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 Woord vooraf  

Oxfam greep de verplichting van een eindevaluatie aan als mogelijkheid 

om ook het leren binnen de organisatie verder te ondersteunen. Het 

spreekt voor zich dat dergelijke benadering een actieve betrokkenheid 

vraagt van zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers. Onze dank gaat 

uit naar iedereen die actief heeft meegewerkt aan de evaluatie, ondanks 

de werk- en tijdsdruk. Bijzondere dank aan de vele vrijwilligers die aan de 

Dankzij hun medewerking hebben we op een goede manier de 

methodologie van Outcome Harvesting kunnen uittesten. Tenslotte 

wensen we Sarah Standaert te bedanken voor de proactieve en 

professionele ondersteuning in alle fasen van het evaluatieproces. 

Geert Phlix (ACE Europe) Mechelen, Belgi . 2022 
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Korte samenvatting 

1 Dit rapport presenteert de resultaten van de eindevaluatie van het DGD-

uitgevoerd door Oxfam Wereldwinkels in de periode 2017-2021, met als volgende d Doordat meer 

landbouwproducenten (KLP) in het Zuiden en op het milieu, en vanuit dit inzicht de vraag van Oxfam-

Wereldwinkels steunen, is er een verhoogde druk naar een open politiek en publiek debat over wijzigingen van 

deze regels eze beleidsinitiatieven nemen 

t.v.v. duurzame, inclusieve economische ontwikkeling. Het programma hoopt een open politiek debat te 

stimuleren door ook in te zetten op een open publiek debat waar diverse stakeholders (eigen vrijwilligers, 

middenveldorganisaties, media en opiniemakers, kinderen en jongeren, en het brede publiek) hun posities 

duidelijk maken.  

2 Deze eindevaluatie is een summatieve evaluatie die het DGD-programma in zijn totaliteit evalueert, maar niet 

elk resultaat heeft hetzelfde gewicht gekregen in de evaluatie. Resultaat 1 m.b.t. de uitwerking van 

basisdocumenten en ketenanalyses en resultaat 3 m.b.t. KLP werden meegenomen in functie van hun bijdrage 

r 

studiebureau. De doelstelling van deze evaluatie is tweeledig: verantwoording afleggen en leren. De OESO-

DAC criteria, effectiviteit (m.i.v. indicaties van impact)  en duurzaamheid werden 

 

3 Voor de dataverzameling werd een mixed-methods aanpak gebruikt, bestaande uit een combinatie van online 

surveys bij het brede publiek en de vrijwilligers, focusgroepen met negen lokale groepen, Outcome Harvesting, 

semigestructureerde interviews, en documentenanalyse. Voor de analyse van het politieke discours werd een 

contributie-analyse uitgevoerd voor drie geselecteerde lobbytrajecten (Leefbaar Inkomen in de chocoladesector, 

zorgplicht en Unfair Trading Practices). 

Effectief en relevant programma 

4 OWW heeft in grote mate de doelstelling van haar DGD-programma 2017-2021 kunnen realiseren. OWW heeft 

bijgedragen aan meer kennis en inzicht bij haar achterban, consumenten, het middenveld, opiniemakers en 

beleidsmakers en aan het politieke debat over WHR en hun impact op milieu en de situatie van KLP in het 

zuiden. De mate waarin dit al effectief geleid heeft tot aanpassingen van WHR en een evolutie  naar een meer 

rechtvaardige economie is voorlopig beperkt. OWW speelt een belangrijke rol in de kennisopbouw en het op de 

agenda zette

voor doortastend beleid en bindende wetgeving. Een 

uitgevoerd die ondanks de Covid-crisis verschillende resultaten hebben gerealiseerd. 

Vrijwiligersbeweging  geen groei, wel consolidatie en meer diepgang 

5 Vrijwilligers voelen zich competent, ze beschikken over het algemeen over voldoende kennis en inzicht, en 

hebben het gevoel dat ze het verschil kunnen maken. Er zijn voldoende opportuniteiten om hun engagement 

waar te maken. De mate waarin lokale vrijwilligers een multiplicatorrol opnemen is eerder beperkt.  Door 

verkoop en het uitdelen van publicaties wordt het belang van Fair Trade onder de aandacht gehouden. De 

manier waarop hierdoor nieuwe mensen bereikt worden is beperkt. Informatie wordt vooral gedeeld met 

vrienden of familie, meestal gelijkgezinden. Klanten aanspreken in de winkel blijft bij uitstek de taak die 

vrijwilligers het meest (willen) opnemen, maar er wordt tegelijkertijd op gewezen dat dit voornamelijk gebeurt in 
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het kader van campagnes of acties. Tijdens de dagdagelijkse winkelwerking is hiervoor meestal geen tijd, noch 

interesse bij de klant. 1/3 van de vrijwilligers geeft aan niet over voldoende kennis over Leefbaar Inkomen en/of 

over zorgplicht te beschikken, en de meerderheid hiervan vindt dit ook niet nodig voor hun engagement als 

vrijwil

maar ondervindt andere drempels, voornamelijk gebrek aan tijd en/of het moeilijk de weg vinden in de 

hoeveelheid aan informatie. Slechts een kleine minderheid van vrijwilligers is bereid om vormingen te geven, 

debatten of infoavonden te organiseren, de lokale pers aan te schrijven of lokale beleidsmakers aan te spreken. 

e sociale media. De corona 

pandemie heeft in het algemeen een negatief effect gehad op de mate waarin attitude (bereidheid) omgezet 

werd in effectief gedrag, en in het bijzonder op activiteiten die bij uitstek getroffen werden door de corona 

pandemie, zoals het geven van vormingen, informeren van leerkrachten en het organiseren van debatten en 

infoavonden. Het delen van info op sociale media is dan weer wel gestegen. 

6 De meerderheid van de vrijwilligers die zich inzetten voor OWW doen dit omdat ze de boodschap van OWW 

mee willen uitdragen en ze de waarden van OWW delen. De positieve appreciatie vanuit de samenleving voor 

het engagement voor eerlijke handel wordt onder druk gezet door de competitie met andere 

en (klimaat, lokale producten, korte keten). Het blijft 

moeilijk om jongeren aan te trekken, mede door het feit dat jongeren meer dan de ouderen een gebrek aan tijd, 

geld en middelen ervaren. De evaluatie bevestigt de trend van een verouderende vrijwilligersbeweging.  

7 Om een antwoord te bieden aan verschillende uitdagingen van de beweging waaronder de verouderende 

beweging, de dalende verkoop, de proliferatie van duurzaamheid labels, de stijgende verkoop van Fair Trade 

producten in de supermarkten, enz. werd een succesvol FIT-traject (Fair Trade In Transitie) uitgerold. Het FIT 

proces heeft de lokale groepen gedynamiseerd en gemotiveerd om meer naar buiten te treden, verder te kijken 

dan de verkoop, de eigen sterktes te ontdekken en daarop in te zetten. Lokale groepen hebben een duidelijke 

keuze gemaakt voor acties waarop ze zich verder wilden profileren. Dit is een relevante strategie aangezien ze 

het gevoel van autonomie van de lokale groepen versterkt en verder bouwt op aanwezige competenties 

(interesses, vaardigheden, goesting), twee gedragsdeterminanten die van belang zijn voor de intrinsieke 

motivatie van de vrijwilligers.   

8 Net zoals vele andere vrijwilligersbewegingen wordt OWW geconfronteerd met een verouderende 

vrijwilligerspopulatie en verlies aan vrijwilligers. In tegenstelling tot andere bewegingen lijken verstillende 

groepen echter in de minderheid te zijn. Dit toont aan dat ondanks de verouderende groepen, er toch nog 

voldoende dynamiek is bij de lokale vrijwilligersgroepen. De verhoogde aandacht voor het zoeken naar 

an 

het aanbod heeft ervoor gezorgd dat er in verschillende groepen terug een nieuwe dynamiek op gang werd 

gebracht.   

9 -proces heeft men echter onvoldoende kunnen vasthouden en 

benutten. Door de Covid-crisis, maar ook door het integratieproces van OWW met Oxfam Solidariteit en de vele 

personeelswissels lijkt er een afstand gegroeid tussen vrijwilligersgroepen en het Nationaal Secretariaat. Zoals 

verschillende vrijwilligersbewegingen is ook OWW frontaal in de aanval gegaan om een antwoord te zoeken op 

de vergrijzing bij de groepen met een mix van verbeteracties: stimuleren van lokale wervingsacties, 

vernieuwende activiteiten om een meer divers publiek aan te trekken, faciliteren van bestuur vernieuwing, 

intensief ondersteunen van nieuwe groepen, enz. Dit soort acties kan zorgen voor een groeiende afstand 
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10 , de 

diversificatie van het aanbod en het engagement voor lokale samenwerkingsverbanden heeft in verschillende 

groepen geleid tot het aantrekken van enkele nieuwe vrijwilligers. Maar er zijn ook veel groepen waar er geen 

vrijwilligers bijkomen of vrijwilligers vertrekken. Covid heeft ook een negatieve impact gehad op het 

vrijwilligersengagement in verschillende lokale groepen omwille van de sluiting van de winkels, verlies van 

groepsgevoel en bijgevolg verminderd engagement voor vergaderingen en vormingen, zowel lokaal als 

nationaal.  

Breed draagvlak (aantal) voor een rechtvaardige economie, maar relatief dun (diepgang en kennis) 

11 Oxfam Wereldwinkels is goed gekend bij het ruime publiek. De aanwezigheid van de lokale wereldwinkel, het 

uitdelen van publicaties en het organiseren van lokale acties spelen hierin een belangrijke rol. Twee derde van 

de bevolking heeft een goede kennis van het begrip Leefbaar Inkomen (mede dankzij de publiekscampagne 

Bite to Fight). Zorgplicht is slechts gekend door een vierde van de bevolking, wat verklaard kan worden door de 

beperkte aanwezigheid van het thema in de media.  

12 Er is een relatief groot draagvlak voor het thema Fair Trade. Iets meer dan de helft van de bevolking vindt dat 

ze als consument een verantwoordelijkheid hebben en iets meer dan een derde zet dit 

verantwoordelijkheidsgevoel ook om in de aankoop van eerlijke producten in de supermarkt of de wereldwinkel. 

Deze laatste groep zorgt voor voldoende legitimiteit voor het beleidswerk van OWW. Een kleine 20% van de 

respondenten die momenteel nog geen Fair Trade producten koopt, geeft aan dit wel van plan te zijn in de 

toekomst.   

13 G

sensibiliseren van de bevolking zodat de consumentengroep die eerlijke producten koopt groter wordt. 

bedrijven ertoe aanzetten om sneller en beter werk te maken van engagementen zoals leefbaar inkomen, 

ontbossing en vermijden van kinderarbeid in de cacaosector. Duurzaamheidsmanagers moeten ook intern 

lobbyen binnen hun eigen bedrijven. Druk vanuit consumenten kan hun positie versterken. 

Beperkt publiek debat 

14 Het aantal vrijwilligers dat effectief 

debat is relatief beperkt. Dat publieke debat speelt zich voornamelijk lokaal af en concentreert zich op de 

discussies over de link tussen Fair Trade, bio-producten, korte keten en lokale producten. Een minderheid van 

de vrijwilligers 

debat. 

15 De grootste aandacht in de media gaat naar het beschrijven van de evoluties m.b.t verkoop van Fair Trade en 

beschrijving van acties en campagnes van de wereldwinkels. Inhoudelijk debat over rechtvaardige economie is 

veel minder prominent aanwezig. Het debat wijst op de verantwoordelijkheid van consumenten en bedrijven, is 

kritisch t.o.v. initiatieven die genomen worden door bedrijven, de veelheid aan duurzaamheid labels waardoor 

de consument door het bos de bomen niet meer ziet, en wijst op de afwezigheid van de Belgische overheid in 

het debat rond HREDD of op de lage ambitie. Omwille van de klimaatbetogers is er meer aandacht ontstaan 

Het debat in de media gaat echter niet in op de oorzaken van onrechtvaardige economie. Het discours is weinig 

politiek en legt de verschillende visies en spanningen tussen politieke partijen en/of tussen bedrijven 

onvoldoende bloot. Verschillende sociaaleconomische en milieu-economische visies worden onvoldoende 
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tegenover elkaar gezet. Er is weinig sprake van tegensprekelijk debat waarin deze verschillende visies aan bod 

komen. De positie en de standpunten van de kleinschalige producenten in het zuiden komen helemaal niet aan 

bod. 

