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Hoe evalueer je een project? 2/2

24 november 2010 

(http://www.isonline.nl/2010/11/24/hoe-evalueer-je-een-

ontwikkelingsproject-22-2/peter-3/) Dit is een belangrijk onderwerp. 

Ieder jaar wordt er een flinke zak geld aan ontwikkelingshulp uitgegeven 

maar we weten niet of dit veel goed doet. Sinds kort – dankzij de 

Randomized Control Trail (RCT) – kunnen we op een goede manier 

beantwoorden of een ontwikkelingsproject werkt. In het vorige bericht 

heb ik de RCT in detail uitgelegd. In dit bericht zal ik schrijven over de 

vraag of de RCT moreel verantwoord is. Ook schrijf ik over wat het 

olievlek probleem inhoudt. Daarna leg ik uit waarom het gebruik van 

enquêtes vaak onvoldoende is voor een goede evaluatie.

Ik ben enkele maanden in Oost Congo voor de evaluatie van DFiD’s Tuungane. Tuungane is een van 

de grootste naoorlogs ontwikkelingsprojecten in de wereld en wordt uitgevoerd door de IRC en CARE 

International. De evaluatie is een RCT dat wordt uitgevoerd door Columbia University. Het is de 
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grootste evaluatie van zijn soort in de wereld en vind plaats in meer dan 1120 dorpen. In dit bericht 

gebruik ik de evaluatie van Tuungane enkele malen als voorbeeld.

Is de RCT moreel verantwoord? 

Stel je voor: er is een drie jaar durend project in 2500 dorpen in Oost Congo om de mensen rijker te 

maken. Voor een RCT moeten deze dorpen willekeurig zijn gekozen. Dit zodat de groep dorpen met 

het project hetzelfde is als de groep dorpen zonder het project. Het enige verschil is dat een groep het 

project krijgt en de ander niet. Dus, als na drie jaar de groep dorpen met het project rijker is dan de 

groep dorpen zonder het project kan dit alleen komen door het ontwikkelingsproject.

Als eerste wordt in een RCT dus slechts een gedeelte van alle mogelijke dorpen gekozen voor het 

project – de rest is de vergelijkingsgroep. Is dit geen probleem?

Een ontwikkelingsproject wordt altijd geïmplementeerd in een paar plaatsen en niet andere. 

Hulporganisaties hebben een gelimiteerd budget. Daarom is het vaak simpelweg niet mogelijk om 

aan alle hulpbehoevende dorpen het project te geven. In Oost Congo bijvoorbeeld zijn er meer dan 

2500 dorpen die hulp behoeven. Bovendien, als een dorp een vergelijkingsdorp is betekent dit niet 

dat het dorp geen hulp van andere organisaties kan krijgen. Ook betekent het niet dat het dorp het 

project niet in de toekomst kan krijgen. Belangrijk is natuurlijk dat nooit een hulpbehoevend dorp 

hulp wordt onthouden vanwege een evaluatie – zelfs niet een RCT.

Ten tweede worden in een RCT de dorpen willekeurig gekozen voor het project. Is dit geen probleem?

Stel je voor: er zijn 5000 hulpbehoevende dorpen in Oost-Congo maar er is geld voor slechts 2500 

dorpen. Hoe moeten deze dorpen gekozen worden? Dorpen die het project allemaal even hard nodig 

hebben. Hoe kunnen we dit objectief uitvoeren? Laten we iemand in het hoofdkantoor van de 

hulporganisatie – vaak een ivoren toren – de beslissing maken? Misschien is het willekeurig kiezen 

van deze 2500 dorpen door een computer wel zo eerlijk. Ook kan het willekeurig selecteren van 

dorpen heel transparant zijn. In 2007 kwamen vertegenwoordigers van meer dan 5000 dorpen in 

Oost Congo in groepen bijeen. Van deze 5000 werden 2500 dorpen geselecteerd voor Tuungane 

doormiddel van een loterij. De loterij was volledig transparant. Het was duidelijk voor de dorpelingen 

waarom hun dorp wel of niet was geselecteerd, en dat het eerlijk was gebeurt. Ook hoeven de 

dorpelingen in een niet-gekozen dorp zich nu niet af te vragen waarom er in het nabij gelegen dorp 

wel een school wordt gebouwd en niet in hun dorp.

Zijn er geen olievlekproblemen? 

