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Hoe evalueer je een ontwikkelingsproject? 

1/2

4 oktober 2010 

(http://www.isonline.nl/wp-content/uploads/2010/10/peter.jpg) Dit is 

een belangrijk onderwerp. Per jaar wordt er een enorme zak geld aan 

ontwikkelingshulp uitgegeven en we weten niet of het veel goeds doet. De 

twee belangrijkste redenen voor het plaatsen van dit bericht – en de 

berichten in de aankomende maanden – zijn:

1. Sinds kort bestaat er een evaluatiemethode, genaamd Randomized 

Control Trail (RCT), dat voor het eerst correct kan beantwoorden of een 

ontwikkelingsproject werkt. Ondanks dat Nederland toch vaak haantje de 

voorste is als het draait om ontwikkelingshulp, blijft het aangaande dit 

onderwerp opvallend stil. In de Verenigde Staten, waar ik aan het promoveren ben, is de RCT 

tegenwoordig de gouden standaard van impact evaluatie.
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2. Ik ben aankomende maanden in Oost Congo voor de evaluatie van DFiD’s Tuungane – samen met 

de NSF van de Wereld Bank in Afghanistan zijn dit twee van de grootste postconflict 

ontwikkelingsprojecten in de wereld. De evaluatie van TUUNGANE wordt uitgevoerd door Columbia 

University en is de grootste van zijn soort in de wereld. De evaluatie vindt plaats in maar liefst 1.120 

dorpen. De regio is ter grootte van Frankrijk, maar dan zonder de infrastructuur en met rebellen. 

(http://www.isonline.nl/wp-

content/uploads/2010/10/lesgevenpeter.jpg) In dit en het volgende 

bericht zal ik uitleggen wat de RCT is. In de berichten daarna schrijf ik 

meer over wat er hier gebeurt tijdens de evaluatie. Laten we eerst kijken 

wat er mis gaat met de klassieke evaluatie methodes.

Klassieke methode 1 

Stel je voor: er is een drie jaar durend project in 2.500 dorpen. Doel van 

het project is om de inwoners rijker te maken. Een eerste manier om te 

evalueren of het project werkt is om deze dorpen na het project te 

vergelijken met dezelfde dorpen voor het project. Hebben de mensen in deze dorpen na drie jaar 

meer kippen, betere muren, etc.? Zo ja, betekent dit dat het project heeft gewerkt? Het antwoord op 

de vraag is: nee. De reden kan ook zijn dat er tijdens deze drie jaar andere dingen plaats hebben 

gevonden – dingen anders dan het project – die invloed hebben gehad op de welvaart. Misschien is 

bijvoorbeeld de economie van het land verbeterd. Het is mogelijk om veel van deze factoren te 

‘controleren’ met statistische programma’s, maar een onderzoeker kan er niet zeker van zijn dat alle 

factoren zijn meegenomen in de analyse.

Klassieke methode 2 

Een tweede manier is om de dorpen met het project te vergelijken met dorpen zonder het project. Als 

na drie jaar de mensen in de dorpen met het project meer kippen, betere muren, etc. hebben, 

betekent dit dat het project heeft gewerkt? Het antwoord op de vraag is alweer: nee. Dorpen waar een 

ontwikkelingsorganisatie werkt kunnen mogelijk anders zijn. Ontwikkelingsorganisaties werken 

bijvoorbeeld liever in dorpen die makkelijk bereikbaar zijn. Met andere woorden: appels worden met 

peren vergeleken. Natuurlijk is het mogelijk om dorpen met het project te vergelijken met dorpen 

zonder het project die ongeveer hetzelfde zijn. Deze techniek wordt ‘matchen’ genoemd. Het 

probleem is weer dat de onderzoeker er niet zeker van kan zijn dat alle relevante eigenschappen zijn 

meegenomen in de analyse.