16 Het beleidswerk van OWW wordt onvoldoende in de media gebracht, op een sporadisch opinieartikel na. 

geen expliciete mediastrategie voor beleidswerk (m.i.v. twitterbeleid). 

hebben gewezen op het belang 

actor, gezien haar legitimiteit door de brede achterban en de eigen praktijkervaringen. 

17 OWW neemt op een proactieve manier deel aan een aantal relevante netwerken en werkgroepen. OWW stuurt 

mee de groepen, brengt relevante expertise en ervaringen in, draagt bij tot kennisopbouw van de leden en is 

een kritische aanjager van het debat. Het is in deze fora dat het tegensprekelijk debat plaatsvindt, dat gevoed 

wordt door de ervaringen en kennis van OWW. Met name in Voice en Beyond Chocolate wordt daarbij ook de 

stem van de kleinschalige producenten onder de aandacht gebracht.  

18 Binnen de bevolking staan er relatief weinig changemakers  op die de boodschap voor meer rechtvaardige en 

inclusieve economie mee verder willen of kunnen verspreiden. De bevolking oefent vooral invloed uit via haar 

koopgedrag. Het debat over de spelregels wordt voornamelijk door experten gevoerd in fora die weinig tot niet 

gekend zijn bij het ruimere publiek.    

Politiek debat over rechtvaardige economie 

19 met een combinatie van publiekscampagnes, 

informele en formele lobby, deelname en proactieve bijdrage aan netwerken, evidence based L&A o.b.v. 

academische studies en onderzoek bij KLP. Dit heeft ervoor gezorgd dat in de verschillende L&A cases die 

werden onderzocht (leefbaar inkomen, zorgplicht en UTP) OWW een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 

bereikte resultaten op politiek vlak.   

20

kenmerkend voor succesvolle bewegingen: (i) evidence-based lobby, gecombineerd met agendasetting van een 

(ii) optimaal gebruik maken van bepaalde events of een politiek momentum die een doorbraak 

kunnen forceren, bijvoorbeeld door te reageren in de pers over de situatie in cacaosector in Ghana en Ivoorkust 

of -via Voice- aan te sluiten bij het initiatief van de cacao-sector om een position paper te schrijven gericht naar 

de Europese beleidsmakers; (iii) het deelnemen aan netwerken en allianties om effectief druk te kunnen 

uitoefenen; en (iv) het belang om deze netwerken en werkgroepen mee vorm te geven. OWW heeft daarbij een 

aantal taken opgenomen zoals het bijeenbrengen van mensen en organisaties (vb. UTP tijdelijke werkgroep, 

CSO werkgroep Beyond Chocolate), het zorgen voor financiering van deze netwerken (vb. Voice), het 

organiseren en structureren van netwerken (vb. Voice, WGCA), het bewaken van relaties en oplossen van 

interne spanningen (vb. WGCA), het aansporen van experimenteren, innovatie en leren (vb. eigen pilot 

Leefbaar Inkomen dat gedeeld wordt in Beyond Chocolate). 

21 Bij het beleidswerk is het ook belangrijk om de eigen troeven en beperkingen goed te kennen. Verschillende 

twoord op 

gevonden. De boodschap werd helder gebracht, en ondersteund door een pilot in de eigen handelspraktijk. Het 

simplificeren van een boodschap heeft ook het risico dat er minder aandacht is voor structurele oorzaken (vb. 

hoe het gebrek aan transparantie oplossen in de cacao-industrie).    
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Gender 

22 OWW heeft tijdens het programma vooral ingezet op interne gender mainstreaming, met name het opleiden van 

het eigen personeel en verschillende wereldwinkelgroepen in de feministische principes die door de Oxfam 

confederatie zijn uitgewerkt. Het is nog te vroeg om na te gaan hoe dit door 

acties. Het is niet duidelijk in welke mate er expliciete genderanalyses gebeuren op het aanbod gericht naar 

vrijwilligers, of hoe OWW rekening houdt met verschillende vragen en behoeften van mannen of vrouwen onder 

de vrijwilligers, maar het aanbod lijkt voldoende gendergevoelig. Gender komt impliciet aan bod in het 

infomateriaal. Er wordt aandacht besteed aan de situatie van vrouwen in de ketens die geanalyseerd worden. 

23 Vrouwen geven significant meer aan dan mannen dat ze het voorbije jaar Fair Trade producten gekocht 

hebben. Ook als het gaat om de multiplicatorrol, geven vrouwen significant meer aan dan mannen dat ze een 

petitie hebben ondertekend en/of informatie hebben gedeeld in het eigen netwerk. De evaluatie kon niet 

identificeren in welke mate deze verschillen invloed hebben gehad op het interne debat bij OWW over de 

 

 

24 Het programma 2017-2021 bouwde enerzijds voort op de lange traditie en ervaring van OWW m.b.t. educatie, 

campagne voeren en beleidswerk, maar heeft anderzijds een aantal vernieuwingen doorgevoerd om relevant te 

blijven in de veranderende context. De vernieuwingen die werden doorgevoerd hebben potentieel om een meer 

: met name het herpositioneren en dynamiseren 

van de lokale vrijwilligersgroepen, de evolutie naar meer bovenlokale en regionale werking en ondersteuning en 

 gekoppeld aan het politiek werk, en 

.  

25 De vernieuwingen hebben meer tijd nodig gehad om uitgerold te worden dan initieel gepland. Daarnaast waren 

er nog andere factoren die hebben bijgedragen tot vertragingen in de uitvoering waaronder: personeelswissels, 

de tijd nodig voor kennisopbouw en investeringen in netwerking, de coronapandemie, en het integratieproces 

van OWW en Oxfam Solidariteit. Deze factoren werden goed beheerd waardoor achterstanden konden worden 

ingehaald en het programma een hoge uitvoerings- en bestedingsgraad kent.  

26 Tijdens het programma 2017-2021 werd het M&E beleid verder versterkt. Dit heeft zich vertaald in een meer 

systematische aanpak van de M&E met aangepaste tools.  Het DGD-programma was echter onvoldoende 

bekend bij de verschillende diensten. Vanuit de verschillende diensten werden data (uit bestaande 

evaluatieprocessen binnen elke dienst) aangeleverd op de set van indicatoren, die geconsolideerd werden door 

de M&E verantwoordelijke. Deze data dienden vooral de verantwoording. De assumpties in de ToC werden niet 

gebruikt om het leren op programma niveau te ondersteunen. Di

 

Aanbevelingen 

27 Er werden een viertal aanbevelingen geformuleerd m.b.t. de vrijwilligersbeweging. Het wereldwinkelmodel kan 

dan al onder druk staan omwille van dalende verkoop en stagnerende vrijwilligersgroepen, er is nog altijd heel 

veel lokaal sociaal kapitaal. Oxfam moet duidelijk maken welke evolutie men ziet voor de winkels en welke soort 

ondersteuning aangeboden kan worden. Daarbij moet de ondersteuning veel meer bottom-up gebeuren, meer 
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gediversifieerd en op maat. De multiplicatorrol van de vrijwilligers zou verder geconcretiseerd kunnen worden 

en de interne communicatie kan verder verfijnd worden.  

28 Vier aanbevelingen betreffen het versterken van het draagvlak voor eerlijke handel en het publiek debat omtrent

inclusieve, duurzame economische ontwikkeling. Het informeren van de bevolking dient vooral het consolideren 

van het draagvlak voor eerlijke handel, wat legitimiteit geeft aan het beleidswerk van OWW. Het debat over de 

spelregels inzake wereldhandel wordt voornamelijk door experten gevoerd in fora die weinig tot niet gekend zijn 

bij het ruimere publiek. Hier kan veel meer lawaai aan gegeven worden. Een grotere zichtbaarheid in de media 

versterkt het lobbywerk van OWW en kan consumenten ook meer aanzetten om effectief Fair Trade producten 

te kopen. In haar communicatiecampagnes moet OWW explicieter het verschil uitleggen tussen alle 

duurzaamheid labels en Fair Trade, en de meerwaarde van de OFT-producten benadrukken. OWW kan zich 

daarbij als kritische waakhond profileren ten aanzien van de bedrijven en wijzen op de problemen met een 

aantal duurzaamheid labels. Op die manier kan de link gelegd worden met het lobbywerk rond HREDD en 

Leefbaar Inkomen. Er moet daarbij op een intelligente manier omgegaan worden met de spanning tussen 

thematiek en het debat publiek maken). Verder kunnen lokale wereldwinkelgroepen in contact gebracht worden 

met steden en gemeenten die bezig zijn met het uitwerken van lokaal voedselbeleid, en kan samenwerking 

gezocht worden met Rikolto en/of VVSG die verschillende van deze lokale besturen hieron ondersteunen. 

29 Om het politiek werk te versterken werden drie aanbevelingen geformuleerd die verwijzen naar het belang van 

expliciet beleid omtrent omgang met de private sector en de rol van OWW in multistakeholderprocessen, de 

nood aan het uitwerken van een mediastrategie (m.i.v. twitterbeleid) voor de beleidsdienst en hiervoor tijd en 

middelen te voorzien en het uitwerken van een strategie, bij voorkeur samen met partners in de producerende 

landen, om na te gaan hoe de deelname van KLP aan publieke en politieke fora het best versterkt kan worden 

(wie, wat en waar). 
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1 Inleiding 

1.1 ONDERWERP VAN DE EVALUATIE 

30 De opdracht betreft de externe eindevaluatie van het DGD- -2021). 

hebben in de impact van de wereldhandelsregels op kleinschalige landbouwproducenten in het Zuiden en op 

het milieu, en vanuit dit inzicht de vraag van Oxfam-Wereldwinkels steunen, is er een verhoogde druk naar een 

open politiek en publiek debat over wijzigingen van deze regels  

31 De evaluatie moet ook de resultaten van de publieksbevraging, zoals uitgevoerd tijdens de tussentijdse 

De mate waarin de vrijwilligersbeweging en 

impact van de WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu

(kennismeting m.b.t. Eerlijke handel, Zorgplicht en Leefbaar inkomen) 

32 Het onderwerp is het hele programma met haar acht resultaten, maar niet elk resultaat krijgt in de evaluatie 

hetzelfde gewicht. Resultaat 1 m.b.t. de uitwerking van basisdocumenten en ketenanalyses en resultaat 3 m.b.t.

KLP worden meegenomen in functie van hun bijdrage aan de andere resultaten. Resultaat 8 m.b.t. de 

 

1.2 DOEL VAN DE EVALUATIE 

33 Deze eindevaluatie is een summatieve evaluatie die het DGD-programma in zijn totaliteit evalueert. De 

doelstelling is tweeledig: langs de ene kant wordt deze evaluatie gebruikt om verantwoording af te leggen aan 

DGD over de resultaten die behaald werden; langs de andere kant wil Oxfam Wereldwinkels leren uit de 

evaluatie en lessen trekken om verdere strategie- en programmaontwikkeling te ondersteunen. Meer bepaald 

moet deze evaluatie: 

 beoordelen of de outcome van het programma bereikt is en of de onderliggende resultaten bereikt werden; 

 een inschatting maken op basis van de OESO-DAC criteria; 

 ook dienen als primaire data-colle  

 

 

 
34 De ToR specificeren enkele concrete evaluatievragen die betrekking hebben op de vijf OESO-DAC criteria, 

 (zie bijlage 1). 
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1.3 KORTE BESCHRIJVING VAN HET DGD PROGRAMMA 

35 De evaluatie betreft het 2017-

wereldhandelsregels (WHR) op kleinschalige landbouwproducenten (KLP) in het Zuiden en op het milieu, en 

vanuit dit inzicht de vraag van Oxfam-Wereldwinkels steunen, is er een verhoogde druk naar een open politiek 

en publiek debat over wijzigingen van deze regels  

36 dsmakers zodat deze bij het herschrijven van de WHR sterk(er) 

rekening houden met het belang van KLP in het Zuiden en met het milieu. Dit vereist een open politiek debat 

waar de tot nu toe onderbelichte impact op KLP en het milieu mee op tafel komt. Het programma hoopt een 

dergelijk politiek debat te realiseren door ook in te zetten op een open publiek debat waar diverse stakeholders 

brede publiek) hun positie duidelijk maken.  

