificatie van 

inkomstenstromen werd logischerwijze dan ook een van de drie kernpijlers van het 

subsidiedossier voor het transitiejaar 2017 zoals dat in december 2016 werd goedgekeurd door 

de Vlaamse regering. 

 

Voor 2016 tekende Exchange een boekhoudkundig  inkomstentotaal op van € 902.002,92. Net 

zoals de eerste twee werkjaren van de beheersovereenkomst blijft Exchange onder de 

prognose van de inkomsten uit het originele businessplan van 2013. 

 

Zoals reeds eerder gemeld in tussentijdse rapporten, mocht onze organisatie in 2014 en 2015 

nog rekenen op een substantiële bijdrage van het Centre pour le Développement de 

l’Entreprise (CDE), een Europees agentschap dat zelf niet beschikte over voldoende resources 

om interventies in het Zuiden uit te voeren. De werking van CDE werd in 2015 afgesloten en er 

werd vanuit de Europese Commissie nog geen nieuwe organisatie belast met gelijkaardige 

doelstellingen. Dit aandeel viel in de vorige jaren gradueel weg en is in 2016 ook helemaal 

verdwenen uit de boeken. Het wegvallen van deze “Europese subsidie-as” bleek een forse 

streep door de rekening van onze organisatie, precies omdat een meerjarenovereenkomst 

gesloten werd. Anderzijds onderstreept het nog eens de gevoeligheid om te zeer afhankelijk 

te zijn van een beperkt aantal overheidsdonoren. Hoewel het duidelijk is dat Exchange in de 

toekomst veel fundamenteler zal moeten inzetten op het genereren van middelen vanuit de 

private sector22, toch zal het opnieuw activeren van een inkomstenbron op dit – Europese – 

niveau belangrijk zijn. 

 

Tegenover het wegvallen van de subsidie vanuit CDE staat het positieve feit dat ook de 

federale overheid Exchange sinds 2015 heeft erkend als structurele partner. Een bijdrage vanuit 

DGD van € 275.000 was voor een feit. 

 

                                                           
21 Pagina 52 
22 Onze organisatie zal tijdens het transitiejaar 2017 ook expliciet kijken naar opportuniteiten in het Zuiden, dus niet 

uitsluitend in Vlaanderen. 
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Een trend die zich doorheen de hele beheersperiode heeft doorgetrokken, is een relatief 

beperkte bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Het lidgeld uit de Exchange Company Club bleef 

steken op € 17.950. Dit platform bestaat uit een krans firma’s die de afgelopen jaren een band 

met onze vzw wisten op te bouwen. Hier ligt marge voor groei. Het framework om meer 

inkomsten uit de private sector los te weken, worden ongetwijfeld de SDG’s. De Sustainable 

Development Goals geven expliciet aan dat (globale) ontwikkeling niet langer alleen een 

verantwoordelijkheid is van overheden en middenveldorganisaties, maar ook van privéfirma’s. 

Om die groei mogelijk te maken, wordt het creëren van een win-win een conditio sine qua 

non. Want dat heeft Exchange zeer goed kunnen ervaren: bedrijven zullen zelden een 

middenveldsorganisaties als Exchange ondersteunen als daar geen duidelijke 

waardenpropositie tegenover staat. 

 

We hebben anno 2017 een andere kijk op de bijdrage van ondernemingen binnen de globale 

ontwikkeling. Die visie heeft haar kiemen in 2016. Een mooi voorbeeld is de beheersreis naar 

Senegal (BSN03282) die het afgelopen werkjaar plaatsvond. Vlaamse bedrijven zoals Special 

Fruit en Vermaco bezochten samen met non-profitorganisaties zoals Vredeseilanden en 

Exchange diverse lokale producentenorganisaties met als doel om langetermijnsamenwerking 

aan te gaan. De Vlaamse bedrijven kunnen in zo’n partnerschap diverse rollen opnemen: 

leverancier, inkoper, kennisverstrekker. Laat ons op dit vlak duidelijk zijn: van ‘gebonden hulp’ 

is hier geen sprake. Exchange doelt op een mature samenwerking waarbij private spelers uit 

Zuid en Noord elkaar op een marktconforme manier versterken om zo tot duurzame 

ontwikkeling te komen. Middenveldsorganisaties zoals de onze en Vredeseilanden hebben 

daarin faciliterende rol te spelen.23 De manier waarop dat concreet moet gebeuren, dat zal 

de transitie-oefening 2017 uitwijzen. Eén ding weten we zeker: puur mecenaat vanuit de 

bedrijfswereld is zeldzaam, een op maat gemaakte “what’s in it for you”-aanpak zal wel kans 

op slagen hebben. 

 

Wat we nu reeds weten, is dat ook niet-private spelers uit Vlaanderen bereid zijn om een 

financiële bijdrage te leveren. In 2016 werkten we – net zoals het jaar voordien – samen met 

Rode Kruis-Vlaanderen en Oxfam. Tegenover de expertise die Exchange aanbood aan hun 

partnerorganisaties in het Zuiden stond telkens een bijdrage van € 2.500. 

 

Een trend die in 2016 duidelijk waarneembaar is: verschillende Vlaamse/Belgische spelers willen 

zich steeds nadrukkelijker profileren als sociale kredietverstrekker. Een mooi voorbeeld hiervan 

is Kampani dat Exchange geregeld informeel raadpleegde bij investeringsdossiers. Helaas 

stond hier nog geen remuneratie tegenover. 

 

In hoofstuk 3.6.5 verwezen we naar nieuwe projecten die toch een duidelijke breuk vormen 

met de ‘klassieke’ werking van de organisatie. Zo vatten ging Exchange in 2016 van start met 

een pilootproject waarin Belgische bedrijven zich engageren om een Senegalese 

hooggeschoolden jongeren een jaar lang als volwaardige medewerker en met dezelfde 

verloningsvoorwaarden als hun Belgische collega’s tewerk te stellen. Voor dit project Circulaire 

migratie maakte de Belgische regering € 60.300 Euro vrij. 

 

                                                           
23 Een tweede functie – naast ‘facilitator’ - is deze van watchdog: door met (grotere) Zuidbedrijven samen te 

worden, krijgt Exchange mogelijk ook een kijk op aspecten als arbeidsomstandigheden en verloning. 



Eindrapport 2014-2016 Exchange vzw 

 

38 

38 

4.2.2 UITGAVEN24 

Net zoals de voorgaande twee jaren wist Exchange de tering naar de nering te zetten: de 

inkomsten bleven weliswaar onder het verhoopte bedrag, maar de uitgaven wisten we 

evengoed  zo te beheren dat we ons engagement kondennakomen. In het totaal gaf 

Exchange in 2016 dus € 954.089,07 uit. Dit leidt tot een voorzichtig negatief saldo dat opnieuw 

grotendeels te verklaren is door het wegvallen van de structurele subsidie van CDE, zie supra. 

