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Hoe evalueer je een ontwikkelings-project?

9 juni 2011 

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

ontwikkelingsproject-22-2/peter-3/) 

Dit is het laatste van vier berichten. Het eerste bericht  

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

ontwikkelingsproject-12-2/) beschrijft waarom klassieke 

evaluatiemethodes niet voldoende zijn voor een goede evaluatie. Ook 

introduceer ik de nu gouden standaard: de Randomized Control Trail 

(RCT). Het tweede bericht (http://www.isonline.nl/2010/11/24/hoe-

evalueer-je-een-ontwikkelingsproject-22-2/) gaat dieper in op de RCT 

en legt ook uit waarom enquêtes vaak niet voldoende zijn voor een goede evaluatie. Het derde 

bericht  (http://www.ismagazine.nl/2011/02/01/hoe-evalueer-je-een-ontwikkelingsproject-

extra-12-2/) gaat over alternatieve methodes – anders dan de RCT – voor een solide evaluatie. Dit 

laatste bericht zal beschrijven hoe gevoelige informatie verkregen kan worden. Ik zal ook enkele 

praktische zaken die belangrijk zijn voor een goed evaluatie naar voren laten komen.
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Hoe krijg je goede informatie over gevoelige onderwerpen? 

Het komt regelmatig voor dat ontwikkelingswerkers of academici informatie willen inwinnen over 

gevoelige onderwerpen. Dat is ook het geval in de Democratische Republiek van Congo (DRC) waar 

ik nu werk. Ons team wil informatie inwinnen op het gebied van seksueel geweld, huiselijk geweld, de 

aanwezigheid van gewapende groepen en corruptie. Dat valt niet mee. Het verzamelen van dit soort 

informatie is problematisch om twee redenen:

1. Mensen antwoorden strategisch. Stel dat je tijdens een enquête met een vrouw de volgende vraag 

stelt: “Wordt u geslagen door uw man?” Zelfs als haar man niet aanwezig is zal het antwoord op deze 

vraag bijna altijd ontkennend zijn. Laat ik nog een voobeeld geven. We vragen aan een ambtenaar: 

“Heeft u wel eens steekpenningen aangenomen?” De kans dat iemand hier ‘ja’ op zal antwoorden is 

klein.

2. We moeten ook rekening houden met een mogelijk gevaar voor de respondent. Stel je eens voor 

dat een vrouw toegeeft dat ze wordt geslagen. En dat haar man de ingevulde enquête ziet. Dat kan 

vreselijke gevolgen voor de vrouw hebben. Of stel je voor dat een enquête informatie vraagt over het 

gedrag van soldaten, en dat na enkele enquêtes de interviewer wordt aangehouden door soldaten – 

dit gebeurt regelmatig in Congo. De soldaten zien dan zowel de (mogelijk negatieve) opinie en de 

persoonlijke gegevens van de respondent. Ook dit kan vreselijke gevolgen hebben als de soldaten 

besluiten de respondent op te zoeken.

Het gevaar voor de respondent (probleem 2) is te beperken. De enquêtes die onze interviewers in de 

Congo bij zich dragen zijn voorzien van een code. En de gegevens van de respondenten hebben ook 

een code. Om de gevoelige informatie te matchen met de respondent moet je beide codes weten. 

Alleen wij beschikken over beide codes – deze liggen veilig opgeborgen in een kluis in New York City. 

Soldaten, maar ook de interviewers, kunnen daarom niet de gevoelige informatie matchen met de 

juiste persoon. Zij hebben namelijk geen toegang tot de kluis. Gelukkig kan niet alleen het tweede, 

maar ook het eerste probleem opgelost worden. Dit kan op twee slimme manieren.

(http://www.ismagazine.nl/2011/06/09/hoe-

evalueer-je-een-ontwikkelingsproject-extra-

22/spel/) Het lijstexperiment 

Stel we zijn geïnteresseerd in huiselijk geweld en 

we nemen enquêtes af onder 1000 vrouwen. En 

stel dat we deze 1000 vragenlijsten verdelen in 

twee groepen. In de eerste groep stellen we de 

vraag: “Hoeveel van de volgende drie punten zijn 

een probleem voor u?” 

A. Ik ben arm 

B. De markt is te ver weg en ik moet ver lopen 

C. Het is te droog voor een goede oogst 

In de tweede groep (de andere 500 enquêtes) 
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stellen we precies dezelfde vraag met precies dezelfde drie punten maar we voegen een extra punt 

toe: 

D. Ik word geslagen door mijn man

Dus een vrouw die arm is (punt A) en wordt geslagen (punt D) zal “een” antwoorden als ze in de 

eerste groep onderverdeelt is, en “twee” als ze in de tweede groep is onderverdeelt. Omdat de twee 

groepen willekeurig zijn geselecteerd, zijn de karakteristieken van de vrouwen in de twee groepen 

hetzelfde (zie voor een uitgebreide discussie mijn eerste bericht). Als het gemiddelde van de 500 

enquêtes in de tweede groep hoger is dan in de eerste groep, dan komt dit dus door punt D. Laat ik 

een voorbeeld geven. Stel dat huiselijk geweld (punt D) een probleem is voor 50 procent van alle 

vrouwen. Stel je ook voor dat armoede (punt A) een probleem is voor alle vrouwen. De andere twee 

punten (B en C) zijn, bijvoorbeeld, geen probleem. Het gemiddelde in de eerste groep zal dan “1” zijn, 

en “1.5” in de tweede groep. We weten dus dat er huiselijk geweld voorkomt – en wel bij 50 

procent van alle vrouwen.