37 Oxfam-Wereldwinkels steunt voor dit programma op twee fundamentele bouwstenen: legitimiteit en autoriteit als 

winkels en vrijwilligers. Deze bouwstenen worden nog versterkt door het aanwezige mondiale draagvlak van de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen en het sterke internationale netwerk via Oxfam International. 

38 De bouwstenen sturen de concrete aanpak van het programma. Voor de kennis-bouwsteen wordt verder 

ingezet op kennisopbouw rond o.a. grondstoffenketens, met specifieke aandacht voor het binnenbrengen van 

de stem van KLP. Deze kennis wordt laagdrempelig verspreid naar verschillende doelgroepen via een waaier 

aan activiteiten gaande van vormingen voor vrijwilligers tot campagnes voor het brede publiek. 

39 Voor de bewegings-bouwsteen wordt ingezet op het verbreden en verdiepen van het draagvlak via mobilisatie 

van verschillende doelgroepen. De eigen vrijwilligersbeweging wordt inhoudelijk versterkt en kan groeien via 

en opiniemakers om het discours van Oxfam-Wereldwinkels in het publieke debat binnen te brengen. Het debat 

van morgen wordt voorbereid door kinderen en jongeren via scholenacties in contact te brengen met de 

boodschap van Oxfam-Wereldwinkels.  Als finale doelgroep worden beleidsmakers onrechtstreeks via het 

eerd.  

40 Private economische actoren in het Noorden worden in dit programma niet rechtstreeks als stakeholder 

meegenomen. 

41 Deze programmastrategie werd vertaald in acht resultaatgebieden (verwachte resultaten) met bijhorende 

indicatoren. Hieronder lijsten we  

1. De gedragen en onderbouwde analyse over de negatieve impact van wereldhandelsregels (WHR) op Kleine 

landbouwproducenten (KLP) in het Zuiden (waaronder vrouwen) en op het milieu is uitgebouwd aan de hand van 

kernproblemen en  grondstoffenketens en expertiseopbouw. 

 Er werd ingezet op ketenanalyses van koffie en cacao, een studie rond zorgplicht in de Belgische context, 

n bij Ugandese koffie 

een belangrijk aandachtspunt.  

2. De vrijwilligersbeweging is gegroeid en inhoudelijk versterkt om haar multiplicatorrol te vervullen. 

 Naast absolute aantallen zijn hier diversiteit op vlak van leeftijd en achtergrond, en tevredenheid van 

vrijwilligers twee belangrijke focuspunten. Naast verbreding wordt ingezet op verdieping van de beweging 
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via trefdagen, vormingen en andere educatieve activiteiten, meer en meer ook online, om de 

multiplicatorrol van de vrijwilligersbeweging te promoten. 

 In het huidige DGD-programma werd de FIT-strategie uitgerold (Fairtradebeweging In Transitie) om de 

lokale groepen verder te versterken. 

3. Meer KLP uit het Zuiden hebben inzicht in de negatieve impact van WHR op hun dagelijkse realiteit en hebben de 

kans dit te uiten. 

 Via online contactmomenten en bezoeken in twee richtingen wordt de stem van KLP binnengebracht. 

Oxfam-Wereldwinkels faciliteert directe contacten tussen KLP en beleidsmakers (vaak op Europees 

niveau). 

4. Meer CMOs hebben inzicht in de negatieve impact van WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu en uiten dit. 

 Er wordt actief samengewerkt voor beleidsanalyses en strategiebepaling in verschillende (internationale) 

netwerken waar Oxfam-Wereldwinkels deel van uitmaakt, o.a. Beyond Chocolate, VOICE, en WGCA. 

Oxfam-Wereldwinkels werkte mee aan de ontwikkeling van de cacao-barometer, de koffie-barometer en 

het memorandum Zorgplicht.  

 Volgens de tussentijdse evaluatie van het campagne werk heeft Oxfam-Wereldwinkel 51 

vertegenwoordigingen in netwerken 

5. 

en uiten dit naar politieke actoren 

 De boodschap van Oxfam-Wereldwinkels wordt via een waaier aan kanalen verspreid naar het brede 

publiek (sociale media, website, digitale nieuwsbrieven, magazines, infobrochures). Ook het fysieke 

bezoek aan de Wereldwinkel (of een alternatief model, samenwerkingsverband of pop-up) blijft een 

relevant contactmoment. Oxfam-Wereldwinkels biedt verschillende handelingsperspectieven om mensen 

te mobiliseren. De laatste jaren werd ook sterk ingezet op het ondertekenen van petities.  

 Campagnes die werden uitgevoerd of waaraan werd deelgenomen waren onder andere 

#HoldBizAccountable (zorgplicht), Bite to Fight (leefbaar inkomen in cacao-sector), Draai niet rond de Pot 

(zorgplicht en leefbaar inkomen), Deel de cartoon, World Fair Trade Days  koop lokaal, denk ook globaal.

6. Opiniemakers en media hebben inzicht in analyses en kennis met betrekking tot de situatie van KLP ten gevolge 

van de WHR en hebben weet van de maatschappelijke druk op politici waardoor ze hierover berichten en het 

debat op de agenda zetten. 

 Opiniemakers ontvangen regelmatig beleidstelexen met relevante analyses. Ook persberichten en eigen 

opiniestukken spelen hierin een belangrijke rol. 

7. Meer politieke actoren hebben inzicht in de impact van WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu en begrijpen 

het belang van een debat. 

 Beleidsmakers worden via telexen, vormingen en directe gesprekken bereikt. Er wordt strategisch 

nagedacht over welke lokale politici, fracties of administraties meest relevant zijn in het politieke debat. 

 rd gevoerd betreffen leefbaar inkomen in de cacaosector en de 

koffiesector, zorgplicht, handelsakkoord tussen de EU en de Mercosur, Unfair Trading Practices. 

8. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen (3-26j) hebben inzicht in het concept oneerlijkheid (in een mondiale 

context) en/of in de impact van WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu. 

 Via scholenacties en Wereldwinkels op School 

gesensibiliseerd omtrent eerlijke handel binnen de schoolcontext.  

 Er zijn verschillende vormingen met jongeren in een buitenschoolse context (zoals Prikkel, Karma 

Business, en Future Proof). 

 Ook de lokale vrijwilligers bereiken heel wat kinderen en jongeren. 
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1.4 METHODOLOGIE 

42 Voor de dataverzameling gebruiken we een mixed-methods combinatie van surveys bij het brede publiek en de 

vrijwilligers, gesprekken met lokale groepen, Outcome Harvesting, semigestructureerde interviews, en 

documentenanalyse. Verder wordt voor de analyse van het politieke discours een contributie-analyse 

uitgevoerd voor drie welgekozen lobbytrajecten. 

43 Survey voor het brede publiek: We herhalen de bevraging uitgevoerd via Ivox voor de tussentijdse evaluatie. 

De vragen zijn gelinkt aan verschillende niveaus van de ToC. De bevraging werd uitgevoerd in de week van 18 

oktober, de week na de week van de Fair Trade. 

 Kennis van leefbaar inkomen en zorgplicht 

 Inzicht in eigen verantwoordelijkheid 

 (intentie tot) gedrag om zelf actie te ondernemen (verschillende niveaus actiemodel)  
 

44 Survey voor OWW vrijwilligers: Ook hier herhalen we de bevraging uitgevoerd voor de tussentijdse evaluatie 

en zijn de vragen gelinkt aan de verschillende niveaus van de ToC.  We voegen ook enkele vragen toe. Op het 

einde van de survey voegen we het format van Outcome Harvesting toe (zie verder).  

 Kennis van leefbaar inkomen en zorgplicht 

 Informatiebronnen 

 Typologie van vrijwilliger (Oxfam forever, Oxfam or whatever) 

 (intentie tot) gedrag om zelf actie te ondernemen als multiplicator (opnieuw op verschillende niveaus) 

 Verklarende factoren voor gedragsverandering (wavemakersmodel) 

 Typologie van de lokale groep 

 Outcome Harvesting 

45 De survey werd verspreid via COPAIN en aangekondigd in de tweewekelijkse nieuwsbrief voor vrijwilligers van 

vrijdag 4 februari. Op vrijdag 18 februari werd een herinnering gestuurd in de volgende nieuwsbrief. Aangezien 

de respons na deze communicatie beperkt was (178 volledige antwoorden) werden na de krokusvakantie de 

422 

antwoorden verzameld, waarvan 294 volledig. Gezien het grote aantal incomplete antwoorden kiezen we 

ervoor om deze toch mee te nemen in de verwerking, het aantal respondenten verschilt hierdoor per vraag en 

wordt steeds duidelijk aangegeven in de titel van de Figuur of in de tekst. Aangezien de profielkenmerken pas 

op het einde werden gevraagd, kunnen we niet controleren of er een bias is in de uitval op vlak van deze 

kenmerken. 

46 70% van de respondenten is vrouw, 30% man. In overeenstemming met de oudere leeftijd van de OWW 

vrijwilligers is 72% van de survey respondenten 60+. De meerderheid is hoger opgeleid, 81% heeft minstens 

een diploma hogere studies. De regionale verspreiding over de provincies is evenwichtig, met een iets kleinere 

vertegenwoordiging van Oost-Vlaanderen (15%) en West-Vlaanderen (9%) tov Vlaams-Brabant (23%), Limburg 

(23%) en Antwerpen (29%). Algemeen dragen de respondenten veel verantwoordelijkheid, 46% van de 

respondenten is bestuurslid bij de lokale groep, 39% is winkelverantwoordelijke.1 

 

1 Bij de tussentijdse evaluatie werden 548 antwoorden verzameld. Het profiel van de respondenten was heel gelijkaardig: 67% was vrouw en 
67.5% was ouder dan 60 jaar. Bij de tussentijdse evaluatie waren opvallend minder respondenten uit Limburg (8%). 
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47 Gesprekken met lokale groepen: op basis van een lijst van de OWW verantwoordelijke voor de 

vrijwilligerswerking werden 20 lokale groepen gecontacteerd met de vraag of ze wilden meewerken aan de 

evaluatie. Deze groepen werden geselecteerd om de diversiteit in grootte, locatie (stad/platteland), groepsfase 

(beginnend vs. geroutineerd), samenwerkingsverbanden, en algemeen functioneren (sterker of zwakker) van 

lokale groepen te reflecteren. De evaluatoren spraken uiteindelijk met 9 groepen, 4 online en 5 via een plaats 

bezoek aan de winkel. Het gaat om de lokale groep van Essen, Evergem, Gent, Geraardsbergen, 

Houthalen/Helchteren, Ieper, Kortrijk, Kuurne en Lokeren. Er waren steeds 3-7 vrijwilligers aanwezig. 

48 Outcome harvesting: Outcome harvesting is een techniek die uit de school van Outcome Mapping komt. 

Outcome harvesting vertrekt van de realiteit van verschillende stakeholders betrokken in een programma en 

vraagt hen om veranderingen waartoe het programma heeft bijgedragen (gepland en niet gepland) te 

identificeren. De vragen die telkens beantwoord moeten worden zijn: (1) wie/wat is veranderd bij wie en 

wanneer, (2) wat is het bewijs daarvan, (3) waarom is die verandering belangrijk volgens jou om te vermelden, 

(4) wat heeft een rol gespeeld in de verandering. In deze evaluatie werden outcomes verzameld bij het OWW 

personeel via workshops, en bij de OWW vrijwilligers via de gesprekken met lokale groepen en als deel van de 

survey.  

 Tijdens drie workshops met in totaal 13 OWW medewerkers van 3 verschillende diensten 

(vrijwilligerswerking, campagne en communicatie, en beleidswerk) werden in totaal 36 outcomes verzameld. 

 Bij de 9 gesprekken met lokale groepen werden samen met de aanwezige OWW vrijwilligers in totaal 88 

outcomes verzameld. 

 In de survey konden respondenten maximum drie veranderingen beschrijven in een open vraag. We kregen 

 

 
49 Bijlage 8.6 toont een consolidatie van de totale verzameling van 390 outcomes 

verandert (de beweging, het ruime publiek, private actoren en de overheid) en het type verandering 

(praktijk/beleid, engagement, samenwerking, en bewustzijn). 