 

Na de externe evaluatie wist Exchange dat het roer radicaal moest omgegooid. Reeds zeer 

snel werd besloten om sterker in te zetten op een beperkter aantal landen. Diepgang en 

omvang zijn immers al te vaak in tegenspraak. Medio 2016 werd besloten om de werking af te 

bouwen in een deel van de landen waar eerder nog sterk werd ingezet, en dat werd ook 

meegedeeld. Een aantal werkreizen van landen- en projectcoördinatoren werd als minder 

cruciaal voor de goede werking beschouwd: werkreizen inzetten voor landen waar de werking 

in fading out was, leek niet te getuigen van verantwoord beheer. Het uitgavepatroon bleef 

hierdoor, dat spreekt, onder de verwachtingen. 

 

Exchange wist bovendien dat een zoektocht begon naar een herdefiniëren van het 

onderscheidend vermogen, van de identiteit, van strategie en aanbod. Promotiemateriaal 

herwerken was prematuur (rubrieken “representatie, PR, deelnamekosten” en “events, promo, 

publicaties”): de transitie van de werking zoals vroeger en de vernieuwing loopt tot op 

vandaag. Er werd daarom ook minimaal ingezet op deze rubriek van uitgaven. ‘Het oude 

Exchange’ blijven promoten was geen optie, ‘het nieuwe Exchange’ definiëren en uitdragen 

is de opdracht die in de tweede helft van het huidige werkjaar 2017 alle aandacht zal 

verdienen.  

 

Terwijl er verhoudingsgewijs in 2015 nog het grootste aantal werkreizen over de hele 

beheersperiode werd uitgevoerd, schroefde Exchange dit aantal in de tweede helft van 2016 

gevoelig terug. Nadenken over hoe meer diepgang, meer kwaliteit, meer impact kan 

gerealiseerd worden, in 2016 begon die zoektocht. Hoger reeds werd beschreven dat er veel 

meer energie werd gestoken in een heldere uitklaring van de situatie en de verwachtingen 

van de aanvragende partij, dat er meer tijd ging over de zoektocht naar de werkelijk meest 

geschikte kandidaat, dat de cyclus tussen het ontvangen van een vraag en het ontvangen 

van een eindverslag en evaluatie langer werd. Dat verklaart dat voor de drie specifieke 

doelstellingen de personeelsuitgaven net iets boven de initiële begroting liggen. Kwantitatief 

kwam Exchange haar engagement ten aanzien van Vlaanderen na: in 2016 werden 218 

gerichte uitwisselingen gerealiseerd. Zoals in hoofdstuk 2.2 aangestipt, streefde Exchange in 

2016 ook naar de realisatie van een aantal mesoprojecten25. Daardoor daalde het aantal 

individuele reizen – en de eraan verbonden kosten - significant waardoor de uitgaven ook 

lager lagen dan initieel ingeschat. 

 

Onder specifieke doelstelling 4 ‘Op zoek naar beter’ valt de uitgave van € 86.902,00 op. Dit 

heeft natuurlijk te maken met de nieuwe projecten zoals we die in 3.6.5 beschreven. 

 

Hieronder het overzicht voor het werkjaar 2016: begroting vs uitgaven: 

                                                           
24 Idem als bij 4.2.1: bij het finaliseren van dit rapport had bedrijfrevisor EY de jaarrekening van Exchange nog niet 

officieel gevalideerd, evenmin als de Algemene Vergadering van Exchange. 
25 Zie ook definitie in hoofstuk 6.1 
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rapportering totaal 2016 

       
Begroting Uitgaven 

 

Goede aanvragen worden toegeleverd 

werkreizen coördinatoren (1) 
 

63.654,00 25.507,40 
 

personeelskosten (2) 
 

66.306,25 68.774,33 
 

werking coördinatoren (3) 
 

6.365,40 3.449,86 
 

werking kantoor (4) 
 

18.565,75 17.579,60 
 

geautomatiseerde database (5)   5.000,00 1.226,22     
159.891,40 116.537,40 

 

beheerskosten (6) 
 

37.131,50 31.345,71 
 

     

Goede experten zijn beschikbaar 

representatie, PR, deelnamekosten (7) 
 

10.609,00 1.594,61 
 

events, promo, publicaties (8) 
 

10.609,00 356,28 
 

personeelskosten (2) 
 

132.612,50 137.548,65 
 

werking coördinatoren (3) 
 

12.730,80 6.899,72 
 

werking kantoor (4) 
 

18.565,75 17.579,60 
 

geautomatiseerde database (5)   5.000,00 1.226,22     
190.127,05 165.205,07 

 

beheerskosten (6) 
 

37.131,50 31.345,71 
 

     

Goede expertises worden uitgevoerd      

werkreizen (9) 
 

403.142,00 250.099,49 
 

personeelskosten (2) 
 

198.918,75 206.322,98 
 

werking coördinatoren (3) 
 

19.096,20 10.349,58 
 

werking kantoor (4) 
 

18.565,75 17.579,60 
 

geautomatiseerde database (5)   5.000,00 1.226,22     
644.722,70 485.577,86 

 

beheerskosten (6) 
 

37.131,50 31.345,71 
 

     

     

Op zoek naar beter 

testcase uitwisseling ZN-Voorzieningen 
 

4.000,00 86.902,00 
 

Communicatie (website, publicaties,…) 
 

5.304,50 1.594,61 
 

  
0,00 

  

externe audit   0,00 4.235,00     
9.304,50 92.731,61 

 

     

Totaal   1.115.440,15 954.089,07 
 

Waarvan werkingskosten 
 

1.004.045,65 860.051,94 
 

Beheerskosten 
 

111.394,50 94.037,13 
 

Relatief 
    

werking 
 

90,01% 80,42% 
 

beheer 
 

9,99% 9,86% 
 

     

 

 

 

4.3 Uitgaven 2014-2016 
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Als we de cijfers begroting versus effectieve uitgaven over de afgelopen drie jaar projecteren, 

dan kunnen we constateren dat Exchange als een goede huismoeder/vader over de uitgaven 

wist te waken. 

 

In 2014 werd binnen geen enkele van de vier specifieke doelstellingen het vooropgestelde 

budget overschreden. In tegendeel: het voorzichtige uitgaven patroon noopte onze 

toenmalige financieel adviseur tot een bescheiden budgetwijziging voor het jaar 2015. 

 

Voor dat tweede werkjaar bleven de uitgaven opnieuw netjes binnen de vooropgestelde 

krijtlijnen. Voor geen van de vier specifieke doelstellingen kon een overschrijding worden 

vastgesteld. 