Randomized Control Trail 

We zijn weer terug bij af. Hoe evalueer je een ontwikkelingsproject? De ultieme manier om te 

achterhalen of een project werkt is om de mensen in een dorp met het project na drie jaar te 

vergelijken met precies dezelfde mensen in hetzelfde dorp als ze geen project hebben gehad. Helaas 

kan dit niet. Een RCT, een techniek dat al decennia wordt toegepast in de medische wetenschap, geeft 

de oplossing. Het werkt door het toepassen van een statistische truck.
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Stel je eens voor dat er een zak is gevuld met 5.000 dorpen (Bijvoorbeeld de 5.000 dorpen in Oost 

Congo.) Deze dorpen hebben verschillende kenmerken. Zo zijn er rijke, arme, onveilige, veilige, 

etnisch heterogene, etnisch homogene, afgelegen en goed bereikbare dorpen. Uit deze zak wordt 

telkens willekeurig een dorp getrokken. Deze dorpen worden op twee grote stapels verzameld. Net zo 

lang totdat beide stapels bestaan uit 2.500 dorpen. Het belangrijke is dat de twee stapels hetzelfde 

zijn; beide stapels bestaan uit afgelegen, arme, rijke, etc. dorpen. De twee groepen van dorpen 

hebben dezelfde eigenschappen omdat de dorpen willekeurig zijn geselecteerd. We kunnen nu een 

appel (de ene stapel) met een appel (de andere stapel) vergelijken. [1]

Het bovengenoemde ontwikkelingsproject willen we uitvoeren in 2.500 dorpen. Met andere 

woorden: een stapel wordt geselecteerd voor het project. De dorpen op de andere stapel krijgen het 

project niet en worden na drie jaar gebruikt als vergelijkingsmateriaal. Omdat de twee groepen 

vrijwel identiek zijn zullen ze als groep ook hetzelfde beleven tijdens de drie jaar van het project. Als 

de economie bijvoorbeeld verbetert gebeurt dit op precies dezelfde manier in allebei de groepen van 

dorpen. Het enige wat in de drie jaar anders is is dat een groep het project heeft gehad en de andere 

groep niet. Als er dus na drie jaar een verschil is in het aantal kippen of de kwaliteit van de muren 

tussen deze twee groepen kan dit alleen komen door het ontwikkelingsproject.

Voor elk project dat op deze manier wordt geïmplementeerd, kunnen we nu voor het eerst op een 

correcte manier aantonen of het ook daadwerkelijk werkt. Eindelijk zullen we weten of die enorme 

zak geld goed doet.

Peter van der Windt 

aio, Columbia University 

pv2160@columbia.edu (mailto:pv2160@columbia.edu) 

[1] Dit volgt statistieke wetten. Plaats bijvoorbeeld 2.500 blokken in een doos: 800 kubussen, 1.200 

piramides, en 1.000 ballen. Net zoals een dorp anders is dan een ander, zo is ook een kubus anders 

dan een piramide. Als ieder blok willekeurig wordt getrokken zullen de twee stapels hetzelfde zijn. 

Elke stapel zal rond de 400 kubussen, 600 piramides en 500 ballen hebben. Een kubus is nog steeds 

anders dan een piramide, maar de twee groepen blokken zijn identiek. Hoe meer blokken in de doos, 

hoe meer identiek de twee stapels zullen zijn.

This post was submitted by Peter van der Windt (http://www.petervanderwindt.eu) .

Reacties(3)

Mathijs Euwema | oktober 8th, 2010, 12:59 •

Dit is zotheid. Het is ook weer een voorbeeld van het OS wereldje dat achter trends aanloopt. 

Eerst kwam daar de totaal doorgeslagen drang of dwang om impact te meten via logframes en 