50 Semigestructureerd interviews: Om data van de surveys te trianguleren en de Outcome Harvesting te 

lijst geconsulteerde documenten is terug te vinden in Bijlage 6.3.  opiniemakers, leden van netwerken, politici en 

andere resource persons betrokken in de drie geselecteerde cases. Een lijst werd opgemaakt na de 

samenstelling van de tijdslijnen voor de drie geselecteerde cases. 

51 Documentenanalyse: De evaluatoren verwerken de beschikbare M&E data in de analyse en rapportage. Het 

er van beleidswerk, en de analyse van het 

publiek discours in de media in de periode 2017-

inkomen. Bijlage 6.4 bevat een volledig overzicht. 

52 Contributie-analyse beleidswerk: Er werden drie cases geselecteerd waar OWW sterk op heeft ingezet 

tijdens het programma: 1) leefbaar inkomen en Beyond Chocolate, 2) Oneerlijke Handelspraktijken (UTP), en 3) 

zorgplicht. Voor elke case werd samen met de betrokken OWW medewerk(st)er de tijdslijn van het beleidswerk 

gereconstrueerd, en de belangrijkste mijlpalen en invloed factoren 

getrianguleerd met documentenanalyse en interviews met beleidsmakers en andere betrokkenen (4-6 

interviews per case, zie Bijlage 6.3).  
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1.5 BEPERKINGEN VAN DE EVALUATIE 

53 De evaluatie werd uitgevoerd zoals gepland, waarbij voldoende rekening werd gehouden met de 

beschikbaarheid van de medewerk(st)ers. De evaluatie kende een aantal beperkingen: 

 De survey naar vrijwilligers kende een minder hoge respons i.v.g. de tussentijdse evaluatie. Mogelijke 

verklaringen zijn de veelvuldige bevragingen van vrijwilligers, de digitale vermoeidheid omwille van corona 

en het verminderde actieve engagement door de sluiting van de winkels omwille van corona. We gaan er 

echter van uit dat de resultaten voldoende representatief zijn aangezien de data getrianguleerd werden via 

focusgroepen met vrijwilligers en de resultaten niet sterk afwijken van de resultaten van de tussentijde 

evaluatie. Voor de focusgroepen werd voldoende diversiteit gewaardborgd in de keuze van groepen. 

 

 Outcome Harvesting is een sterke methodologie omdat het ook niet geplande of verwachte resultaten naar 

boven brengt. In evaluaties is het dan belangrijk om voldoende evidence voor alle outcomes te vinden. Dat 

hebben we niet systematisch voor alle verzamelde outcomes kunnen doen wegens gebrek aan tijd en 

middelen. 

 

 

contributieanalyse aangezien er onvoldoende tijd en middelen waren om een uitgebreide analyse te doen 

voor alle mogelijke rival explanations en contexfactoren die hebben bijgedragen aan de resultaten. 

Bovendien konden maar een beperkt aantal externe stakeholders bevraagd worden. We zijn er wel in 

geslaagd om een aantal cruciale externe stakeholders te bevragen. Op basis hiervan werd een kwalitatieve 

en subjectieve inschatting gemaakt van de bijdrage van OWW aan vernaderingen op politiek vlak. Wij 

hebben die analyse zo transparant mogelijk proberen te brengen.  

 

 Er was niet gevraagd om kleinschalige producenten in het zuiden te bevragen. Hiun perspectief ontbreekt 

dus in de anayses in deze evaluatie. 

 

Disclaimer 

De vrijwilligers hebben zowel een verkoopsfunctie als een educatieve rol. Het DGD-programma ondersteunt 

de vrijwilligers alleen in hun educatieve rol en hun rol als multiplicator. Vrijwiligers ontvangen ondersteuning 

zowel van de bewegingsdienst van OWW als van de marketing- en verkoopsdienst vanuit OFT. Vrijwilligers 

maken hierin geen onderscheid. Om die reden kunnen resultaten die vrijwilligers vermeld hebben in de 

outcome harvesting ook betrekking hebben op hun verkoopsfunctie, en kan hun beoordeling van de kwaliteit 

en relevantie van de ondersteuning d - en 

een evaluatie van de verkoopsfunctie van de vrijwilligers noch van de verkoopsstrategie van OWW en OFT. 
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2  

54 Op basis van een studie van het programma, jaarverslagen en beschikbare M&E data hebben de evaluatoren 

15). We zijn vertrokken van de ToC zoals toegevoegd in 

het DGD-programmadocument, de ToC die gereconstrueerd werd n.a.v. de tussentijdse evaluatie (focus op 

bewegingswerk) en de ToC die tijdens de uitvoering van het programma ontwikkeld werd voor het politiek werk.  

-

gaat na wat de link is tussen de interventies, de behaalde outputs en outcomes, en de causale mechanismen 

(beoordeling van effectiviteit en indicaties van impact en factoren die hierop invloed hebben gehad). 

55 Binnen de controlesfeer van het programma situeren de evaluatoren de verschillende outputs die te maken 

hebben met de input/interventies en het directe bereik van Oxfam-Wereldwinkels. Deze interventies zijn erop 

gericht om de beweging verder uit te bouwen en te versterken tot een  slagkrachtige en groeiende beweging 

waarbij de beweging gevormd wordt door de vrijwilligers, lokale groepen en wereldwinkels, die samenwerken 

met kleinschalige producenten in Afrika, Latijns-

ondersteuning aanbiedt aan de vrijwilligers en KLP, studiewerk en beleidswerk levert, ondersteund door 

campagnes. Binnen dit programma probeert Oxfam-Wereldwinkels een antwoord te vinden op de verouderende 

groep van vrijwilligers, en modellen te vinden die aangepast zijn aan de kenmerken van het hedendaags 

vrijwilligerswerk. 

56 Indicatoren geven informatie over aantal en profiel van vrijwilligers, tevredenheid van vrijwilligers, deelname van 

vrijwilligers aan activiteiten, aantal contactmomenten met KLP. Daarnaast is er info beschikbare over de keuzes 

die lokale groepen gemaakt hebben i.k.v. de FIT-strategie. 

57 In de overgang van controlesfeer naar invloedsfeer situeren we de verwachte veranderingen waaraan een 

slagkrachtige en groeiende beweging bijdraagt, met name het versterken van kennis en inzichten omtrent de 

impact van WHR op KLP en het milieu bij verschillende stakeholders (directe invloedsfeer). Er werd in het 

zorgp

elkaar interageren: 

1. Oxfam-Wereldwinkels ziet graag binnen de beweging multiplicators opstaan, met name vrijwilligers die 

zich competent voelen om de boodschap van Oxfam-Wereldwinkels mee te verspreiden en te versterken. 

De tussentijdse evaluatie beschrijft dat verschillende interne (autonomie en eigenaarschap, beloning/hoger 

doel, competent voelen) en externe factoren (sociale norm, peer pressure, opportuniteiten) een invloed 

hebben op de mate waarin multiplicators ook effectief hun rol opnemen en de boodschap versterken en 

verspreiden (evolutie van kennis en inzicht, over intentie naar gedrag). De tussentijdse evaluatie wees ook 

op het belang van positieve feedback waardoor multiplicators het gevoel hebben dat ze mee het verschil 

maken.  

 

2. Oxfam-Wereldwinkels wil de kennis en inzichten over WHR bij het ruime publiek en bij 

opiniemakers/influencers versterken. Dit doet ze vanuit de beweging, via het secretariaat, de KLP, de 

lokale groepen en/of multiplicators binnen de beweging.   
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3. Om haar boodschap te verspreiden en te versterken werkt Oxfam-Wereldwinkels ook samen met het 

middenveld, meestal via netwerken en allianties (vb. Voice, Beyond Chocolate, WGCA) en brengt haar 

expertise binnen in deze netwerken. Deze kunnen zich situeren op Vlaamse, nationaal of 

Europees/internationaal niveau maar ook op lokaal niveau via de lokale vrijwilligers. 

 
58 Indicatoren geven informatie over kennis en inzicht over WHR bij vrijwilligers en bij het ruime publiek, informatie 

over bereik bij opiniemakers, het aantal netwerken waaraan Oxfam-Wereldwinkels deelneemt en aantal 

gezamenlijke acties. 

59 Oxfam-Wereldwinkels gaat ervan uit dat kennis en inzichten over de impact van WHR op de situatie van KLP en 

het milieu, in combinatie met een positieve attitude en intentie om bij te dragen aan verandering,  bij deze 

verschillende stakeholders zal leiden tot bepaald gedrag (sfeer van indirecte invloed), waaronder het kopen 

van Fair Trade producten om zo rechtstreeks KLP te steunen, het deelnemen aan acties en campagnes om het 

beleidswerk te ondersteunen, het financieel steunen van de beweging, maar ook het actief versterken en 

verspreiden van de boodschap van Oxfam-Wereldwinkels. Oxfam-Wereldwinkels wil in dit programma het 

publieke debat omtrent het wijzigen van WHR versterken. Oxfam-Wereldwinkels gaat ervan uit dat er door haar 

interventies binnen de groepen van vrijwilligers, burgers, CMOs, opiniemakers, influencers en journalisten 

milieu. individual who is 

influential, aligned, committed and capable in advancing an issue or a set of issues and who demonstrates their 
2   

60 Indicatoren geven informatie over aantal referenties in de media (miv een discoursanalyse), aantal 

winkelbezoeken, aantal handtekeningen op petities, deelname aan acties en campagnes door vrijwilligers. De 

tussentijdse evaluatie bevroeg vrijwilligers en het ruimere publiek niet alleen over kennis en inzichten maar ook 

over de (intentie tot) gedrag (als consument, actievoerder, deelname aan petities, enz.). 

61 Centraal in de ToC staat de rol van het publieke en politieke debat.  Oxfam-Wereldwinkels streeft naar meer 

openheid en transparantie in de besluitvorming, m.i.v. een open publiek en politiek debat waarbij verschillende 

meningen en standpunten strijd kunnen leveren. Oxfam-Wereldwinkels gaat ervan uit dat wanneer mensen 

(waaronder politici) en organisaties, die aan dit publiek en/of politiek debat deelnemen, meer inzicht hebben in 

de gevolgen van de WHR voor de KLP in het zuiden en het milieu,  het discours van Oxfam-Wereldwinkels met 

kennis van zaken en wetenschappelijke analyses verdedigd en tegenargumenten weerlegd kunnen worden, wat 

zal leiden tot een wijziging van de WHR ten voordele van de KLP en het milieu (interessesfeer). Hiertoe draagt 

Oxfam-Wereldwinkels voornamelijk bij via haar deelname aan netwerken en haar beleidswerk naar 

beleidsmakers en bedrijven. 

62 Monitoring data leveren alleen informatie aan over bereik (het aantal bereikte politici, het aantal studiedagen en 

conferentie) en verwijst naar een discoursanalyse. Deze discoursanalyse is beperkt tot de analyse van de 

loon, zorgplicht).  

63 De ToC is gebaseerd op een aantal assumpties die in deze evaluatie verder onderzocht zullen worden.  

 

2 Itad (August 2021) Developing the knowledge base for champion building  Final Report. 
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Veranderingen in de ToC Assumpties zoals beschreven in DGD programma document en nieuwe assumpties 
3 

Multiplicators nemen hun rol 

op 

1. Vrijwilligers voelen zich competent (kennis, inzicht, vaardigheden, gevoel het 

verschil te maken) (interne drive en feedback) 

2. 

en er dienen zich opportuniteiten aan (externe drive) 

Opiniemakers verspreiden de 

boodschap van OWW in de 

media 

3. Door het informeren en sensibiliseren van opiniemakers worden opiniemakers 

een megafoon voor de boodschap van OWW  

4. Media is gevoelig voor interesses breed publiek.  

Kennis en inzicht voeden een 

rationeel (publiek en politiek) 

debat 

5. OWW verwijst naar het agendasetting model van Kingdon. Beleidsverandering 

vindt plaats als drie stromen samen komen die een politiek momentum of 

en. Een van die beleidsstromen is de 

problemenstroom (inzicht in het discours van OWW, gedragen door een grote 

groep mensen). Voldoende kennis en inzicht in de problematiek van de WHR is 

. Daarnaast werd vooral de laatste 

jaren ook ingezet op de ontwikkeling van beleidsvoorstellen die een oplossing 

kunnen bieden voor het probleem. 