Dit is een meer technisch punt. Laat ik eerst uitleggen wat het olievlekprobleem is.  Stel je voor: een 

project dorp X ligt dichtbij een niet-project dorp Y. Het project is het aanleggen van een brug en na 

drie jaar zijn de inwoners van dorp X “100” rijker. Stel je voor: inwoners van dorp Y maken ook 

gebruik van de markt in dorp X en zijn daarom na drie jaar “80” rijker.  Als we nu het project dorp 

(X) vergelijken met het niet-project dorp (Y) zal de conclusie zijn dat het project slechts een impact 

heeft gehad van “20”. De hulporganisatie zal niet blij zijn met het resultaat. Maar dit is niet juist! De 

impact van het project was “180”.
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(http://www.isonline.nl/wp-

content/uploads/2010/11/building.jpg) Dit is 

vaak geen groot probleem. Als eerste wordt met 

een RCT niet één project dorp met één niet-project 

dorp vergeleken. Twee groepen van dorpen 

worden met elkaar vergeleken. Bovendien reizen 

mensen niet veel en ver van hun dorp. De dorpen 

zijn vaak erg geïsoleerd en de olievlek verspreidt 

zich dus niet. Ook kan bruikbare informatie 

worden verzameld. In Oost Congo hebben wij 

bijvoorbeeld van meer dan 5000 dorpen GPS-data 

verzameld en zullen we isolatie-informatie 

verzamelen voor 1120 dorpen. Mocht het olievlek 

probleem bestaan dan kunnen we het meten en meenemen in de analyse.

Waarom enquêtes vaak niet voldoende zijn 

In dit en het vorige bericht was het doel van het voorbeeldproject om de dorpelingen rijker te maken. 

Dit kan gezien en gemeten worden door het evaluatie team: tel het aantal kippen, bekijk de kwaliteit 

van de daken, etc. Veel projecten hebben daarentegen als doel het veranderen van het gedrag van 

mensen: de verbetering van sociale cohesie, bestuur, etc. Voor de evaluatie van dit soort projecten is 

het niet verstandig om te vertrouwen op enquêtes. Er zijn dan namelijk twee problemen:

Als eerste bestaat de kans dat mensen strategisch antwoorden op vragen in een enquête. Mensen 

kunnen liegen. Stel dat er veertig kippen zijn in het dorp. Stel je ook voor dat een persoon die wordt 

geïnterviewd denkt “Als mijn dorp arm is, is de kans groter dat we een ontwikkelingsproject 

ontvangen in de toekomst”. Hij of zij kan dus strategisch antwoorden “Wij hebben twee kippen in het 

dorp”. Voor kippen is dit geen probleem, omdat deze informatie door observatie kan worden 

gecontroleerd. Het aantal kippen in het dorp kan worden geteld. Helaas voor onderwerpen zoals 

sociale cohesie en goed bestuur is dit wel een groot probleem.

Het tweede probleem is subtieler. Dit is het papegaai-effect. Stel je voor: je hebt een papegaai en drie 

jaar lang zeg je tegen de papegaai “Ik heb honger”. Na een tijd zal de papegaai altijd “Ik heb honger” 

zeggen – ook net nadat het heeft gegeten. Hetzelfde kan gebeuren met een ontwikkelingsproject. Het 

doel van Tuungane in Oost Congo is het verbeteren van bestuur. Gedurende drie jaar heeft Tuungane 

goed bestuur gepromoot en woorden zoals ‘transparantie’, ‘participatie’ en ‘verantwoording’ zijn nu 

ingeburgerd in de 2500 projectdorpen. Als we nu in de enquête vragen “Is transparantie bij het 

maken van publieke beslissingen belangrijk?” is de kans is groot dat projectdorpen meer ‘ja’ 

antwoorden dan de dorpen zonder het project. Het probleem is dat we niet weten of de mensen echt 

een ander gedrag hebben. Het kan zijn dat mensen in de projectdorpen na drie jaar Tuungane weten 

dat ‘ja’ het goede antwoord is.
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Dus, wat te doen als enquêtes niet werken? Moeten we er vrede mee nemen dat voor projecten met 

als doel een verandering in het gedrag van mensen er geen solide evaluatie bestaat – zelfs als de 

evaluatie een RCT is? Gelukkig is het antwoord ‘nee’. Het antwoord op dit probleem is een 

gedragsmaatstaf. Hoe kunnen we er zeker van zijn dat een persoon niet liegt in een enquête, en de 

mensen in projectdorpen zich niet als papegaai gedragen? In andere woorden: Hoe weten we of hun 

gedrag echt is veranderd? Het idee is simpel: maak het onaantrekkelijk voor een persoon zich anders 

te gedragen.