 

In hoofdstuk 4.2.3 werd het reeds aangegeven: na het externe evaluatierapport van medio 

2016 wist Exchange dat het roer radicaal moest worden omgegooid. Dit resulteerde dus in een 

afbouw van doellanden, een sterkere inzet op screening van projecten, etc. Het 

uitgavenpatroon bleef hierdoor voor de eerste drie specifieke doelstellingen onder de 

verwachtingen. De enige uitschieter in 2016 is doelstelling 4: “op zoek naar beter”. De nieuwe 

innovatieprojecten boden daarvoor een verklaring. 

 

Bekijken we de tabel volgens de aard van de kosten, dan komen we tot deze vaststellingen: 

 De kosten die direct toewijsbaar zijn aan werkreizen26 van experten-consulenten, 

vrijwillige landencoördinatoren en projectcoördinatoren, vielen ruim binnen de 

begroting. Zeker in de werkjaren 2014 en 2016 bleek deze kost genereus begroot. 

 De personeelskosten bleken over de hele beheersperiode zeer correct gebudgetteerd 

en resulteerden niet in noemenswaardige afwijkingen. 

 Uitgaven gerelateerd aan communicatie en PR voor het werven van nieuwe experten 

bleken bescheiden. Een volledig teruggeschroefd uitgavenpatroon in 2016 – een 

logische keuze na de externe evaluatie – is hiertoe de verklaring. 

 

Over de hele beheersperiode werd € 2.834.173,20 uitgegeven. Dit is 87% t.o.v. het initeel 

gebudgetteerde bedrag van € 3.255.440,15. Conform het Ministeriële  Besluit dat aan de basis 

lag van de uitvoering van dit business plan en op basis van de vijf afgeleverde tussentijdse 

rapporten, ontving Exchange totnogtoe drie schijven van € 450.000, 90% van het totale 

subsidiebedrag. Deze inkomsten (€ 1.350.000) staan voor 48% van onze totaalinkomsten binnen 

de betreffende beheersperiode. Met het indienen van dit rapport verwacht Exchange aan 

alle voorwaarden te hebben voldaan om ook aanspraak te kunnen maken op de laatste schijf 

van 10%. 

 

                                                           
26 Denk aan vliegtickets, visumkosten, uitrustingsvergoedingen, per diems, overige transportkosten, etc. 
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5. Conclusies: Exchange in verandering 
In het voorgaande wordt op basis van de beheersovereenkomst 2014-2016 gerapporteerd 

over de werking van Exchange. Formeel gesproken werden de indicatoren vlot gehaald. Het 

afsluiten van het businessplan 2014-2016 ging gepaard met een diepgaande externe 

evaluatie, medio 2016. 

 

Die stelde de werking van Exchange, zoals beschreven in de beheersovereenkomst, grondig 

in vraag. Zeggen dat dat niet hard aankwam bij Exchange, haar bestuursleden, medewerkers, 

vrijwilligers en partners zou niet oprecht zijn. Maar net omdat we meer dan ooit geloven in onze 

missie (economische groei in het Zuiden realiseren door het stimuleren van de private sector) 

vormde de evaluatie meteen ook het startpunt van een grondige interne 

herbronningsoefening. 

 

Het proces van het in vraag stellen van ons interventiemodel, organsiatiemodel en de impact 

die we ermee genereren, werd in het najaar van 2015 reeds intern opgestart, zij het niet erg 

open en zichtbaar voor de Vlaamse overheid. 

 

De ervaringen met het realiseren van een groot aantal projecten binnen het huidige 

businessplan en het daartoe ontwikkelde logisch kader, leidden uiteraard ook tot heel wat 

aandachtspunten en verbeterplannen. De nood aan reflectie was zeer sterk aanwezig. 

 

Er werd via zelfevaluatie diverse verbetertrajecten opgezet. Die zogenaamde ‘werven’ 

werden door professionele en vrijwillige medewerkers bestudeerd en verder uitgewerkt. Toen 

in mei en juni 2016 de externe evaluatie werd afgerond, konden we enkel vaststellen dat de 

daarin opgenomen aanbevelingen een verdere verdieping vormden van de reeds opgestarte 

werkgroepen. De overeenkomst met de Vlaamse overheid waarbij Exchage voor 2017 de kans 

krijgt om een grondige transitieoefening onder externe begeleiding op te zetten maakte een 

gestructureerd en professioneel aangepakt verbetertraject mogelijk. 

 

Exchange betreurt dat binnen het in 2016 afgeronde businessplan zo sterk de nadruk lag op 

‘uit te voeren projecten’. Hierdoor was er te weinig ruimte voor de eigen 

organsiatieontwikkeling. Of anders gesteld: kwantiteit kreeg – onbewust – soms de bovenhand 

op kwaliteit(soptimalisatie). 

 

Uiteraard werd er met een kritische bril naar de eigen werking gekeken, verbeterpunten 

geformuleerd en vernieuwingen uitgedacht. De instrumenten om deze leerlussen ook 

voldoende praktijkgericht te realiseren ontbraken echter. Een open dialoog met de Vlaamse 

overheid over deze processen ontbrak evenzeer. Door in 2017 zo sterk de focus te leggen op 

innoveren en vernieuwen met een uitgesproken kwaliteitskader als rode draad, slaan we zeer 

beslist een andere weg in waarin we in co-creatie met onze stakeholders Exchange 

herdefiniëren.  

 

In dit transitieproces hebben we de afgelopen maanden reeds belangrijke stappen gezet. 

Voor een uitgebreide rapportering over het transitieproces 2017 verwijzen we graag naar het 

voortgangsrapport over de eerste jaarhelft van 2017 dat we eind juni zullen overmaken. Infra 
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belichten we alvast enkele aandachtspunten die uitvoerig aandacht krijgen binnen dat 

proces. Het spreekt voor zich dat deze aspecten ook direct of indirect aan bod kwamen in het 

externe evaluatierapport. 

 

Langetermijnsamenwerking en vraag versus aanbod 

Een inherent gegeven aan de werking van Exchange binnen de beheersperiode 2014-2016, is 

het ad hoc karakter van onze interventies in het Zuiden. Ondanks de degelijke voorbereiding 

van de expertises die onze consulent-experten bij de projectaanvragers in het Zuiden wisten 

te realiseren én het (contractuele) engagement van onze vrijwilligers om hun aanbevelingen 

ook na terugkeer op te volgen, is het doorgaans een feit dat bij tal van deze projecten het 

langetermijnperspectief niet op voorhand expliciet aanwezig was27. Dit euvel zou kunnen 

worden aangepakt door, in cocreatie met lokale partners28 langetermijntrajecten uit te 

werken. Dit kan Exchange in staat stellen om processen formeel over een langere periode op 

te volgen en deze bij te sturen waar nodig. Een goed partnerschap met welgekozen bedrijven 

en (socio)-economische organisaties in het Zuiden kan een beter institutionele verankering 

garanderen. 