Open publiek debat 6. Het publiek debat is rationeel: er wordt overlegd o.b.v. alle beschikbare 

informatie, van alle kanten, en men komt via rationele overwegingen tot keuzes. 

publieke debat levert gedragen beleidsvoorstellen  

7. Als het onderbelichte discours over de negatieve impact van WHR op KLP mee 

opgenomen wordt in het discours, zullen beleidsvoorstellen in de richting gaan 

van aanpassingen van het WHR ten voordele van KLP en het milieu 

8. De ruimte waar het debat/de dialoog plaatsvindt is publiek, alle burgers kunnen 

meevolgen hoe men tot beslissingen komt 

Open politiek debat 9. 

discours strijd kunnen leveren; en als het onderbelichte discours over de 

negatieve impact van WHR op KLP mee opgenomen wordt in het discours en 

als hiervoor een voldoende groot draagvlak is, zullen beleidsvoorstellen in de 

richting gaan van aanpassingen van het WHR ten voordele van KLP en het 

milieu 

10. Coalition theory: alle mogelijke interpretaties moeten aanwezig zijn in het debat  

Link tussen publiek en 

politiek debat 

11. 

en meer succes  

12. Politiek agenda wordt bepaald door wetmatigheden in medialandschap 

Politiek debat leidt tot 

wijziging van WHR 

13. Window of opportunity of politiek momentum als drie stromen samenkomen, nl. 

problemenstroom (voldoende inzicht en draagvlak bij een grote groep mensen), 

beleidsstroom (urgentie van de problematiek, thema op de politieke agenda), 

politieke wil. 

  Overzicht van assumpties die geformuleerd werden in de ToC (programmavoorstel, 2017 .

 

3 De genummerde assumpties werden in grijze cirkels toegevoegd aan de visuele weergave van de ToC in use.  In volgend hoofdstuk werken 
 



Schematische voorstelling Theory  
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3 Effectiviteit, relevantie en duurzaamheid  

64 Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de analyse van effectiviteit van het programma, aangevuld met 

reflecties m.b.t. relevantie en duurzaamheid. Het hoofdstuk is opgebouwd rond de drie centrale evaluatievragen 

van deze evaluatie (zie evaluatiekader bijlage 2). In een eerste deel staat resultaat 2 centraal, groei en 

versterking van de vrijwilligersbeweging. In een tweede deel gaan we in op het publieke debat (resultaten 4, 5 

en 6) en een derde deel presenteert de evaluatie van het beleidswerk en de invloed van OWW op het politieke 

debat (resultaat 7). 

65

publiek, outcome harvesting bij vrijwilligers, lokale groepen en het personeel van OWW en de focusgroepen bij 

9 lokale wereldwinkelgroepen. Er werden in totaal 296 outcomes verzameld.4 Deze werden gecodeerd volgens 

een aantal . We maakten daarbij gebruik van onderstaand analysekader, waarbij een onderscheid 

gemaakt wordt tussen de actoren van verandering en dimensies van verandering (levels of engagement). Als 

actoren identificeerden we de vrijwilligers binnen de beweging, het ruime publiek, private actoren en overheid. 

Veranderingen bij deze groepen zijn nodig om veranderingen te realiseren in de richting van economische 

rechtvaardigheid. Vervolgens deelden we de veranderingen in volgens de dimensie van verandering. Het kan 

ustzijn en inzicht, wijzigingen in wil en 

engagement, verbeterde samenwerking, wijzigingen in het discours en wijzigingen in beleid en praktijk. een 

samenvatting van deze analyse is weergegeven op volgende pagina. Een gedetailleerd overzicht werd 

toegevoegd in bijlage 6. 

 

 

4 Outcomes die te maken hebben met de beoordeling van de ondersteuning door NS en of de verkoop in de winkels werden niet in dit 
overzicht opgenomen maar verwerkt in de analyse van relevantie 
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Wijzigingen in beleid 
en/of praktijk (#78) 

 Dalende verkoop (#27) 
 groeiend aanbod lokale 

producten (#23) 
 stagnerend of krimpend 

klantenbestand (#6) 

 meer jonge gezinnen als klant (#1) 
 moeilijker jonger publiek aan te spreken 

(#1) 
 meer klanten kopen bewust FT (#3) 

 meer FT producten in 
regulaire retail en horeca 
(#28) 

 verwarring bij consument 
over labels (#12) 

 Position paper van de 
cacao-sector met vraag 
naar wet op zorgplicht 
(#2) 

 wetgevende initiatieven rond 
wet op de zorgplicht (#8) 

 lancering Beyond Chocolate 
door De Croo (#3) 

 Wet UTP en minister Kitir 
erkent belang 
toegankelijkheid voor KLP 
(#2) 

Wijzigingen in 
discours (#6) 

 FIT proces (#7)  /  LI in missie van Beyond 
Chocolate (#5) 

 / 

Verbeterde 
samenwerking (#26) 

 meer lokale 
samenwerkingen (#24) 

 /  Beyond Chocolate (#1)  positieve samenwerking 
gemeenten (#10) 

 teleurstellende samenwerking 
gemeenten (#10) 

Wijzigingen m.b.t. 
(politieke) wil en 
engagement (#64) 

 veroudering en inkrimping 
vrijwilligers (#39) 

 Diversiteit in samenhang, 
sfeer en engagement van 
groepen (#16) 

 Negatieve impact van 
Covid op groepsgevoel en 
engagement (#15) 

 algemene daling vrijwilligersengagement 
in de maatschappij (#2) 

 /  Minister Kitir erkent FT, 
perspectief verandert van 
ontwikkelingshulp naar 
solidariteit (#2) 

agenda  
Groeiende bewustzijn 
(#27) 

 groeiend bewustzijn en 
kennis vrijwilligers (#3) 

 verhoogde aandacht voor 
duurzaamheid, klimaat, korte keten en 
bio waardoor FT op de achtergrond 
geraakt (#13) 

 FT en Oxfam algemeen aanvaard als 
goed alternatief (#7) 

 Kinderen en jongeren kennen OWW 
(#10) 

 FT op TV en radio (#4) 
 Daling zichtbaarheid van OWW in media 

(#2) 
 meer aandacht voor 

onrechtvaardigheden in cacao sector 
dankzij campagnes (#7) 

 /  zeer sterke inhoudelijke 
dossiers rond koffie en 
chocolade, beschikbaar voor 
beleidsmakers (#2) 

 Minister Kitir meer aandacht 
voor thema LI (#1) 

 Beweging (#126) Ruime publiek (#30) Private actoren (#17) Publieke actoren (#13) 

  Overzicht van aantal opgehaalde outcomes tijdens outcome harvesting (personeel, lokale 

(horizontale as) 
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3.1 GROEI EN VERSTERKING VAN DE VRIJWILLIGERSBEWEGING  

66 Het netwerk van winkels en vrijwilligers is een belangrijke bouwsteen in het programma van Oxfam-

Wereldwinkels.  Doel van het programma is om deze beweging verder te verbreden en te verdiepen 

(slagkrachtige en groeiende beweging), en te versterken in haar multiplicatorrol (resultaat 2). OWW telt een 

netwerk van 200 lokale winkels en vrijwilligersgroepen die ondersteund worden door het nationaal secretariaat 

(vorming, bewegingsdagen, evenementen, e-learning, interne communicatie, enz.). In de loop van het 

programma werd de regionale ondersteuning en samenwerking verder vorm gegeven.  De vrijwilligers spelen 

een belangrijke rol in het informeren en sensibiliseren van opiniemakers, (lokale) politici, jongeren5 en het ruime 

publiek (naast het aanbieden van een handelingsperspectief-namelijk verkoop van Fair Trade producten). 

Tijdens het 

bieden aan de verouderende beweging en de dalende verkoop. 

67 De tussentijdse evaluatie (2019-net voor corona) besloot dat vrijwilligers over een goede kennis en inzicht 

beschikken over wereldhandelsregels (leefbaar loon, eerlijke handel, zorgplicht) en tevreden zijn met de 

ondersteuning door OWW, maar dat er een aantal knelpunten zijn die het opnemen van de multiplicatorrol 

belemmeren. E

vrienden, kennissen) en bij uitbreiding vanuit de brede samenleving voor hun inzet voor Oxfam-Wereldwinkels. 

Vrijwilligers gaven ook de nood aan positieve feedback aan om te bevestigen dat hun inzet een verschil maakt 

voor kleinschalige producenten in het Zuiden. Tijdens de eindevaluatie (na verschillende corona lock downs) 

werd deze bevraging herhaald. De resultaten van 2021 bevestigen de trend van de tussentijdse evaluatie en 

worden hieronder verwerkt in de analyse. 

3.1.1 KENNIS EN INZICHT VAN VRIJWILLIGERS 

 

Kennis van de vrijwilligers van de begrippen leefbaar inkomen en zorgplicht   

68 begrippen leefbaar inkomen en 

zorgplicht. De resultaten worden in grafiek 1 vergeleken met de resultaten van de tussentijdse evaluatie.  

 

5 De scholenwerking ligt buiten de scope van deze evaluatie 
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Grafiek 1: Vergelijking kennis van leefbaar inkomen bij vrijwilligers in tussentijdse (n=543) en eindevaluatie (n=422) 

 

69 Onder een Leefbaar Inkomen verdient een boer voldoende om zijn/haar boerderij en werking te bekostigen, in 

te staan voor de menselijke noden van het gezin en heeft ook een kleine buffer voor periodes van tegenslag. Bij 

de tussentijdse evaluatie koos 55% van de respondenten het juiste antwoord en ging 33% er bovendien van uit 

Een ruime meerderheid van de vrijwilligers 

(88%) begrijpt de reikwijdte van een leefbaar inkomen. De eindevaluatie bevestigt deze trend, 47% kiest het 

juiste antwoord, en 41% gaat een stapje verder (samen opnieuw 88%). 

70 Zorgplicht 

mensenrechtenschendingen en milieuschade in kaart te brengen, te voorkomen en eventuele schade te 

herstellen.  over dit thema net voor de 

tussentijdse evaluatie, waardoor een lichte daling van de kennis bij de eindevaluatie (van 58% naar 54%) niet 

onverwacht is. Meer dan een derde van de vrijwilligers heeft op het einde van het programma nog onvoldoende 

kennis van het begrip zorgplicht. Dit is een significant grotere groep dan voor het begrip leefbaar inkomen. 
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Grafiek 2: Vergelijking kennis zorgplicht bij vrijwilligers in tussentijdse (n=535) en eindevaluatie (n=380) 

 
71 Wat de eigen inschatting van kennis betreft, vindt 58% (tussentijdse) en 62% (eind) van de vrijwilligers dat ze 

een goede kennis hebben over leefbaar inkomen en zorgplicht. Dit is een lichte overschatting van de eigen 

kennis. 