PME systems (omdat we dachten dat we net zoals andere sectoren moesten worden), en nu dus 

als klap op de vuurpijl de wetenschappelijke methode van de RCT. Er zitten allerlei gaten in de 
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redenering die boven wordt gegeven over de vergelijkbaarheid van de twee groepen (de 

experimental en de controlgroup), maar de belangrijkste vraag wortd niet gesteld, namelijk: 

waarom zouden we dit in godsnaam moeten willen doen? Los van ethische vraagstukken (je 

onthoudt dus een groep bewust hulp; ze hebben daarin ook nog niet eens zelf een keuze. kun je 

je voorstellen hoe dat voelt als je er later achter komt dat je in het verkeerde dorp hebt 

gewoond?), vooral dit: hoeveel tijd en geld moet er gestoken worden in het aantonen dat net 

die ene interventie werkt? (overigens ook nog weer totaal onrealistisch: er zullen altijd allerlei 

interventies gelijktijdig plaatsvinden, ook in de experimental group; of denkt men de 

verdeeldheid binnen de werelwijde OS sector vantevoren even op te lossen?) Het argument is 

natuurlijk: als je niet weet wat werkt dan kun je ook niet het beste doen. Misschien, maar we 

weten allang wat werkt en wat niet werkt. Probleem is dat er nog steeds geld wordt gestoken in 

wat niet of niet echt werkt. Laten we daar mee ophouden, en dan maakt het ook niet zoveel uit 

waar vooruitgang precies aan ligt. Of wel?

Alix | november 27th, 2010, 20:50 •

Mathijs,

Al ben ik niet helemaal oneens met je (Peter is een beetje te optimistisch in zijn presentatie van 

RCT als dé ultieme oplossing, en ja, in OS zoals in elk ander gebied springen wij zoals tieners 

van trend naar trend), ik vind het wel belangrijk om projecten te evalueren. In zulke evaluaties 

zullen verantwoordlijke onderzoekers ongetwijfeld de zwakheden van hun methodes toegeven, 

en hun conclusies nuanceren.

Je voorstelt: als je niet weet wat werkt kun je niet het beste doen. Dat is waar, maar misschien 

is het ook waar dat wij nooit echt zullen weten wat het beste is. Bjivoorbeeld omdat Oost Congo 

verschillend is dan een andere plek – en zelfs na twee jaar evalutie onderzoek zullen dingen 

ook binnen Oost Congo veranderen. En omdat sommige situaties gewoon heel gecompliceerd 

zijn – misschien zijn de hoofd-oplossingen simpel. Laten wij zeggen ‘toegang tot goed water en 

sanitatie, en wat bewustzijn van de populatie’ om cholera te verminderen (in Haiti 

bijvoorbeeld): ja dat is waar, en eigenlijk niet zo moeilijk, maar in het praktijk is het soms wel 

zó erg moeilijk. NGOs werken niet samen, overheid heeft geen echt autoriteit in het leiden en 

coordineren en/of geen geld om zelf initiatief te nemen en/of ‘doesn’t care’.. oh en de heel 

infrastructuur van het land werkt niet – noem maar op: wegen, elektriciteit, riolering, 

groeiende sloppenwijken in de stad en isolatie in het platteland… er is geen één oplossing 

daarvoor, maar veel werk om te doen vanuit meerdere hoeken. En wat werkt in Haiti zal 

misschien niet werken in Nigeria – of misschien wel maar dan net anders – of misschien 

helemaal wel, maar dat weten wij niet!

Ik denk dat wij kunnen alleen maar onze beste proberen om a) al geleerde lessen te onthouden 

en in de praktijk te gebruiken, en b) scherp en critisch blijven om door te leren. De tweede 

moet niet alleen door evaluatie te gebeuren, maar evaluatie is wel belangrijk. Als zo veel nodig 
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is, en zoveel gebeurt, het is het geld wel waard om te zien waar wij goed bezig zijn en waar niet, 

zelfs wetende dat evalueren ook moeilijk is.

Ik ben wel benieuwd naar ‘wat werkt en wat niet werkt’ dat wij blijkbaar allang weten??!

(hoop dat dit een beetje leesbaar is, Nederlands is niet mijn moedertaal..)

Peter van der Windt (http://www.petervanderwindt.eu) | november 29th, 2010, 21:41 •

Beste Mathijs,

Dank voor uw reactie. Via dit bericht wil ik graag reageren op uw vijf punten. U bent duidelijk 

sceptisch. Graag wil ik u wat extra informatie geven over de RCT. Misschien dat u uw mening 

dan aanpast over dit onderwerp.