Het mooie van deze methode is dat de respondent niet zegt wat het probleem is. Nog beter is dat ook 

de interviewer niet weet of er huiselijk geweld is. Er is dus geen reden voor de respondent om niet de 

waarheid te vertellen (probleem 1). Let er ook op dat de respondent beschermd is (probleem 2). Stel 

je voor dat voor een vrouw die is onderverdeeld in de tweede groep punt A and D belangrijk is en dat 

zij dus “twee” geantwoord. Dan kan ze altijd tegen haar man zeggen dat ze ‘ik ben arm’ en ‘de markt 

is ver weg’ heeft ingevuld. [1]

Willekeurige antwoord methode 

Er is een tweede slimme manier om zonder problemen gevoelige informatie te verkrijgen. Als eerste 

wordt op een willekeurige manier een van twee zinnen gekozen. Dit kan bijvoorbeeld via een wiel 

zoals in de figuur, maar een dobbelsteen werkt ook. De respondent kan dit zelf doen zodat de 

interviewer niet weet of zin A of B gekozen is. De respondent beantwoordt daarna of de zin “correct” 

of “niet correct” is. De figuur geeft een voorbeeld.

Als er huiselijk geweld voorkomt bij alle vrouwen dan zal van de 1000 keer ongeveer 800 keer 

“correct” als antwoord gegeven worden. Dit omdat er een 80 procent kans is dat zin A naar voren 

komt. Stel nu dat in plaats van 800 keer 600 keer “correct” als antwoord wordt gegeven. Dan weten 

we dat er huiselijk geweld voorkomt. We kunnen het zelfs uitrekenen: tweederde van alle vrouwen 

ondervinden huiselijk geweld.[2] Zie wederom dat deze methode de respondent beschermt. Stel dat 

haar man erachter komt en zegt “Je hebt “correct” geantwoord!” Dan kan zij zeggen “dat klopt, ik 

kreeg zin B”.

Vijf praktische dingen voor een goede evaluatie 

Hier zijn vijf praktische punten die we hebben geleerd van een grote evaluatie in Congo. Ook 

evaluaties van collega’s zijn hierbij meegenomen.

1. Schuw niet weg van nieuwe technologie 

Voor de evaluatie in de Congo gebruiken we PDAs in plaats van pen en papier. Dit heeft drie 
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voordelen: (1). De evaluatie vindt plaats in meer dan 1120 dorpen. Elk dorp wordt vier keer bezocht 

en in elk dorp worden tientallen mensen geïnterviewd. Met PDAs besparen we het printen van 

honderd duizenden pagina’s papier. Ook hoeven de teams geen papier mee te sjouwen, (2). Door 

interviewers minder antwoordvrijheid te geven krijgen we een betere kwaliteit antwoorden. We 

kunnen de PDA zo programmeren dat bepaalde vragen niet kunnen worden overgeslagen, alleen 

bepaalde antwoorden ingevuld kunnen worden, etc, (3). Met PDAs is de data gelijk digitaal wat 

onmiddellijke kwaliteitscontrole mogelijk maakt. In de Congo hebben we altijd acht man op motors 

die de PDAs met de laptop synchronizeren. De data komt daarna bij ons in New York binnen via 

internet waar we het meteen kunnen controleren op kwaliteit. Als bijvoorbeeld een interviewer een 

vraag fout beantwoordt zien we dat en bellen we hem of haar op de satelliet telefoon.

Als er telefoonbereik is (dit is niet het geval in grote delen in de Congo) dan kan men ook telefoons 

gebruiken voor het afnemen van enquêtes. Voor meer informatie zie bijvoorbeeld 

www.episurveyor.org.

2. Training, training, en nog eens training 

De training van interviewers moet centraal staan in de aanloop van de evaluatie. De evaluatie in de 

Congo is groot en ingewikkeld (de documenten voor deze evaluatie kunnen hier gevonden worden: 

http://cu-csds.org/2011/03/drc-design-instruments-and-mock-report/). De training was dus intens 

en duurde enkele maanden. We verdeelden de honderd man in vier groepen en elk kreeg ongeveer 

een maand training. Na deze maand werd in een echt dorp met echte mensen alle evaluatie 

onderdelen geoefend. Natuurlijk werd dit opgevolgd door een nabespreking en nog een keer een 

training. Wanneer de interviewers met hun werk beginnen kunnen ze nog veel leren van de trainers. 

Trainers kunnen daarom het best een aantal keer mee het veld in om er helemaal zeker van te zijn dat 

alles vlekkeloos verloopt.