 
Grafiek 3: Vergelijking van de mate waarin de respondenten vinden dat ze een goede kennis hebben over leefbaar inkomen en zorgplicht in 
de tussentijdse (n=548) en eindevaluatie (n=380) 

 

72 Respondenten die aangeven in (heel) grote mate over kennis te beschikken werd gevraagd hoe ze hun kennis 

hierover hebben opgebouwd. In de tussentijdse evaluatie waren het FAIR magazine (60%), 

Wereldwinkelnieuws (51%) en specifieke brochures (50%) de top 3 kennisbronnen. Bij de eindevaluatie is de 

communicatie via COPAIN sterk gestegen van 43% tot 61% en is nu de tweede belangrijkste kennisbron. Ook 

het bereik van de Digizine neemt sterk toe van 9% naar 18%. Deze resultaten geven aan dat de digitale 

communicatie van OWW via COPAIN en de nieuwsbrieven de laatste jaren hun doel bereikt hebben en bij een 

grotere groep vrijwilligers bijdraagt aan kennisopbouw. Andere informatiebronnen die door 22 vrijwilligers (11%) 

in de eindevaluatie genoemd worden, zijn de media (tijdschriften zoals Knack en MO, radio en TV) en informatie 

via andere NGOs. 
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Grafiek 4: Vergelijking bijdrage informatiebronnen aan kennisopbouw bij vrijwilligers in de tussentijdse (n=355) en eindevaluatie (n=244) 

 

73 Respondenten die aangeven (helemaal) niet over kennis van Leefbaar Inkomen en zorgplicht te beschikken 

(n=126) werd gevraagd wat hen belet om hierrond kennis op te bouwen. Net zoals bij de tussentijdse evaluatie 

geeft de grootste groep hiervan (n=75, 60%) aan dat ze niet alle details hoeven te kennen. Gebrek aan tijd en 

overvloed aan informatie vervolledigen de top drie, opnieuw net zoals bij de tussentijdse evaluatie. Andere 

redenen die door een tiental vrijwilliger vrijwilliger

. 
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Grafiek 5: Vergelijking redenen van onvoldoende kennis over zorgplicht en leefbaar inkomen bij vrijwilligers in de tussentijdse (n=193) en 
eindevaluatie (n=126) 

 

74 Conclusies peiling kennis bij vrijwilligers: Er is bij de vrijwilligers een relatief goede kennis van het begrip 

Leefbaar Inkomen (>80%) maar minder kennis over zorgplicht (<60%). Vermoedelijk kan dit verschil verklaard 

leefbaar inkomen. Er zijn geen significante verschillen in de kennis van vrijwilligers of hun eigen inschatting 

daarvan tussen de tussentijdse en eindmeting. Dit is enigszins logisch gezien de beperkte tijd tussen de twee 

metingen en de corona pandemie waardoor de lokale werkingen gedurende lange tijd hebben stilgelegen en er 

De digitale communicatie via COPAIN en Digizine 

zijn sterk gestegen als kennisbronnen van respondenten. Naast COPAIN blijven het FAIR magazine en 

Wereldwinkelnieuws de voornaamste bronnen van informatie. Iets meer dan een derde van de respondenten 

geven aan weinig tot geen kennis te hebben over Leefbaar Inkomen en zorgplicht. Net zoals bij de tussentijdse 

evaluatie vindt 60% van deze respondenten dat ze deze kennis niet nodig hebben voor hun engagement als 

vrijwilliger. De andere 40% van de groep met weinig kennis (oftewel 14% van de totale vrijwilligersgroep) is wel 

el aan informatie.  

3.1.2 ENGAGEMENT EN MULTIPLICATORROL 

75 De ToC gaat ervan uit dat een deel van de slagkrachtige en groeiende beweging van OWW vrijwilligers vanuit 

hun kennis en inzichten over o.a. Leefbaar inkomen en zorgplicht een rol opnemen om de boodschap van 

OWW mee te verspreiden naar het brede publiek. De tussentijdse evaluatie ging dieper in op de motivatie van 

OWW vrijwilligers, de multiplicatorrol die ze (willen) opnemen, en verschillende interne en externe factoren en 

feedbackmechanismen die hun gedra  

76 Net zoals bij de tussentijdse evaluatie, en bij de tevredenheidsbevraging van 2020, is ongeveer de helft van de 

respondenten vrijwilliger bij OWW omdat ze zich willen inzetten voor een goed doel, de andere helft kiest 

specifiek om zich in te zetten voor OWW. Respondenten zijn eerder vrijwilliger omdat ze de waarden van OWW 

onderschrijven (70%) dan dat ze gewoon iets nuttigs willen doen (30%). 
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Grafiek 6: Vergelijking van redenen waarom vrijwilligers zich engageren voor OWW bij respondenten in de tussentijdse (n=548) en 
eindevaluatie (n=370) 

 

77 In de survey werd gepolst naar de multiplicatorrol van de vrijwilligers. Er werd gevraagd welke taken de 

vrijwilliger graag wil opnemen m.b.t. informeren van het ruime publiek. De eindevaluatie bevestigt volledig het 

antwoordpatroon van de tussentijdse evaluatie.  Klanten aanspreken in de winkel en hen informeren blijft met 

grote voorsprong de taak die vrijwilligers het meest willen opnemen (74%), gevolgd door publicaties uitdelen of 

bussen (49%) en informatie delen met vrienden en familie (42%). In de focusgroepen werd genuanceerd dat 

klanten voornamelijk worden aangesproken bij specifieke campagnes of acties, in de dagdagelijkse 

winkelwerking is hier weinig ruimte voor bij de klant. Ook niet alle vrijwilligers staan ervoor open om deze rol op 

te nemen.   

78 Minder dan 20% van de vrijwilligers heeft interesse om een meer vormingsgerichte taak op te nemen, zoals 

vormingen geven aan scholieren (18%), leerkrachten informeren (16%) of debatten en infoavonden organiseren 

(9%). Slechts een kleine minderheid wil zich engageren voor beleidswerk zoals het aanspreken van lokale 

beleidsmakers (13%) en informatie delen met de lokale pers (11%). Ondanks het feit dat er geen vraag gesteld 

werd naar de verkoopfunctie heeft toch 14% van de respondenten verwezen naar de verkoopfunctie, via de 

: winkel bemannen, bestellingen doen, webshop beheren, artisanaat beheren, 

administratie en boekhouding doen.6 

79 We zien voor alle taken een lichte stijging van het engagement in vergelijking met de tussentijdse meting, vooral 

voor publicaties uitdelen (van 40% naar 49%) en een infostand bemannen (van 29% naar 39%). Ook de 

bereidheid om berichten te delen op sociale media stijgt van 22% naar 29%. Deze stijging zou verklaard kunnen 

worden door de invloed van de corona pandemie waardoor er minder opportuniteiten waren voor direct contact 

met mensen, en het verspreiden van de boodschap verlegd werd naar sociale media. Verhoogd gebruik van 

utcome Harvesting. 

 

6  
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Grafiek 7: Vergelijking taken die vrijwilligers willen opnemen (attitude) bij de tussentijdse (n=548) en eindevaluatie (n=363) 

 

80 De survey polste ook naar de taken die de vrijwilligers het afgelopen jaar effectief hadden opgenomen.  In 

vergelijking met de tussentijdse evaluatie zien we een daling bij het bemannen van info-standen, het geven van 

vormingen aan scholieren, het informeren van leerkrachten en het organiseren van debatten en infoavonden. 

Deze activiteiten werden bij uitstek getroffen door de Covid crisis. Covid-proof activiteiten zoals het delen van 

berichten op sociale media en publicaties uitdelen namen wel toe. 

 
Grafiek 8: Vergelijking taken die opgenomen worden door vrijwilligers (gedrag)  bij de tussentijdse (n=548) en eindevaluatie (n=363) 
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81 In onderstaande grafiek tonen we het verschil tussen welke taken respondenten willen opnemen (attitude) en 

welke taken ze effectief hebben opgenomen (gedrag) voor de eindevaluatie en de tussentijdse evaluatie. 

Positieve percentages tonen attitude die niet werd omgezet in gedrag, negatieve percentages tonen 

edrag bovenop een zelf-gerapporteerde attitude.  

82 Zoals hierboven reeds beschreven is het grootste positieve verschil tussen attitude en gedrag (attitude niet 

omgezet in gedrag) bij de eindevaluatie te zien bij activiteiten die omwille van Covid minder of niet konden 

doorgaan: infostand bemannen (15%), vormingen geven aan scholieren (7%), leerkrachten informeren (6%) en 

debatten en infoavonden organiseren (5%). Het gedrag overstijgt de attitude vooral bij het uitdelen van 

publicaties en het delen van berichten op sociale media (7%). 

83 Voor het geheel van alle activiteiten zien we dat bij de eindevaluatie voor 17% van de respondenten attitude 

niet werd omgezet in gedrag, terwijl de tussentijdse evaluatie 

toonde. Grafiek 9 toont bij de eindevaluatie meer positieve scores (attitude niet omgezet in gedrag) en voor de 

tussentijdse meer negatieve scores (extra gedrag). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 9: Verschil tussen attitude en gedrag bij respondenten bij de tussentijdse (n=548) en eindevaluatie (n=363). Een positieve score komt 
overeen met een groter aandeel respondenten dat interesse heeft om een bepaalde taak op te nemen (attitude) t.o.v. het aandeel dat deze 
taak effectief heeft opgenomen. Een negatieve score toont 
t.o.v. het aandeel dat aangeeft interesse te hebben om dit te doen. 

 

84 Conclusies multiplicatorrol: De eindevaluatie bevestigt de trend van de tussentijdse evaluatie. Klanten 

aanspreken in de winkel en hen informeren blijft bij uitstek de taak die vrijwilligers het meest (willen) opnemen. 

Dit gebeurt vooral in het kader van campagnes of acties., Informatie delen gebeurt voornamelijk met vrienden 

en familie, meestal gelijkgezinden. We zien een lichte stijging in het engagement van vrijwilligers voor taken 

zoals publicaties uitdelen of bussen en berichten delen op sociale media. Deze verschuiving kan een gevolg 

zijn van de corona pandemie. Net zoals in de tussentijdse evaluatie geeft slechts een kleine minderheid aan 

bereid te zijn om vormingen te geven, debatten of infoavonden te organiseren, de lokale pers aan te schrijven of 

lokale beleidsmakers aan te spreken. Ongeveer 20% van de vrijwilligers wil zich eerder voornamelijk 

concentreren op de verkoop. De corona pandemie heeft in het algemeen een negatief effect gehad op de mate 
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waarin attitude omgezet werd in effectief gedrag, en in het bijzonder op activiteiten die bij uitstek getroffen 

werden door de corona pandemie, zoals het geven van vormingen, informeren van leerkrachten en het 

organiseren van debatten en infoavonden.  Het delen van info op sociale media is dan weer wel gestegen. 

Invloed van gedragsdeterminanten op het gedrag van de vrijwilligers 

85 Zoals in de tussentijdse evaluatie werd op basis van stellingen onderzocht welke factoren een invloed hebben 

op het engagement/gedrag van de vrijwilligers. Stellingen werden opgedeeld in vier groepen: externe drivers, 

interne drivers, feedback mechanismen en schaarste, o.b.v het wavemakersmodel. De volgende grafieken 

tonen de resultaten m.b.t. interne en externe factoren. 
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Grafiek 10:Vergelijking van de mate waarin gedragsdeterminanten zich voordoen bij vrijwilligers  bij de tussentijdse (n=549) en eindevaluatie (n=356)
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86 De eindevaluatie bevestigt de resultaten van de tussentijdse evaluatie. Er zijn geen significante verschillen in 

het antwoordpatroon m.b.t. interne en externe factoren. De eindevaluatie toont een licht positiever beeld wat 

betreft het aandeel respondenten dat het eens of helemaal eens is met de stellingen m.b.t. interne factoren. In 

de eindevaluatie voelt 97% van de respondenten zich ergens bij horen als men zich inzet voor OWW, 83% 

ervaart voldoende autonomie en 83% voelt zich competent wanneer men iets doet voor OWW, tegenover 

respectievelijk 83%, 81% en 79% in de tussentijdse evaluatie. De focusgroepen met lokale groepen bevestigen 

deze trend. Vrijwilligers voelen zich vooral verbonden met de eigen lokale groep. Taken worden verdeeld op 

maat van de competenties van de leden van de lokale groep, wat zorgt voor een positieve bevestiging van de 

eigen competenties. Respondenten geven niet aan dat er evoluties zijn in de laatste twee jaar m.b.t. interne 

factoren, uitgezonderd enkele kritische kanttekeningen m.b.t. een verminderd gevoel van verbondenheid n.a.v. 

 

87 Wat betreft externe druk uit de omgeving en vanuit de samenleving zien we een gelijkmatige verdeling over 

alle antwoordmogelijkheden, met een belangrijke groep die zich hier niet over uitspreekt en een relatief grote 

groep die het niet eens of helemaal niet eens is. Voor een groot aantal respondenten komt er geen 

aanmoediging van buitenaf (peers of bij uitbreiding de hele samenleving). Slechts 35% van de respondenten 

ervaart positieve druk vanuit de directe omgeving en 20% vanuit de hele samenleving. De focusgroepen 

bevestigen dat vrijwilligers zich gesteund voelen door familie en vrienden

engagement. Er zijn echter evenveel groepen waar dit gevoel minder aanwezig is.  