1. De RCT is slechts een trend

Iedereen wordt beïnvloed door de boeken en artikelen die hij/zij leest en de mensen waarmee 

hij/zij werkt. Inderdaad, wat ik lees en de mensen waarmee ik werk geloven in de RCT. Ik ben 

me dus bewust dat ik door een positieve bril naar de RCT als evaluatietechniek kijk. Maar er 

zijn twee redenen waarom de kans groot is dat de RCT geen trend is. 

Ten eerste bestaat deze evaluatietechniek al een lange tijd. In de biologische wetenschap wordt 

de RCT sinds decennia toegepast. Niet of een ontwikkelingsproject werkt, maar of een bepaald 

type medicijn werkt. Een tweede punt is dat de grondslag van de RCT solide is. Mocht u 

geïnteresseerd zijn dan kan ik u deze grondslag wiskundig bewijzen.

2. Er zitten gaten in de redenering over de vergelijkbaarheid van de twee groepen.

Ik nodig u uit om de gaten aan te wijzen. Het idee van de vergelijkbaarheid van groepen is 

gebaseerd op een statistische wet. Deze wet wordt de wet van de grote getallen genoemd. Het 

was bewezen in de 17e eeuw en wordt al eeuwen toegepast. 

3. Er vinden andere projecten plaats in de groep dorpen met het project en dit is 

problematisch.

Ook op dit onderwerp verschillen we van mening. Dit is precies het speciale van een RCT. 

Omdat de projectdorpen willekeurig zijn gekozen is de groep met projectdorpen en de 

vergelijkingsgroep hetzelfde. Er zullen dus ontwikkelingsprojecten zijn in project dorpen en in 

niet project dorpen.

4. De RCT is niet ethisch verantwoord

De titel van de vorige post eindigde met opzet met “1/2”. Het tweede bericht – sinds enkele 

dagen op de IS website – behandelt dit punt in meer detail. Het legt uit waarom er geen 

ethische problemen met de RCT zijn. Belangrijk is dat een evaluatie (ook een RCT) nooit een 
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hulpbehoevend dorp hulp onthoudt! Ten tweede leg ik uit waarom het willekeurig selecteren 

van de dorpen vaak juist heel erg transparant en eerlijk kan zijn. Meer dan hoe de selectie van 

dorpen voor een project momenteel vaak gebeurt.

5. Waarom zouden we dit willen doen? We weten al wat werkt en wat niet werkt. 

Helaas weten we nog niet goed wat werkt. De grootste vraag die momenteel de 

ontwikkelingswereld bezighoudt is of ontwikkelingswerk überhaupt werkt. Denk bijvoorbeeld 

aan het debat tussen Jeff Sachs and Bill Easterly. Als we het antwoord op deze vraag niet weten 

dan lijkt het me sterk dat we weten welk type ontwikkelingshulp werkt.

Er zijn twee redenen waarom ik denk dat een solide evaluatie belangrijk is. Ten eerste, we 

weten niet wat werkt. Bijvoorbeeld: het Tuungane project in Oost Congo is een zogenaamd 

community-driven development (CDD) project. De Wereldbank alleen leent al meer dan 2 

miljard dollar per jaar aan CDD-type projecten. Het is belangrijk dat we weten of het werkt of 

niet. Zo niet (of misschien doet het zelfs kwaad) dan moeten we stoppen. Dan kunnen we het 

geld steken in iets dat de mensen wel helpt. 

Ten tweede, als het project wel werkt dan willen we weten wat het beste werkt. Kunnen we met 

een kleine verandering van het project een beter resultaat te krijgen? Stel je voor: Een 

hulporganisatie heeft 1 miljoen dollar en het bouwen van een school kost $10000. De 

hulporganisatie bouwt in 1000 dorpen een school. Kan het misschien beter? Een kleine 

aanpassing zou kunnen zijn dat de hulporganisatie het dorp verplicht zelf $1000 bij te dragen 

(in geld of in mankracht). De kans bestaat dit een groter gevoel van eigendom ontwikkeld bij de 

dorpelingen. Dit kan ten goede komen aan bijvoorbeeld het onderhoud van de school wanneer 

de hulporganisatie is vertrokken. Bovendien kan de hulporganisatie door deze kleine 

aanpassing nu niet 100 maar 125 dorpen helpen. Maar om dit te weten hebben we solide 

evaluaties nodig.