 

Zo'n traject of proces zal niet defacto leiden tot een aaneenschakeling van Noord-

Zuidinterventies. Dergelijke interventies zijn een mogelijk middel, geen doel. In 3.6.1 gaven we 

al aan dat Zuid-Noordprojecten – hoewel zeer beperkt in aantal – wel degelijk mooie resultaten 

opleverden. Maar waar vooral op het vlak van Zuid-Zuiduitwisseling is er nog een boeiende 

weg af te leggen: Exchange als facilitator tussen peers. 

 

Een bepalend uitgangspunt voor de keuze op welke niches wel zullen inzetten, zal een 

contextanalyse per land zijn: vanuit een systeembenadering kan Exchange per doelland een 

analyse maken van de private sector en de relevante omgevingsfactoren. Deze 

contextanalyse wordt geactualiseerd vóór de start van elke nieuwe planningscyclus (3 tot 5 

jaar) of als er belangrijke wijzigingen in het land plaatsvinden. Naast een noodzakelijk kader 

om individuele interventies in te kunnen plaatsen, kan deze analyse ook helpen om knelpunten 

te identificeren. Waar de Vlaamse of Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking aan de 

slag is, kunnen hieruit suggesties komen naar deze officiële actoren om het enabling 

environment te helpen versterken. 

 

In hoofdstuk 3.5.2. beaamden we het feit dat “rubbish in” leidt tot “rubbish out”. Het principe 

van nodengestuurd te werken, blijft onaantastbaar. Vanzelfsprekend: een samenwerking 

moet lokaal gedragen zijn, het ownership is essentieel. Toch is het ontegensprekelijk zo dat de 

noden van bedrijven en partnerorganisaties in het Zuiden nóg scherper kunnen worden 

gedefinieerd. Een herwerkt projectaanvraagformulier alleen zal niet volstaan. De rol van onze 

Lokale Vertegenwoordigers en de invulling van hun functie lijken daarom nog aan belang te 

zullen gaan winnen29. Als we echter langetermijnsamenwerkingen met Zuidpartners als de 

norm zouden gaan beschouwen, dan kan een cocreatieworkshop een mooie basis vormen 

om het proces of het traject bij aanvang te definiëren: het garandeert en perspectief op 

langere termijn en vergroot mogelijk het engagement aan van alle betrokkenen. 

 

                                                           
27 In het externe evaluatierapport spreekt men op pagina 35 van “event oriented services”. 
28 Denken we bijvoorbeeld aan kamers van koophandel, associaties, federaties, kennisinstellingen. 
29 Het kan de decentralisatie van onze werking in de toekomst bevorderen, eveneens een aandachtspunt uit het 

externe evaluatierapport. 
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De vraag rijst meteen ook of Exchange op alle fronten (sectoren, competentieniveaus) in het 

Zuiden actief moet blijven. Het antwoord is waarschijnlijk ‘nee’. Het aanbrengen van meer 

focus wat betreft ons aanbod kan de impact in het Zuiden mogelijk nog verder vergroten. Op 

dat vlak kijkt Exchange zeker naar de Noorderburen van PUM die in het voorjaar van 2017 een 

doorgedreven oefening maakte omtrent het dienstenaanbod van de organisatie. 

 

Coaching vrijwilligers 

Voor 98% van de geëvalueerde projecten in 2016 maakte de projectaanvrager melding van 

verbetering in 4 of meer resultaatsgebieden. Ook op dit vlak werd de vooropgestelde 

doelstelling ruimschoots gehaald, net zoals in de voorgaande jaren. 

 

Door dit bijzonder hoge percentage lijkt enige nuance gepast. Het is duidelijk dat het vinden 

van vrijwillige experten-consulenten met de juiste managementcompetenties of technische 

vaardigheden an sich voor Exchange niet de allergrootste uitdaging is. Het klassieke ‘product’ 

van Exchange (een kortstondige werkreis naar het Zuiden, na grondige voorbereiding en met 

opvolging vanop afstand) kan op bijzonder veel bijval rekenen. Toch zien we zelf concrete 

werkpunten die ertoe kunnen leiden dat de vrijwilligers nog beter voorbereid zijn en dat kennis 

beter gecapteerd en gedeeld wordt. Dit zal een vrijwilligersorganisatie ‘pur sang’ als Exchange 

alleen maar ten goede komen. 

 

In eerste instantie denken we aan een structureel voorbereidingstraject waarbij nieuwe 

kandidaat-consulenten een verplichte training doorlopen. Deze kan diverse aspecten 

omvatten: geijkte concepten omtrent coaching en mentoring, basisprincipes omtrent 

interculturaliteit en interventiemodellen zoals bijvoorbeeld het Business Model Canvas van 

Osterwalder. Deze aspecten kwamen tijdens het voorbereiden van projecten in de periode 

2014-2016 geregeld aan bod, maar zitten nog niet structureel verankerd in de begeleiding voor 

nieuwe consulenten. 

 

In het transitieproces 2017 zal het afbakenen van de competenties en sectoren waarvoor we 

experten-consulenten kunnen aanbieden, sterk aan bod komen (zie ook supra). Op die manier 

kunnen we per sector of competentie tot consulentenpoules komen waarbinnen ervaringen 

en best practices kunnen worden gecapteerd en gedissemineerd. Specifieke 

netwerkmomenten zoals het fashionevenement van 12 april 2016 zijn een sterk middel om daar 

ook toe bij te dragen.  

 

Het bestendigen en verder uitbouwen van partnerschappen met organisaties en bedrijven in 

Vlaanderen om gericht expertise te zoeken, is belangrijk. We stellen vast dat de bestaande 

partnerschappen een bijzondere relevante bron voor werving zijn. Omgekeerd wordt de 

samenwerking bij deze partners ook erg gewaardeerd. Zo’n partnerschap is een verhaal dat 

medewekers intern motiveert en waarmee de betreffende partner ook mooi zijn 

maatschappelijk engagement kracht kan bij zetten.30 

 

Evaluatieprocedure en impactmeting 

We schreven het al bij het begin van hoofdstuk 3: de evaluatiemethodiek uit de voorbije 

beheersperiode bleek onvoldoende performant. Deze is natuurlijk ook onlosmakelijk 

verbonden met het interventiemodel zoals Exchange dat sinds haar oprichting kent. Het feit 

                                                           
30 Cf. SDG 17: partnerschappen voor duurzame ontwikkeling 
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dat dit model in het externe evaluatierapport grondig in vraag werd gesteld, zal ook grondige 

implicaties hebben op het meten van de impact van onze toekomstige interventies. Omdat 

die oefening grondig en kwaliteitsvol afwerken tijd kost, hebben we ervoor gekozen de 

bestaande evaluatieprocedure te blijven hanteren en dit aspect mee te nemen in de globale 

transitie-oefening die we in 2017 maken. 