88 outcome harvesting wordt er enerzijds verwezen naar 

de verschuiving van prioriteiten in de brede samenleving in de richting van klimaat, biologische producten en 

korte keten, waardoor er minder steun of aandacht is voor Fair Trade, en anderzijds naar het groeiende aandeel 

van Fair Trade in de Retail sector wat wijst op een verhoogde aandacht voor Fair Trade bij het ruime publiek. 

Beide evoluties kunnen het verdeeld antwoord patroon verklaren op de stelling m.b.t. positieve druk uit de 

samenleving, trends die al ingezet waren voor de tussentijdse evaluatie. 

89 De meerderheid van de respondenten (77%) ervaart dat OWW voldoende opportuniteiten 

vrijwilligersengagement op te nemen. Vrijwilligers vinden dus nog steeds hun gading binnen het 

wereldwinkelmodel. Door de ontwikkeling van alternatieve modellen zoals de Oxvan en pop-ups kwam er de 

laatste jaren ook meer diversiteit in de engagementen die kunnen worden opgenomen. Hier valt de stijging van 

12% naar 21% op bij respondenten die hiermee helemaal akkoord gaan. Gezien de restricties opgelegd door de 

Covid maatregelen is dit opmerkelijk. Respondenten gaven in de survey aan dat veel acties, ondersteuning en 

mogelijkheden om de multiplicatorrol op te nemen niet zijn kunnen doorgaan. Corona zorgde voor de sluiting 

van de winkels en het werd moeilijker om evenementen te organiseren en met de winkel naar buiten te komen. 

90 Tenslotte werd er gepolst naar andere determinanten van gedrag, waaronder geen schaarste ervaren en het 

belang van positieve feedbackmechanismen. De meerderheid van de respondenten ervaart geen schaarste aan 

tijd, geld of middelen om een vrijwilligersengagement op te nemen. Het is opvallend dat dit aandeel ondanks de 

Covid crisis relatief stabiel blijft bij de eindevaluatie. 
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Grafiek 11: Vergelijking antwoordpatroon van vrijwilligers op stellingen m.b.t. ervaren van schaarste tussen de tussentijdse (n=549) en de 
eindevaluatie (n=351) 

 

91 Meer dan 90% van de respondenten ervaart het engagement voor OWW als aangenaam.7 In combinatie met de 

hoge mate van intrinsieke motivatie kan dit mee verklaren waarom vrijwilligers vaak een langdurig engagement 

aangaan. 

15,2 jaar. In 2018 was het voor een grotere groep van 828 respondenten 12,4 jaar. 76% van de respondenten 

in de eindevaluatie ervaart dat wat men doet voor OWW een verschil maakt. Hier zien we het grootste verschil 

tussen de tussentijdse en eindevaluatie (60% in de tussentijdse evaluatie). Het is plausibel dat de verhoogde 

aandacht van OWW voor positieve feedback naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie hiertoe heeft 

bijgedragen. De focusgroepen bevestigen echter ook de uitslag die verwijst naar dat 

nog steeds geen positieve feedback ervaart. Groepen geven aan dat er soms weinig betrokkenheid of feedback 

is van het nationaal secretariaat en dat die betrokkenheid sterk afhankelijk is van de bevlogenheid van de regio 

coachen de mate waarin deze persoon goed kan motiveren. 

92 Conclusies determinanten voor gedrag/multiplicatorrol: er is weinig evolutie in de drijfveren van gedrag 

volgens het wavemakersmodel tussen de tussentijdse en de eindevaluatie, vermoedelijk omwille van de korte 

tijdsspanne tussen beide metingen. De eindmeting bevestigt de hoge mate van intrinsieke motivatie van de 

vrijwilligers, wat in combinatie met positieve feedback mechanismen kan verklaren waarom veel vrijwilligers een 

langdurig engagement opnemen. De meerderheid van de respondenten ervaart geen positieve druk vanuit de 

samenleving of bij peers voor hun engagement. Ondanks de corona crisis ervaart de meerderheid van de 

de meerderheid geen schaarste aan tijd, geld of middelen. Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie is 

OWW meer aandacht gaan geven aan het belang van positieve feedback. Hierin zien we een verschuiving t.o.v. 

de tussentijdse meting, waarbij meer vrijwilligers ervaren dat hun engagement een verschil maakt. Toch is er 

nog een groep van 25% van respondenten die geen positieve feedback ervaart.  

 

 

7 
te vullen. 
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Profielen van vrijwilligers 

93 -or whateve

gevormd door vrijwilligers die zich willen inzetten voor een goed doel en omdat ze zich nuttig willen maken, en 

-

doen omdat ze de waarden van OWW delen. - meer dan dubbel zo 

groot als -  Deze groepen werden gekruist met de antwoordprofielen op de 

stellingen o.b.v. het wavemakersmodel.  

94 Verder werd er ook gekeken naar verschillen in antwoordpatroon tussen jonge(re) en oude(re) vrijwilligers. De 

tussentijdse evaluatie maakte het onderscheid tussen de groep van 19 tot en met 44 jaar, en de groep 45+. De 

oudere groep is zowel bij de tussentijdse als de eindevaluatie (meer dan) 10 keer groter. Dit maakt de 

resultaten minder betrouwbaar. In dit rapport voegen we een extra onderscheid toe tussen de leeftijd 19 tem 60 

jaar en 60+, waar de oudere groep slechts 2 en 2,5 keer groter is bij de tussentijdse en eindevaluatie 

respectievelijk. 

95 De tabel op de volgende pagina toont voor de verschillende factoren van het wavemakersmodel het aandeel 

respondenten dat aangaf (helemaal) akkoord te zijn, voor wie deze factor dus (in grote mate) een drijfveer is 

van hun gedrag. De kleurcode visualiseert een aandeel >75% in het groen, tussen 50 en 75% in het geel, en 

<50% in het rood. 

96 In eerste instantie bevestigt deze tabel op een andere manier de voorgaande analyse, namelijk dat er voor de 

meeste factoren weinig verschil is tussen de tussentijdse en eindevaluatie. Voor alle factoren zien we een (heel) 

lichte toename bij de eindevaluatie. Drie factoren die bij de tussentijdse evaluatie nog oranje scoorden  

opportuniteiten, schaarste en ervaring van verschil (positieve feedback)  zijn bij de eindevaluatie gestegen 

naar groen. 

97

 Dit zijn vrijwilligers 

die expliciet kiezen voor een engagement voor OWW en de waarden van OWW onderschrijven. Zij lijken uit een 

groep uit de samenleving te komen waar er meer aanmoediging en ondersteuning is van familie en vrienden 

voor hun engagement en bij uitbreiding de brede samenleving. In de focusgroepen lijken we voornamelijk deze 

groep van OWW-vrijwilligers ontmoet te hebben. De toename van tussentijdse naar eindevaluatie is gemiddeld 

gezien hetzelfde voor beide profielen, maar verschilt soms sterk per factor. Bij 

 wat verklaard zou 

kunnen worden door de competi  -nog meer gestimuleerd 

door corona- naar lokale producten en belang van korte keten, zoals bevestigd in de Outcome Harvesting en 

focusgroepen. Ook wijzigingen in het contact met bepaalde subgroepen uit de omgeving of de samenleving 

omwille van de Covid maatregelen kan hier hebben meegespeeld. 

98 In de vergelijking op vlak van leeftijd valt vooral het verschil in schaarste op, waar de jonge profielen in veel 

grotere mate aangeven een gebrek aan geld, middelen of tijd te ervaren om iets te doen voor OWW. Gezien de 

andere verplichtingen en verwachtingen van de verschillende levensfasen van deze profielen is dit niet 

verwonderlijk. 
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Tabel 3: Overzicht van kruising van antwoordprofielen van vrijwilligers volgens vrijwilligersprofiel en leeftijd met gedragsdeterminanten in de tussentijdse en eindevaluatie. 
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99 De eigen monitoringdata van OWW tonen aan dat het aantal vrijwilligers daalt. Volgens de jaarverslagen 

worden er elk jaar enkele honderden nieuwe vrijwilligers geregistreerd, maar vallen er meer weg. Dit wordt 

bevestigd door de outcome harvesting en de bezoeken aan de lokale groepen. In sommige groepen is er een 

groei van vrijwilligers en slaagt men erin om jongere mensen aan te trekken, in de meeste groepen is er echter 

een trend van veroudering en inkrimping.  

100 39 outcomes werden opgehaald in de outcome harvesting die verwijzen naar een verouderende 

vrijwilligersgroep en de moeilijkheid om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Het wereldwinkelmodel met zijn 

lokale vrijwilligersgroep komt onder druk te staan. Dit werd bevestigd tijdens de bezoeken aan de lokale 

groepen. Het is moeilijk om voldoende vrijwilligers te vinden om bestuurstaken op te nemen, de winkel 

uit te voeren. Ludieke acties die ontwikkeld worden door het nationaal secretariaat vinden niet altijd aansluiting 

bij de interesses  van de verouderende vrijwilligerspopulatie.  

101 Conclusies profiel vrijwilligers: De meerderheid van de vrijwilligers die zich inzetten voor OWW doen dit 

omdat ze de boodschap van OWW mee willen uitdragen en ze de waarden van OWW delen (de OWW-forever 

groep). Ze lijken uit een groep uit de samenleving te komen waar er meer aanmoediging en ondersteuning is 

van famlie en vrienden voor hun engagement en bij uitbreiding van de brede samenleving. De positieve 

appreciatie vanuit de samenleving wordt onder druk gezet door de competitie met andere 

Het blijft 

moeilijk om jongeren aan te trekken, mede door het feit dat jongeren meer dan de ouderen een gebrek aan tijd, 

geld en middelen ervaren. De grootste groep van outcomes bevestigt de trend van een verouderende 

vrijwilligersbeweging.  

3.1.3 LOKALE SAMENWERKING, WIJZIGINGEN DISCOURS EN PRAKTIJK VAN DE LOKALE GROEPEN 

102 In 2017 werd het FIT-proces opgestart. Doel van dit proces was om op een participatieve manier een antwoord 

te vinden op verschillende uitdagingen van de beweging waaronder de verouderende beweging, de dalende 

verkoop, de proliferatie van duurzaamheid labels, de stijgende verkoop van Fair Trade producten in de 

supermarkten, enz. Een participatief proces werd opgestart waarbij alle vrijwilligersgroepen betrokken werden. 

Vrijwilligersgroepen werden bezocht en op basis van een participatieve methodiek kon elke groep bepalen waar 

ze zich in de toekomst op wilden profileren en hoe (verkoop, educatie, actie en campagne, pleitbezorger). 

Resultaten van het FIT-proces werden vervolgens op nationaal en regionaal niveau via workshops verder 

uitgediept met de vrijwilligers.  Belangrijke resultaten zijn (i) het feit dat de core business van OWW bevestigd 

werd, (ii) aansluiting zoeken bij de trend om meer lokaal en duurzaam geproduceerde producten te verkopen in 

de winkels, dus het dive

openheid naar andere kanalen (vb. ook via supermarkten), (iv) blik naar buiten en verhoogde aandacht voor 

lokale samenwerkingen. Het grootste aantal outcomes werd opgehaald m.b.t. de resultaten van het FIT proces, 

met name meer lokale samenwerkingen (#24) en groeiende diversiteit in het lokale aanbod (#23).  

103 monitoringdata van OWW. De meerderheid van de lokale groepen blijkt 

gekozen te hebben voor verkoop als prioritaire actie (82% van de respondenten). Minder dan de helft van de 

minst attractief voor de lokale groepen (slechts 4% van de respondenten). 15% van de bevraagde vrijwilligers 

wist niet waar de eigen groep voor gekozen heeft.  
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104 Volgens de vrijwilligers heeft het FIT-proces de lokale groepen gedynamiseerd en gemotiveerd 

om meer naar buiten te treden, verder te kijken dan de verkoop, hun eigen sterktes te ontdekken en daarop in 

te zetten. 

groepen maakten een duidelijke keuze voor acties waarop ze zich verder wilden profileren. Dit is een relevante 

strategie aangezien ze het gevoel van autonomie van de lokale groepen versterkt en verder bouwt op 

aanwezige competenties (interesses, vaardigheden, goesting), twee gedragsdeterminanten die van belang zijn 

voor de intrinsieke motivatie van de vrijwilligers (zie hierboven).   