Ik ben het met u eens dat vaak veel geld en tijd wordt uitgegeven aan evaluaties. We moeten 

hier voorzichtig mee zijn. Maar ontwikkelingshulp is helaas een langdurend proces. Een solide 

evaluatie kan gezien worden als een investering. We betalen er nu voor maar als we weten wat 

(beter) werkt dan hebben we profijt in de toekomst. Een profijt wat meer waard is dan de 

investering. Het is een verplichting naar de Derde Wereld toe om ons werk te evalueren. 

Ontwikkelingshulp is vaak opgelegd door Westerse landen en grote ontwikkelingsorganisaties. 

Laten we er dan in ieder geval zeker van zijn dat we goeds doen.

Peter

Nieuwe Reactie

Naam (verplicht)  
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Mijn tips (http://www.ismagazine.nl/mijn-tips/) •

Mijn project (http://www.ismagazine.nl/mijn-project/) •

Uw bericht (http://www.ismagazine.nl/uw-bericht/) •

Colofon (http://www.ismagazine.nl/colofon/) •

Contact (http://www.ismagazine.nl/contact/) •

Archief (http://www.ismagazine.nl/archief/) •

Duurzame hosting (http://duurzamehosting.nl/) 

IS Dossiers

Afghanistan (http://www.ismagazine.nl/category/dossiers/afghanistan/) •

Duurzaamheid (http://www.ismagazine.nl/category/dossiers/duurzaamheid/) •

Economische crisis (http://www.ismagazine.nl/category/dossiers/economische-crisis/) •

Economische groei (http://www.ismagazine.nl/category/dossiers/economische-groei/) •

Gezondheid (http://www.ismagazine.nl/category/dossiers/gezondheid/) •

Gezondsheidszorg (http://www.ismagazine.nl/category/dossiers/gezondsheidszorg/) •

Helpt hulp? (http://www.ismagazine.nl/category/dossiers/helpt-hulp/) •

Klimaat (http://www.ismagazine.nl/category/dossiers/klimaat/) •

Landbouw (http://www.ismagazine.nl/category/dossiers/landbouw/) •

Mensenrechten (http://www.ismagazine.nl/category/dossiers/mensenrechten/) •

Lees verder... (/dossiers/) •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCDO Websites

3e Helft (http://www.3ehelft.org) •

Business in Development (http://www.businessindevelopment.nl) •

Earth Charter (http://www.earthcharter.n) •

Millenniumdoelen (http://www.millenniumdoelen.nl) •

Move Your World (http://www.moveyourworld.nl) •

NCDO (http://www.ncdo.nl) •
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Politiek (http://www.politiek2015.nl) •

Samsam (http://www.samsam.net) •

Sport Development (http://www.sportdevelopment.org) •

Wereldburgerschap (http://www.wereldburgerschap.nl) •

Worldconnectors (http://www.worldconnectors.nl) •

Oneworld

Buitenlandverslaggever Joeri B.. 

(http://www.oneworld.nl/Nieuws/Kort_Nieuws/article/29755/Buitenlandverslaggever_Joeri_Bo

•

Chinese koeien produceren moed.. 

(http://www.oneworld.nl/Nieuws/Kort_Nieuws/article/29753/Chinese_koeien_produceren_mo

•

Huurmoordenaars in Irak inspir.. 

(http://www.oneworld.nl/Nieuws/Kort_Nieuws/article/29749/Huurmoordenaars_in_Irak_insp

•

Vice Versa

Over de grens kijken.. (http://www.viceversaonline.nl/2011/06/over-de-grens-kijken/) •

HET BELANG VAN ACCOUNTABILITY.. (http://www.viceversaonline.nl/2011/06/het-

belang-van-accountability/) 

•

Ruimte voor discussie.. (http://www.viceversaonline.nl/2011/06/ruimte-voor-

discussie/) 

•
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