3. Maak een analyse plan van te voren 

Het is belangrijk om voor de datacollectie een compleet analyse plan te schrijven. Dit plan moet de 

hypotheses van het project bevatten en de variabelen en statistische technieken die gebruikt gaan 

worden om te kijken of deze hypotheses standhouden. Een groot voordeel hiervan is dat dit voorkomt 

dat je vergeet belangrijke data te verzamelen. Een nog groter voordeel is dat dit ‘datamining’ 

voorkomt. Laat ik dit laatste uitleggen. Stel dat de hypothese is ”Het project leidt tot economische 

ontwikkeling”. Stel je ook voor dat er 40 verschillende maatstaven van ontwikkeling worden 

verzameld zoals het aantal kippen, aantal telefoons, en kwaliteit van de muren. Zelfs als het project 

geen invloed heeft gehad zullen toch enkele van deze maatstaven positief en significant zijn.[3] Het is 

dus mogelijk voor de onderzoeker om alleen deze variabelen te rapporteren – misschien vanwege 

invloed van de hulporganisatie of om de resultaten te kunnen publiceren in een academisch 

tijdschrift. Dit moet voorkomen worden.

4. Gebruik promovendi 

Een goede evaluatie is snel ingewikkeld en kost tijd en human resources – iets wat veel 

hulporganisaties simpelweg niet hebben. Promovendi (en academici in het algemeen) zijn de ideale 
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kandidaat om mee te helpen om vier redenen: (1) Een aio-schap in de Verenigde Staten duurt op zijn 

minst vijf jaar – de promovendi heeft dus tijd. (2) Veel aio-programma’s in de VS hebben een sterke 

nadruk op statische technieken – de promovendi is dus goed getraind om te ondersteunen in 

evaluaties. (3) Ook worden de promovendi door de universiteit tijdens deze vijf jaar betaald – ze zijn 

dus gratis. (4) Bovendien is de samenwerken met een hulporganisatie een goede kans voor de 

promovendi om nieuwe data te verzamelen – ze zijn dus gemotiveerd. Aan de evaluatie in de Congo 

heb ik de laatste twee jaar veel tijd besteed en ik heb meer dan een jaar in de Congo gewoond. Ik heb 

hier geen salaris voor ontvangen. Wel heb ik nu toegang tot unieke data voor mijn promotie-

onderzoek.

5. Samenwerking hulporganisaties en academici 

Het is tegenwoordig gebruikelijk dat hulporganisaties en academici de handen ineen slaan. Het 

project in de Congo wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door de International Rescue Committee en CARE 

International en de evaluatie van dit project wordt uitgevoerd door Columbia University. Voor zo’n 

samenwerking is een “Memorandum of Understanding” belangrijk. Daarin staat bijvoorbeeld dat de 

academici de data mag publiceren – ook als er geen of zelfs negatieve resultaten zijn. Dit is belangrijk 

voor een goede onafhankelijke evaluatie.

Een van de meest prominente spelers op het gebied van project evaluaties is de Poverty Action Lab 

op MIT. Voor meer informatie over solide project evaluaties zie hun website: 

www.povertyactionlab.org. (http://www.povertyactionlab.org.) 

Peter van der Windt 

aio, Columbia University 

pv2160@columbia.edu 

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

[1] Belangrijk is dat de vier punten niet allemaal waar kunnen zijn. Als dat het geval is en een persoon 

zegt “vier” in groep Y dan weten iedereen dat er huiselijk geweld is. Door een pilote te doen kunnen 

de goede punten gevonden worden. Tevens, dit type vraag benodigd een solide training.

[2] De hoeveelheid ja-antwoorden (A) is a functie van de echte hoeveelheid huiselijk geweld (G) en de 

kans (p) om de vraag “Ik word geslagen door mijn man?” te krijgen. That is, A = pG + (1-p)(1-G) wat 

we kunnen oplossen als G = (A + p – 1)/(2p-1). In het voorbeeld krijgen we dus G = (.6 + .8 – 1)/ (1.6 

– 1) =2/3. Een andere manier om achter gevoelige informatie te komen is om een relatie met de 

respondent op te bouwen zodat hij/zij de interviewer vertrouwd. Het probleem is dat dit vaak veel 

tijd kost en vaak kunnen hierdoor maar een klein aantal observaties worden verkregen.

[3] Stel we zijn geïnteresseerd of een project leidt tot meer kippen. De meest gebruikte statistische 

test kijkt of er een groot verschil is tussen de gemeten waarde en de waarde die er zou zijn als het 

project niet tot meer kippen had geleid. Als de gemeten waarde buiten een zogenaamd 

vertrouwensregio ligt zeggen we dat het project inderdaad tot meer kippen heeft geleid. Het is 

gebruikelijk een 95% vertrouwensregio te gebruiken. Er is dus 5% kans dat door puur kans de 
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gemeten waarde buiten dit bereik ligt. Dus als er 40 maatstaven worden gebruikt zullen er bij kans 

rond de twee significant zijn, zelfs als het project geen impact heef gehad. Een voorbeeld van een 

preanalyse plan kan hier gevonden worden: http://cu-csds.org/2011/03/drc-design-instruments-and

-mock-report/

This post was submitted by Peter van der Windt (http://codinginthecongo.blogspot.com) .
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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) •

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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