Tuungane heeft als doel de verbetering van bestuur. Laat ik dus de gedragsmaatstaf voor de evaluatie 

van Tuungane als voorbeeld gebruiken. In 560 dorpen (280 Tuungane en 280 niet-Tuungane 

dorpen) geven we duizend dollar voor een ontwikkelingsproject. Het dorp kiest het project en wie 

verantwoordelijk is voor de uitvoering. De enige limiet is dat het project uitgevoerd moet worden 

binnen twee maanden. Tijdens deze twee maanden – zonder dat het dorp het weet – verzamelen wij 

informatie over goed bestuur. De duizend dollar is echt en we zullen dus informatie ontvangen over 

het echte gedrag van het dorp. Met deze – correcte – informatie kunnen we dan kijken of er een 

verschil is tussen projectdorpen en dorpen die het project niet hebben ontvangen. Besturen de 

Tuungane dorpen het geld beter dan de dorpen die niet Tuungane hebben ontvangen?

Dus voor elk project dat ingevoerd wordt met een RCT– zelfs projecten met als doel het veranderen 

van gedrag – kunnen we nu voor het eerst op een correcte manier aantonen of het project 

daadwerkelijk werkt. Eindelijk zullen we weten of die enorme zak geld goed doet. In aankomende 

berichten schrijf ik meer over de vele dingen die hier gebeuren in Oost Congo.

Peter van der Windt 

aio, Columbia University 

pv2160@columbia.edu

http://codinginthecongo.blogspot.com (http://codinginthecongo.blogspot.com) 

This post was submitted by Peter van der Windt.

Reacties(4)

Mathijs Euwema | december 6th, 2010, 12:10 •

Peter van der Windt gaat deze keer in op de morele aspecten, waar ik in mijn vorige reactie al 

op wees. Hij zegt dat deze niet echt spelen omdat (samengevat): 

-je kunt niet iedereen helpen en dorpen worden ad random gekozen. Maw: het is dus eerlijk en 

niemand hoeft te klagen. Dat moge zo zijn, maar de keuze om dat ad random te doen (via bijv. 

een loterij) wordt niet gemaakt door de betreffende dorpen en dorpelingen zelf. Je kunt je toch 

indenken dat dat niet o.k. is? (of in elk geval niet o.k. voelt voor een willekeurige dorpeling die 

per ongeluk in de gaten krijgt wat er gaande is). Windt verwart ‘ad random’ met ‘eerlijk’. Een 

loterij is alleen maar eerlijk als je er zelf voor hebt gekozen er aan deel te nemen. Zijn 
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toevoeging als ‘Belangrijk is natuurlijk dat nooit een hulpbehoevend dorp hulp wordt 

onthouden vanwege een evaluatie – zelfs niet een RCT’ is alleen maar obligaat. De toevoeging 

in de toevoeging ‘zelfs een RCT’ doet bovendien vermoeden dat Windt wel degelijk vind dat 

RCT’s een hogere vorm van evaluatiekunst zijn. 

Behalve dat RCT’s niks nieuws zijn (zelfs niet in de OS sector), gaat Windt volledig voorbij aan 

twee andere zaken die ik in mijn eerdere reactie naar voren bracht: 

-Aangezien ontwikkelingshulp zo versnipperd is, kan nooit, of heel erg moeilijk, aangetoond 

worden dat een bepaalde interventie verantwoordelijk is voor een bepaald resultaat (omdat er 

gelijktijdig allerlei hulporganisaties en hulpprogramma’s bezig zullen zijn, from all over the 

world). Het werkt eigenlijk alleen maar als je in een OS-vrij gebied gaat werken. Die zullen 

moeilijk te vinden zijn, zeker in Afrika. Nou zal het voor bepaalde interventies heel makkelijk 

zijn om aan te tonen dat ze resultaat hebben, bijvoorbeeld verbeteringen in de infrastructuur, 

maar ja, voor dat soort dingen heb je weer geen RCT nodig. 

-En dat brengt mij weer bij mijn andere punt, waar Windt ook niet op is ingegaan: waarom 

zouden we dit eigenlijk allemaal moeten willen? Straks zijn we meer geld en tijd kwijt aan 

evalueren dan aan het werk zelf (en kom op mensen, na 50 jaar OS weten we wel een beetje wat 

werkt en niet werkt; we weten vooral dat heel veel niet werkt…). 