 

Een moeilijke oefening wordt dit zeker. Zoals bij vele ontwikkelingsorganisatie is de 

impactmeting een gegeven dat sterk afhankelijk is van een veelheid aan factoren. Het 

uitbouwen van een langetermijnrelatie met partners in het Zuiden zal ons alleszins in staat 

stellen om vanuit een nulmeting op middellange termijn KPI’s en ontwikkelingsdoelen te stellen.  

 

Exchange kiest resoluut voor een resultaatgerichte benadering: we meten resultaten 

(outcomes) en geen activiteiten (outputs). Een scherp geformuleerde theory of change zal 

hierbij een nuttige tool blijken. Vanuit dat perspectief kan bijvoorbeeld niet alleen de directe 

doelgroep beoordeeld worden, maar andere actoren die in de (in)directe invloedsfeer van 

een proces of traject liggen. 

 

Inkomstendiversificatie 

Het is een oud zeer dat tijdens recente gesprekken met de Vlaamse administratie opnieuw 

aan bod kwam: Exchange blijkt te uitgesproken afhankelijk van overheidssubsidies en meer 

specifiek van de middelen die de Vlaamse overheid al sinds vele jaren ter beschikking stelt. 

Het externe evaluatierapport bevestigde dit nogmaals. Deze boodschap is glashelder en 

maakt een integraal deel uit van de lopende transitie-opdracht. 

 

Deze diversificatie wordt vanzelfsprekend een en-en-verhaal. 

 

We verwezen al naar de mogelijkheden op Europees niveau en dit in consortium met andere 

Europese organisaties die aan capaciteitsversterking aanbieden voor spelers uit de private 

sector in het Zuiden. 

 

Kredietverstrekkende organisaties uit het Noorden kunnen in Exchange een juiste kennispartner 

vinden op diverse niveaus: dankzij ons netwerk zouden wij potentiële bedrijven en 

producentorganisaties kunnen screenen en mee oordelen of hun dossiers voldoende 

kredietwaardig en bankabel zijn (due diligence). Ook na de feitelijke investering zou Exchange 

de kredietnemers kunnen blijven bijstaan met managementadvies, etc. 

 

De private sector ten slotte zal moeten worden aangesproken met een verhaal dat een 

duidelijke “what’s in it for you?” bevat. Louter mecenaat is misschien nog niet helemaal passé, 

maar zeker geen optie voor de toekomst. Vanuit die optiek kunnen we niet anders dan het 

begrip PS4D, Private Sector for Development op tafel brengen: vele spelers hebben er de 

mond van vol. Niemand weet echter hoe er invulling aan te gaan. Ook Exchange is zoekende, 

maar voelt dat ze als ontwikkelingsorganisatie bij uitstek goed geplaatst is om een brugfunctie 

naar het bedrijfsleven in te vullen. Ook dát wordt een pijler binnen het transitieverhaal 2017… 
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6. Bijlagen 
6.1 Definities 

Expertise 

Een overdracht van kennis van een expert naar een bedrijf of organisatie in het Zuiden veelal 

door middel van een werkreis. Een expertise laat zich kenmerken door volgende parameters: 

 er is een aanvraagformulier (van de organisatie of het bedrijf in het Zuiden); 

 er wordt effectief kennis overgedragen; 

 er volgt een rapport en 2 evaluaties (1 door de expert en 1 door de aanvrager). 

 

Project 

Een aaneensluitend geheel van een of meerdere expertises en/of een scoping mission. “Een 

project” kan dus gelijk zijn aan “een expertise”. 

 

Werkreis 

Een verplaatsing naar het Zuiden in het kader van een expertise of scoping mission. Een 

werkreis kan overeenkomen met een project of expertise, maar evenzeer kan een werkreis 

verschillende expertises inhouden. 

 

Scoping mission 

Een bezoek van een landencoördinator aan het focusland, met als doel een verbeterde 

werking in dat land en met onder meer volgende activiteiten: 

 ondersteunen van de Lokale Vertegenwoordigers; 

 identificeren van nieuwe Lokale Vertegenwoordigers; 

 opvolgen van relevante, afgewerkte projecten en beoordelen van nieuwe 

projectaanvragen; 

 contacten leggen met alle stakeholders (middenveldorganisaties, ambassades, 

instanties, enz…); 

 

Focusland 

Een land waarin Exchange vzw proactief aanwezig is en actief een lokaal netwerk uitbouwt. 

Een focusland wordt beheerd door een Landencoördinator. 

 

Meso-project 

Een meso-project is een werkreis naar het zuiden waarbij substantiële kennis wordt 

overgedragen door een expert aan verschillende bedrijven en/of socio-organisaties 

tegelijkertijd. Een meso-project onderscheidt zich van een project doordat niet elk aanwezig 

individueel bedrijf/organisatie alle nodige documenten aanlevert (aanvraagformulier, 

evaluaties, e.d.). Vaak is het een overkoepelende instantie of middenveldsorganisatie die 

daarvoor instaat. Een meso-project kan nooit worden aangerekend voor méér dan 3 

expertises. 

 

 

6.2 Uitgevoerde projecten 2016 
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Voor elk van de uitgevoerde projecten uit 2016 werd telkens ene uitgebreid rapport en een 

samenvatting opgemaakt. De samenvatting voor elk project vormen bijlagen bij dit rapport 

en worden als apart bestand verzonden.  
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PROJECTNUMMER 