Waarschijnlijk zal Windt ook niet ingaan op zulke zaken, omdat hij natuurlijk vooral bezig is 

zijn “nieuwe” methode te verkopen. Te vrezen valt dat bepaalde donoren, zoals het 

Nederlandse Ministrie van BuZa, hier nog voor vallen ook. Daarbij vergetend dat “meten is 

weten”, alleen maar geldt als je weet waar je mee bezig bent. OS wordt bezuinigd, maar ik 

voorspel dat die bezuinigingen nauwelijks de evaluatie-kant van het werk zullen treffen. En dat 

dat desondanks niet tot verbeteringen in de impact OS werk zal leiden durf ik ook te 

voorspellen.

Henk J.Th. van Stokkom (http://www.vanstokkom.nl) | december 6th, 2010, 15:02 •

Sinds eind jaren negentig ben ik indirect betrokken bij RCT’s in oost Afrika. 

Met name de onderzoeken van Michael Kremer c.s. naar effecten van Deworming van kinderen 

in west Kenia. De resultaten zijn bekend en het toenmalige werk van ICS (NL) is daarmee 

doorgedrongen tot één van de weinige positieve voorbeelden van het nut van ‘klassiek’ OS werk 

in het boek The White Man’s Burden van William Easterly.

Om hier dus in oktober 2010 een artikel zo’n beetje te beginnen met ‘….sinds kort is er een 

methode…’ is op zijn minst grappig.

Wellicht klinkt de naam Ester Duflo hier bekend. 

Als diehard Randomista de vertegenwoordiger van de RCT hoek.

Van het blog (PSD Worldbank): http://alturl.com/tx3ka (http://alturl.com/tx3ka) 

Citeer ik even; 

“One of the first punches thrown was by Angus Deaton, a professor of development economics 
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at Princeton. Back in 2008 he gave a presentation with a slide showing Esther Duflo and one of 

her colleagues jumping out of an airplane, Duflo with a parachute and her colleague without. 

Deaton was making the point that we don’t really need an RCT to know that a parachute is 

necessary. Duflo has proven to be equally good at landing a punch or two. In her TED Talk, she 

compared development economics before the advent of RCTs to medieval doctors using 

leeches.” 

Even zoeken op Duflo en TED talks via Google en het is allemaal te volgen.

Over de hype rondom TED talks (tot mijn verbazing zelfs tot in Amsterdam doorgedrongen): 

http://alturl.com/noe2w (http://alturl.com/noe2w) 

Mijn punt? 

Mijn punt is dat we inderdaad van hype naar hype vliegen om te bewijzen dat hetgeen we doen 

nut heeft en als dat niet lukt kunnen we bewijzen dat we nu wel weten hoe het moet op basis 

van gedegen onderzoek….. 

Dus hoe dan ook; we hebben dat geld nodig om door te gaan met wat we doen al of niet in 

aangepaste vorm. 

Waar ik nerveus van begin te worden is dat er steeds meer mensen met onderzoek bezig zijn en 

met fondsenwerving en met van alles en nog wat, maar wie er nou in het veld gewoon aan het 

werk is wordt steeds minder zichtbaar en die mensen komen ook nauwelijks nog aan het 

woord.

Doet me denken aan de dag (eind jaren tachtig/begin jaren negentig van de vorige eeuw) toen 

bleek dat Amsterdamse beurs meer noteringen kende van beleggingsfondsen dan van bedrijven 

waar ze in konden beleggen……

Henk J.Th. van Stokkom – vanstokkom.nl

Peter van der Windt (http://www.petervanderwindt.eu) | december 7th, 2010, 07:12 •

Beste Mathijs,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb ook met veel plezier uw reactie op mijn vorige bericht 

gelezen. Mijn reactie op uw vorige reactie moet u gemist hebben omdat ik daarin extra 

informatie geef over de RCT. Ik behandel daarin al uw punten. Voor de volledigheid heb ik 

hierbij nogmaals deze reactie geplaats.

Met vriendelijke groet vanuit Oost-Congo,

Peter 

*****************************************************

November 29, 2010: 
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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 

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 

Page 7 of 14Hoe evalueer je een project? 2/2 | Is Magazine

6/9/2011http://www.ismagazine.nl/2010/11/24/hoe-evalueer-je-een-ontwikkelingsproject-22-2/



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

Bron: http://www.isonline.nl/2010/10/04/hoe-evalueer-je-een-

ontwikkelingsproject-12-2/ (http://www.isonline.nl/2010/10/04/hoe-evalueer-je-een-

ontwikkelingsproject-12-2/) 

*****************************************************

Mathijs Euwema | december 12th, 2010, 09:03 •

Beste Peter (je sluit je reactie af met Peter, dus als je het goed vindt ga ik ook over op een iets 

informelere toon; past ook beter bij onze sector ), 

Ten eerste: bedankt voor je reactie. Ik had m inderdaad gemist. 

Laat ik ook 1 voor 1 er weer op ingaan: 

1. RCT’s als trend. Inderdaad, RCT’s zijn geen trend in de sociaal-wetenschappelijk en 
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medische wereld. Maar als middel ter evaluatie van OS werk zijn ze wel degelijk enigszins 

nieuw op de radar, en of ze wel of niet een trend zijn zal nog moeten blijken. Zoals Henk van 

Stokkom ook aangeeft: er lijkt sprake van een hype-je. 

2 & 3.Er zitten gaten in de vergelijkbaarheid van de twee groepen. Wat ik daarmee bedoelde is 

dat de beide groepen dorpen ook nog allerlei andere hulp ontvangen die (mogelijk) invloed 

heeft op de resultaten. Dat is volgens jou niet zo want beide groepen dorpen zijn behept met 

een zelfde soort mix van hulpprojecten (en andere kenmerken). Dat is ten eerste natuurlijk 

maar zeer de vraag (het gaat weer uit van een soort ordelijkheid en openheid in 

informatievoorziening die de OS wereld nu juist niet kenmerkt). Maar zelfs als dit zo is, wil dat 

natuurlijk niet zeggen dat dat geen of dezelfde invloed zal hebben. Kijk, voor heldere projecten 

zal het ook niet zo belangrijk zijn, maar voor vagere psychosociale of community change 

achtige projecten kan dit wel degelijk het geval zijn. De macht van de grote aantallen doet dit 

niet teniet. Vergelijkbaarheid lijkt me overigens ook nog wel beinvloed door bepaalde zaken als 

de rol van de onderzoekers in het scheppen van verwachtingen en daarmee de ‘self full filling 

prophecy’ fallacy. Maar goed: nogmaals ik heb niks tegen RCT’s als methode an sich (dat zou 

ronduit dommig zijn), maar blijf me vooral afvragen wanneer en waarom (voor de OS). 

4. Over de de ethische verantwoording van de RCT.Hier ben ik op ingegaan in mijn tweede 

reactie op dezelfde punten die je nu herhaalt en die volgens mij niet de hele lading dekken. 

5. Over wat wel en wat niet werkt. Dat er allerlei debatten gaande zijn op dit terrein heeft meer 

te maken met veranderende maatschappelijke trends en de navelstaarderij van de sector, dan 

dat het daadwerkelijk echt zo is dat we het niet weten. Ik refereer ook graag even naar de 

reactie van Henk van Stokkom die dit ook helder formuleert: we doen werkelijk alles om maar 

aan te kunnen tonen dat we moeten doorgaan met wat we doen (en als de RCT niet de 

verlossing brengt, dan verzinnen we weer wat anders). Daarbij lopen we vooral achter de feiten 

aan, omdat het meeste al wel bekend is (maar daar willen we toch vaak liever niet mee 

ophouden) en vergeten we dat het bredere publiek allang conlusies heeft getrokken die ook met 

de beste RCT’s in de wereld hen niet van gedachten zullen doen veranderen. 

Je zegt dat het een verplichting is naar de Derde Wereld dat we goed evalueren. Wie heeft ons 

die verplichting opgelegd? De Derde Wereld? Als die zouden weten hoeveel van “hun” geld 

naar dit soort dingen zou gaan, weet ik niet of ze ons daartoe zouden verplichten. Hebben we 

ons zelf ertoe dan misschien toch verplicht? Dat lijkt me een staaltje old-style, neo-koloniale 

arrogantie: wij gaan wel even bij jullie onderzoeken wat goed voor jullie is van wat wij voor 

jullie doen. Misschien moeten we ze gewoon vragen wat voor projecten ze wel nuttig vinden en 

welke niet? Misschien hebben ze niet altijd gelijk in hun percepties, maar ging OS nou over 

hulp of over (autonome) ontwikkeling?

Met vriendelijke groet,

Mathijs
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