P03460 Benin 

Association des Proprietaire d'Acadja de la 

Commune de So-Ava  N Marijke Van Speybroeck 

P02969 Benin BENOTECH-ING Sarl F Davy Missotten 

P03302 Benin Africa New Confection N Karel Thoelen 

P03092 Botswana Belgisch Rode Kruis Vlaanderen F Eric Decroix 

P03105 Botswana Belgisch Rode Kruis Vlaanderen F Eric Decroix 

S03262 Burkina Faso scoping Burkina Faso F Michel Ratiau 

P02849 Burkina Faso 

Agence de Gestion de Conseil et d'Activites Diverses 

(AGCA) N Diederich Vannieuwenhuyse 

P03128 Burkina Faso 

Meunerie et Emballage de Légumes Secs - SARL 

(MELS) N Eliane Waterschoot 

P03323 Burkina Faso Agence Deli Internationale  N Jean-François Montin 

P03131 Burkina Faso KOULISS BUREAU SARL N Nathalie Vangoidsenhoven 

P02822 Burkina Faso 

ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE PRIVEE DE LA 

JEUNESSE N Cis Van Den Bogaert 

P03339 Burkina Faso Noomde SA N jan vandromme 

P03353 Burkina Faso CLES AFRIQUE N bart berlamont 

P03189 Cabo Verde HOTEL PESCADOR N Griet Geudens 

P02975 Cabo Verde 

Chamber of Commerce, Services and Industry of 

Sotavento N Louis Delcart 

P03086 Cabo Verde Kebracabana – Hotelaria e  Turismo, Lda N Dennis Cornelis 

P03121 Cameroun 3 G&T Sarl N Robert Costermans 

P02950 Cameroun 

Comité Diocésain de Développement des Activités 

Sociales et Caritas de Ngaoundéré N Paul Vanschoonlandt 

P03091 Cameroun CONVERGENCES N Diane De Clopper 

P02911 RD Congo Solidarité des Techniciens Garagistes F Tom Dewolf 

P02912 RD Congo Solidarité des Techniciens Garagistes F Tom Dewolf 

P03421 RD Congo  

APRODEA(ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET AGRICOLE) N Guy Callebaut 
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P03422 RD Congo COOPERATIVE AGRICOLE MUUNGANO N Guy Callebaut 

P03466 RD Congo 

BERCIT MEEGI « Bureau d’Etudes de Réalisation et de 

Commercialisation  N Eric Van Geert 

P02932 RD Congo Centre de Formation et d'Appui sanitaire N Lieve Lagae 

P02904 RD Congo Solidarité des Techniciens Garagistes F Tom Dewolf 

P03067 RD Congp Ecole Supérieure d'Informatique Salama (ESIS) N patricia Mikolajczak 

P03243 Ethiopia VILLAGE INDUSTRY PLC N Bernard Darras 

S03265 Ethiopia Scoping Ethiopia F Lotte Van Den Bogaert 

P03337 Ethiopia JIMMA CITY BREAD BAKERS ASSOCIATION N Hendrik Deschacht 

P03337 Ethiopia JIMMA CITY BREAD BAKERS ASSOCIATION N Hendrik Deschacht 

P03337 Ethiopia JIMMA CITY BREAD BAKERS ASSOCIATION N Hendrik Deschacht 

P03417 Ethiopia JIMMA CITY BREAD BAKERS ASSOCIATION N Johny Decorte 

P03417 Ethiopia JIMMA CITY BREAD BAKERS ASSOCIATION N Johny Decorte 

P03417 Ethiopia JIMMA CITY BREAD BAKERS ASSOCIATION N Johny Decorte 

P02565 Iran Vanishai N Pierre Meiresonne 

P02576 Iran Shirin Pars Ehsan N Pierre Meiresonne 

P02647 Iran zarrin ghazal N Jan Vanderghote 

S03327 Iran Scoping Iran F Klaas Hof 

P03046 Iran Agricultural and Natural Resources Research Center N Frank Hendriks 

P03033 Iran Mohammad Nekooei N Theo Rutten 

P03188 Madagascar Malagasy Dairy Board F Luc De Vreese 

P03188 Madagascar Malagasy Dairy Board F Luc De Vreese 

P03188 Madagascar Malagasy Dairy Board F Luc De Vreese 

P03518 Madagascar Mad'Délices F Jan Depaepe 

P03456 Madagascar CITY GRILL RESTAURANT  N Jan Depaepe 

P03365 Madagascar Mad'Délices F Guido Devillé 

P03398 Madagascar TEXTILE MADA F Feride Karahisarli 

P03398 Madagascar TEXTILE MADA F Feride Karahisarli 

P03398 Madagascar TEXTILE MADA F Feride Karahisarli 

P03294 Madagascar Textile Madagascar N Feride Karahisarli 
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P03294 Madagascar Textile Madagascar N Feride Karahisarli 

P03294 Madagascar Textile Madagascar N Feride Karahisarli 

P03238 Madagascar Association APDEV-ATA / InATA F Yvan Rooseleer 

P03238 Madagascar Association APDEV-ATA / InATA F Yvan Rooseleer 

P03238 Madagascar Association APDEV-ATA / InATA F Yvan Rooseleer 

P03372 Madagascar MCCD FARIBOLANA F Eric Selis 

P03290 Madagascar Solidis F Baudouin De Canniere 

P03181 Madagascar Association APDEV-ATA / InATA F Niels Vermeersch 

P03181 Madagascar Association APDEV-ATA / InATA F Niels Vermeersch 

P03181 Madagascar Association APDEV-ATA / InATA F Niels Vermeersch 

P03384 Madagascar TEXTILE MADA F Alain Liénard 

P03384 Madagascar TEXTILE MADA F Alain Liénard 

P03384 Madagascar TEXTILE MADA F Alain Liénard 

P03363 Madagascar MCCD FARIBOLANA F Davy Maesen 

P03400 Madagascar Region de Vakanankaratra N Jos Craemers 

P03280 Madagascar Santé Plus N Lotte Van Steenberghe 

P03413 Madagascar GOTICOM MADAGASCAR F Michel Duchateau 

P03413 Madagascar GOTICOM MADAGASCAR F Michel Duchateau 

P03413 Madagascar GOTICOM MADAGASCAR F Michel Duchateau 

P03396 Madagascar MADAGASCAR AIRTOURS N Marie Laenen 

P03202 Madagascar SERTEX N Laurent  Maly 

P03473 Madagascar Solidis F Baudouin De Canniere 

P03381 Madagascar MCCD FARIBOLANA F Richard Welten 

P02963 Malawi NGOMS LODGE N Joris Van Derbeken 

P02768 Malawi Regalo Investments N Joris Van Derbeken 

P02362 Malawi Mustard  F Eliane Waterschoot 

P03412 Malawi Regional Tourism Org of Southern Africa F Claudine (Clo) Willaerts 

P03412 Malawi Regional Tourism Org of Southern Africa F Claudine (Clo) Willaerts 

P03412 Malawi Regional Tourism Org of Southern Africa F Claudine (Clo) Willaerts 

S03233 Malawi scoping Malawi F Rita Dubois 
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P03097 Malawi ACE Trust N Lara Donners 

P03455 Malawi Nyaluwanga Farms N André Mouton 

P03008 Malawi Churches Action in Relief and Development (CARD) F Benoit De Rese 

P03040 Malawi Kwithu Producers and Marketing Cooperative Ltd N Philip Vermeulen 

P03336 Malawi PRINTER SYSTEMS LIMITED N Siebe Meijer 

P03075 Malawi BON VOYAGE N 

Gerard Boudewijn Johan 

(Hans) Baljet 

P03228 Malawi NORTHERN REGION TOURISM ASSOCIATION N Inge  Serruys 

P03228 Malawi NORTHERN REGION TOURISM ASSOCIATION N Inge  Serruys 

P03228 Malawi NORTHERN REGION TOURISM ASSOCIATION N Inge  Serruys 

P03237 Malawi TOURISM AND HOTEL BOARD N Inge  Serruys 

P03237 Malawi TOURISM AND HOTEL BOARD N Inge  Serruys 

P03237 Malawi TOURISM AND HOTEL BOARD N Inge  Serruys 

P02831 Malawi LILONGWE TAILORING ASSOCIATION  N Anne Van Bortel 

P02320 Malawi Pharmacy, Medicines and Poisons Board N Nathalie Fuchs 

P03249 Malawi SUNSEED OIL LTD N Stefaan Goen 

P03285 Morocco Coopérative Taoufik F Corneel Dewindt 

P03306 Morocco ARAFEB N Wilfried Ramon 

P03193 Morocco APIA N Robert Woestenborghs 

P03037 Morocco COOPERATIVE AGRICOLE FLORA N Robert Woestenborghs 

P02837 Morocco COOPERATIVE EL AYACHI N Serge Vanspauwen 

P03147 Morocco ASSOCIATION DES FEMMES CHES D ENTREPRISE N Francine Carron 

P02882 Morocco ASSOCIATION FATAH N Yves De Tender 

P02258 Morocco Société Krafess Agricole N Yves De Tender 

P02257 Morocco MIDELTINVEST N Dominik Dielis 

P02833 Morocco ASSOCIATION ALWYFAQ MULTI SERVICES SOCIAUX N Walter  Michel  

P03134 Paraguay Cooperativa Agro-Industrial Manduvira LTDA N Eliane Waterschoot 

P03380 Paraguay Cooperativa Montillo Ltda. N Renaud DUVERGER 

P03089 Rwanda Caritas Ruhengeri N Pierre De Dijcker 

P03344 Rwanda serve and smile ltd N Dominiek Dolphen 
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P03370 Rwanda MUNYAX ECO N Gie Verbunt 

S03293 Rwanda scoping Rwanda F Guy Callebaut 

P03212 Rwanda MENUISERIE DE L’ASSOMPTION DE NYANGE N Willy Peeters 

B03485 Rwanda beheersreis Rwanda F Liesbeth Verhelst 

P03487 Rwanda Menuiserie de l'assomption de Nyange N ALAIN WAMPACH 

P03423 Rwanda RWANDA CLOTHING HOME Ltd N Nathalie  Aerts 

P03070 Senegal SOWENE GENERALE MECANIQUE N Robert Costermans 

P03437 Senegal LES SAVEURS DU SUD S.A N Francois Maes  

P03112 Senegal SENAGRO N Dirk Michiels 

P03263 Senegal Cenre de Recherche et d’Essais (CRE) N René Van Slooten 

P03426 Senegal Association des tailleurs de Ziguinchor  N Marie-Christine Vijt 

P03426 Senegal Association des tailleurs de Ziguinchor  N Marie-Christine Vijt 

P03426 Senegal Association des tailleurs de Ziguinchor  N Marie-Christine Vijt 

P03054 Senegal chambre de Métiers de Tambacounda F Marie-Christine Vijt 

P03054 Senegal chambre de Métiers de Tambacounda F Marie-Christine Vijt 

P03054 Senegal chambre de Métiers de Tambacounda F Marie-Christine Vijt 

P03261 Senegal chambre de métier de Ziguinchor N Willy Peeters 

P03261 Senegal chambre de métier de Ziguinchor N Willy Peeters 

P03261 Senegal chambre de métier de Ziguinchor N Willy Peeters 

P03258 Senegal 

Ministère de la Formation Professionnelle, de 

l'Apprentissage et de l'Artisanat N Willy Peeters 

P03258 Senegal 

Ministère de la Formation Professionnelle, de 

l'Apprentissage et de l'Artisanat N Willy Peeters 

P03258 Senegal 

Ministère de la Formation Professionnelle, de 

l'Apprentissage et de l'Artisanat N Willy Peeters 

P03259 Senegal Alima traiding N Hendrik Deschacht 

P03244 Senegal GMF BUSINESS GROUP N Hendrik Deschacht 

P03436 Senegal Entreprise DEWA DIEGAL N Hendrik Deschacht 

P03305 Senegal STI TRADING N Philippe Janssens 

P03235 Senegal 

Association des Unions Maraichères des 

Niayes(AUMN) N Annelies Hickendorff 
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P03234 Senegal Fédération des aviculteurs de Kédougou N André Mouton 

P03234 Senegal Fédération des aviculteurs de Kédougou N André Mouton 

P03234 Senegal Fédération des aviculteurs de Kédougou N André Mouton 

P03461 Senegal NICE TIME N Pierre Staedel 

P03197 Senegal DIONGUE COUTURE N Heidi Deschryvere 

P03351 Senegal Groupement des Jeunes Eléveurs  N Laurence Decraene 

P02785 Senegal  Chambre de Métiers de Dakar F Sien Vangompel 

P03059 Senegal chambre de Métiers de Tambacounda F Lukas Sabbe 

P03059 Senegal chambre de Métiers de Tambacounda F Lukas Sabbe 

P03059 Senegal chambre de Métiers de Tambacounda F Lukas Sabbe 

B03282 Senegal Beheersreis Senegal F Steve Stoop 

P03405 Senegal G.I.E BASSIROU SALL ET FAMILLE  /Dodel -podor N Gilles Delhove 

P03332 Senegal Hallier SARL N Guillaume Dudé 

P03310 South Africa Witzenberg Municipality N Peter De Bruyn 

P03310 South Africa Witzenberg Municipality N Peter De Bruyn 

P03310 South Africa Witzenberg Municipality N Peter De Bruyn 

P03224 South Africa Stellenbosch Municipality F Pierre Dheedene 

P03224 South Africa Stellenbosch Municipality F Pierre Dheedene 

P03224 South Africa Stellenbosch Municipality F Pierre Dheedene 

P03180 South Africa Stellenbosch Municipality F Leon Haenen 

P03180 South Africa Stellenbosch Municipality F Leon Haenen 

P03180 South Africa Stellenbosch Municipality F Leon Haenen 

P03345 South Africa Swellendam Tourism Organisation F Leon Haenen 

P03345 South Africa Swellendam Tourism Organisation F Leon Haenen 

P03345 South Africa Swellendam Tourism Organisation F Leon Haenen 

P03356 South Africa Swellendam Tourism Organisation F Henri Michel 

P03356 South Africa Swellendam Tourism Organisation F Henri Michel 

P03356 South Africa Swellendam Tourism Organisation F Henri Michel 

P03275 South Africa Afrinatural Holdings N Eugène Nicolaes 

P03240 South Africa Regional Tourism Org of Southern Africa  F Claudine (Clo) Willaerts 
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P03240 South Africa Regional Tourism Org of Southern Africa  F Claudine (Clo) Willaerts 

P03240 South Africa Regional Tourism Org of Southern Africa  F Claudine (Clo) Willaerts 

P03301 South Africa Kasselshoop Cheese N Joannes (Jan) Sysmans 

P02994 Tanzania CHOLE CENTRE FOR POVERTY ALLEVIATION N Patrick Mylle 

P03343 Tanzania PANORI HOTEL N Guy Pauwels 

P03127 Tanzania SAVANNAH  HONEY LTD N Tom Ysewijn 

B03274 Tanzania beheersreis Tanzania F Ellen Van Dessel 

S03273 Tanzania scoping Tanzania F Tijl  Van Boxstael 

P03410 Tanzania Kilwa Pakaya Oceanic Resort Limited  N Petra Venekamp 

P03329 Tanzania IDP International Dairy Products N Willy  De Ville 

P03406 Tanzania 

Ubhumwe Carpentry Cooperative Society Company 

Limited  N Philippe Vandorpe 

P03486 Togo CIDAP N Luc Platteeuw 

P03488 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Inge De Bruycker 

P03562 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Inge De Bruycker 

P03563 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Inge De Bruycker 

P03489 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Patrick Van Damme 

P03564 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Patrick Van Damme 

P03565 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Patrick Van Damme 

P03087 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Guy Dohogne 

P03087 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Guy Dohogne 

P03087 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Guy Dohogne 
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P03468 Togo 

Recherche et Développement en Aquaculture au 

Togo (REDAQ-TOGO) N Marijke Van Speybroeck 

P02453 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Geert Van den Bergh 

P02453 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Geert Van den Bergh 

P02453 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Geert Van den Bergh 

P03242 Togo BIO-AFRIQUE N Geert Van den Bergh 

P02987 Togo LCT Sarl Unipersonnel N Peter Verhulst 

P03308 Togo GUEMA COMCEPT N Peter Verhulst 

P02846 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Wouter Huysmans 

P02846 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Wouter Huysmans 

P02846 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Wouter Huysmans 

P02842 Togo 

Fonds d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes 

(FAIEJ) F Patrick Verresen 

P03464 Togo FAIEJ Métiers Portuaires N Greta Maes 

P03506 Uganda 

HOTEL AND TOURISM TRAINING  INSTITUTE, ZUID NOORD 

PROJECT F Samson Ndyaguma 

P03507 Uganda 

HOTEL AND TOURISM TRAINING  INSTITUTE, ZUID NOORD 

PROJECT F Amori Miriam Namtosi 

P02154 Uganda Kirimbika  Agric  project N Malcolm Iles 

P03002 Uganda FAIRWAY HOTEL N Karl Vandermeersch 

P03116 Uganda FAIRWAY HOTEL (5946) F Olivier Willaert 

P03183 Uganda Crested Superior commodities ltd F Joannes (Jan) Sysmans 

P03150 Uganda Chicken City Farms Ltd N André Mouton 

P02334 Uganda ABII CLINIC AND LABORATORY SERVICES F Jean-Paul Mollie 

P03230 Uganda ClinicMaster International N Frank Louwers 

P03115 Uganda FAIRWAY HOTEL (5946) F JAN DE VUYST 
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P03347 Uganda The Hotel and Tourism Training Institute F JAN DE VUYST 

P02964 Vietnam CULTURAL IMAGES N Eric Decroix 

P02708 Vietnam NGUYEN THI DU N Jan Vanderghote 

P02802 Vietnam Tran thi thuong Huyen N Marie-Christine Vijt 

P03216 Vietnam Co May Private Enterprise Branch N Jean-Paul Mollie 

P02751 Vietnam 

Khong Gian Van Hoa Muong (Muong Culture Open 

Air Museum) F Frank Herman 

P03126 Zimbabwe DMC HOTEL TRAINING CENTRE F Guido Devillé 

P03232 Zimbabwe DMC HOTEL TRAINING CENTRE F Hendrik Deschacht 
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6.3 Aparte bijlagen 

Overzicht projecten 2016 (leesbaarheid) 

Ter wille van de leesbaarheid hernemen we bovenstaande projecten in een aparte excel-file. 

 

Beknopte resumés projecten 2016 

Van alle individuele of mesoprojecten die in 2016 plaatsvonden, is minimaal een beknopt 

resumé van 1 A4 beschikbaar. Deze zullen op een aparte usb-stick worden aangeleverd. 

Eventuele aanvullende informatie over individuele projecten kan steeds worden verkregen via 

onze bevoegde Projectcoördinatoren. 

 

Overzicht begroting vs uitgaven 2016 

Dit betreft de file waar we in hoofdstuk 4.1 naar verwijzen. 

 

Factuurlijst aankopen 2016 

Een overzichtsdocument (Excel) dat alle uitgaven voor het werkjaar 2016 verantwoordt. Deze 

lijst kan worden gerangschikt volgens verscheidene parameters: bedrag (kolom A), 

documentnummer (kolom B), inboekdatum (kolom C), journaal (kolom D)31, 

grootboeknummer (kolom E), omschrijving (kolom F) en analytisch nummer (kolom G). 

Kenmerkend is het documentnummer (DocNum) dat naar een specifieke aankoopfactuur 

verwijst. Opgelet: alle bewegingen die in kolom D als omschrijving “ACERT” hebben, betreffen 

personeelsgebonden uitgaven die refereren naar documenten van het sociaal secretariaat 

Acerta (zie infra). 

 

Kopies aankoopfacturen 2016 

De individuele documenten waarnaar in bovengenoemde lijst wordt verwezen. Het betreft 

hier in het totaal zes mappen met papieren kopies. De eerste vijf zijn mappen met “”klassieke 

aankoopfacturen (omschrijving “Exchange 2016 Aankopen 1-1000”), de 6e map (omschrijving 

“Acerta 2016 Exchange”) betreft justificatiestukken van het sociaal secretariaat Acerta. 

 

Overzicht begroting vs uitgaven 2014-2016 

Herneming van de file uit hoofdstuk 4.3 ter wille van de leesbaarheid. 

                                                           
31 Opgelet: alleen de rubrieken “AANK”, CNAANK” en “ACERT” verwijzen naar een aankoopfactuur. De overige 

rubrieken betreffen boekhoudkundige bewegingen. Van deze laatste vindt men dus geen documenten terug in de 

zes mappen met kopies. 