105 Om de dalende verkoop om te buigen werden de lokale groepen tijdens het FIT-proces aangemoedigd om hun 

 en 

meer in te zetten op lokale samenwerkingen. Het nationaal secretariaat werkte criteria uit waaraan lokale en 

bio-producten moesten voldoen en ging samenwerkingen aan met een aantal nieuwe biologische lokale 

producenten. Sommige groepen zijn op lokaal niveau ook zelf op zoek gegaan naar lokale producten. 23 

outcomes werden opgehaald die expliciet verwijzen naar de groeiende aandacht voor duurzaamheid en korte 

keten door de lokale groep wat zich vertaalt in een groeiend aanbod van lokale producten en bio-producten in 

het aanbod van de winkels. Er wordt aangegeven dat niet alle klanten deze verandering in aanbod begrijpen.  

106 Het is nog niet duidelijk in welke mate deze evolutie omgezet wordt in een stijgende verkoop. 27 outcomes 

verwijzen naar een dalende verkoop, veroorzaakt door de corona pandemie en de algemeen dalende 

koopkracht van de bevolking enerzijds, en het groeiende aandacht van Fair Trade producten in de reguliere 

retailmarkt anderzijds. Er zijn anekdotische voorbeelden van winkels waar de verkoop wel stijgt. Een zestal 

vrijwilligers verwijzen naar een stagnerend klantenbestand. Door de corona pandemie werd er weinig 

gesensibiliseerd en werden er weinig educatieve acties opgezet die eventueel nieuwe klanten zouden kunnen 

aantrekken. 

107 Op lokaal vlak is er een evolutie naar meer samenwerking. 24 outcomes werden opgehaald m.b.t. lokale 

samenwerking bij de vrijwilligers en het OWW-personeel.  Er werden verschillende voorbeelden gegeven zoals 

samenwerking met voedselteams, buurderijen, .  

108 De goede resultaten van het FIT-proces konden voorlopig weinig geconsolideerd worden omwille van de 

Coronapandemie. De outcome harvesting en interviews leveren een gemengd beeld. De meerderheid van de 

vrijwilligersengagement in 

de lokale groepen omwille van de sluiting van de winkels, verlies van groepsgevoel en bijgevolg verminderd 

engagement voor vergaderingen en vormingen, zowel lokaal als nationaal. Daartegenover staan aan een aantal 

vrijwilligers en enkele bezochte lokale groepen die wel een goed groepsgevoel hebben kunnen aanhouden en 

zelfs nieuwe vrijwilligers hebben kunnen aantrekken. Het FIT-proces dat leidde tot een duidelijkere 

positionering, diversificatie van het aanbod en engagement voor lokale samenwerkingsverbanden heeft in 

verschillende groepen geleid tot het aantrekken van enkele nieuwe vrijwilligers. 

109 Een verouderende vrijwilligerspopulatie is geen exclusieve uitdaging voor OWW. Onderzoek door J. Piot (2015) 

bevestigt het vergrijzen en inkrimpen van het verenigingsleven en beschreef een zorgwekkende afstand tussen 

vrijwilligersgroepen en hun vereniging. In zijn onderzoek gaven bestuur vrijwilligers aan zich betrokken te voelen 

op hun vereniging, maar slechts de helft van de bevraagden ervaarde een betrokken vereniging. Een 

gelijkaardige vaststelling kwam ook naar boven in de vrijwilligersbevraging en de focusgroepen tijdens deze 

eindevaluatie. Het onderzoek beschrijft drie oorzaken van een vergrotende afstand tussen vereniging en 

vrijwilligersgroepen die we ook terugvinden bij OWW: 
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 De vrijwilligersgroepen hebben een stevig, weliswaar herhalend activiteitenaanbod. Deze herhalingen 

zorgen voor een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid maar bieden geen nieuwe uitdagingen voor de groep. 

Er is weinig reden om ondersteuning te zoeken bij de vereniging waardoor het contact vermindert. 

 Verenigingen halen personeel weg van de klassieke groepsondersteuning omwille van besparingen. Dit 

resulteert vanzelfsprekend in minder contact en betrokkenheid met de lokale groepen 

 De vereniging gaat plots versnellen om een antwoord te zoeken op de vergrijzing bij de groepen. Ze gaan 

frontaal in de aanval met een mix van verbeteracties: stimuleren van lokale wervingsacties, vernieuwende 

activiteiten om een meer divers publiek aan te trekken, faciliteren van bestuur vernieuwing, intensief 

ondersteunen van nieuwe groepen, enz. Deze acties zorgen voor een groeiende afstand tussen de snelle 

  

 
110 -model van J. Piot. Hij beschrijft 

vier verschillende levensfasen van lokale vrijwilligersgroepen op basis van een aantal groepskenmerken, 

geordend volgens taak (verhaal, activiteiten en aanpak van de groepen), structuur (vergaderingen regels, 

functies) en relatie (contacten en samenwerkingen, beleving, motivatie). Uit elke groep namen we enkele 

kenmerken op in de vragenlijst: verdeling van functies (structuur); samenwerken met anderen (taak), 

engagement in externe raden en commissies in de buurt of op regionaal niveau; en doorstroming vrijwilligers 

(relatie). 

111 meeste lokale groepen zich tussen een autonome en de 

routineuze groep. De verstillende groepen lijken in de minderheid te zijn. Dit toont aan dat ondanks de 

verouderende groepen, er toch nog voldoende dynamiek is bij de lokale vrijwilligersgroepen. En de verhoogde 

aandacht voor het zoeken naar samenwerkingen heeft ervoor gezorgd dat er in verschillende groepen terug 

een nieuwe dynamiek op gang werd gebracht.   

 

Topic Startende 

groep 

Autonome 

groep 

Routineuze 

groep 

Verstillende 

groep 

Zoeken naar samenwerking 22% 44% 23% 12% 

Doorstroming bestuursfuncties 33% 12% 37% 18% 

Deelname externe raden en 

commissies in de buurt 

9% 40% 43% 9% 

Doorstroming vrijwilligers 0% 23% 57% 20% 

 : Overzicht van het aandeel respondenten dat kiest voor uitspraken die kenmerkend zijn voor een bepaalde levensfase van een 

vrijwilligersgroep. (n=334) 

 

3.1.4 ANALYSE VAN RELEVANTIE EN DUURZAAMHEID 

112 De keuze om in het programma 2017-2021 expliciet in te zetten op het dynamiseren van de 

vrijwilligersbeweging, het zoeken naar groei en verdieping van de beweging is een relevante keuze geweest. 

Het FIT-proces heeft een adequaat antwoord gegeven, zoals in aanpak als wat betreft de resultaten, op de 

uitdagingen waar de vrijwilligersbeweging mee geconfronteerd wordt. Dit proces werd door de coronapandemie 

vertraagd. 
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113 De tweejaarlijkse tevredenheidsbevraging toont een hoge gemiddelde score op vier tevredenheidsaspecten 

(algemene tevredenheid over vrijwilligerswerk bij OWW, intentie om vrijwilliger te blijven, vrijwilligerswerk bij 

OWW aanbevelen, en betrokkenheid bij OWW). Deze score is bovendien significant hoger i.v.g. met een 

significant andere context omwille van de corona pandemie is opmerkelijk. Het aantal vrijwilligers dat deelneemt 

aan inhoudelijke activiteiten is gedaald wat vooral te wijten is aan de coronapandemie waardoor heel wat 

vormingen en activiteiten zijn weggevallen en/of vervangen werden door digitale activiteiten. De Outcome 

Harvesting en de bezoeken aan de lokale groepen bevestigen ook dat corona een eerder negatieve invloed 

heeft gehad op het consolideren of versterken van de lokale groepen. Door de lockdowns en de langdurige 

sluiting van de winkels is het contact tussen de leden verminderd, wat een negatieve impact heeft gehad op het 

groepsgevoel en engagement. Dit wordt nu langzaamaan hersteld. 

114 De ondersteuning door het Nationale Secretariaat komt in verschillende databronne

specifieke vraag in de survey, en een expliciet gespreksonderwerp bij de lokale groepen. Ook in de marge van 

de outcome harvesting vragen in de survey werd door verschillende vrijwilligers de werking van NS (inclusief de 

fusie) en/of de ondersteuning van lokale groepen aangehaald. 

De werking en ondersteuning van het nationaal secretariaat 

115 In de marge van de outcome harvesting kwam de werking van nationaal secretariaat (NS) dubbel zo vaak 

negatief (12 antwoorden) als positief (5 antwoorden) aan bod. De positieve elementen zijn divers: wijzigingen in 

inspraakorganen zoals de Algemene Vergadering, professionalisering van de organisatie (o.a. B Corps), de 

webshop, en de modernere look van producten en campagnes. Bij de negatieve elementen komt vooral de 

Men vindt dat er vanuit het nationaal secretariaat vooral ingezet wordt op marketing, 

met steeds nieuwe acti

Hierdoor is er lokaal minder tijd is om met educatie en actie bezig te zijn. Ook het gebrek aan actieve 

ondersteuning van het FIT proces in de laatste jaren wordt als negatief punt aangehaald. 

116 In de outcome harvesting zijn 11 vrijwilligers positief over de fusie: het is goed dat organisaties met een 

mensen en middelen toe. 9 vrijwilligers zien eerder negatieve kanten, vooral i.v.m. de achteruitgang in inspraak 

en betrokkenheid van vrijwilligers bij de besluitvorming (het democratisch gehalte) en autonomie van de 

wereldwinkels. Er leeft een gevoel dat de vrijwilliger door de fusie minder belangrijk is geworden en een vrees 

dat de fusie zal leiden tot minder focus op beweging maken en politieke actie. -activiteiten 

van Oxfam Wereldwinkels meer en meer geassocieerd worden met de fondsenwervende activiteiten van Oxfam 

solidariteit, dan vrees ik dat we slecht bezig In de gesprekken met lokale groepen werd vaak bevestigd dat 

het voor de vrijwilligers erg onduidelijk is wat de fusie juist inhoudt, zowel voor Oxfam-Wereldwinkels als voor 

hun lokale groep. 

117 Ook de ondersteuning door het NS kwam in de marge van de outcome harvesting via de survey dubbel zo vaak 

negatief (36 antwoorden) als positief (15 antwoorden) aan bod. Ook bij de lokale groepen werden meer zwakke 

dan sterke punten opgenoemd. 

118 Communicatie: Uit de tevredenheidsbevragingen blijkt dat vrijwilligers algemeen redelijk tevreden zijn over de 

communicatie van Oxfam-Wereldwinkels. Wereldwinkelnieuws krijgt de meest positieve score. In de 

gesprekken met lokale groepen kwam ook naar boven dat er soms te veel info gedeeld wordt, waardoor 

mensen afhaken. In de tevredenheidsbevraging van 2020 gaf slechts 1,4% van de respondenten aan COPAIN 
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niet te kennen, en slechts 6% het niet te gebruiken. 57% was (helemaal) akkoord dat ze voldoende 

ondersteuning kregen in het gebruik ervan. Echter, slechts 37% was (helemaal) akkoord dat de informatie 

heel veel informatie op COPAIN staat en het vaak niet evident is om iets terug te vinden op het platform. In de 

outcome harvesting via de survey was COPAIN wel het meest genoemde positieve punt van de outcomes die 

eerder met ondersteuning van OWW te maken hadden.  

119 Technische ondersteuning: In de survey geeft 67% van de respondenten aan dat de praktische vorming en 

ondersteuning bij vrijwilligerstaken (zeer) goed overeenstemt met de vragen en behoeften van hun groep. 

Vooral technische ondersteuning komt regelmatig aan bod in de outcome harvesting en bij de lokale groepen, 

wisselend positief en negatief. Digitalisering biedt voordelen, 

vrijwilligers en sommige respondenten aan de survey, de druk die ze hiermee leggen op lokale groepen. Ze 

verwachten meer ondersteuning, en enkelen suggereren dat OWW beter zouden kunnen nadenken welke 

software echt nodig is. 

 

120 Ondersteuning bij acties: De bezochte groepen waarderen het materiaal en de modellen aangeleverd door 

NS ter ondersteuning van de acties, maar de meeste groepen vinden de acties te hoog gegrepen of ze sluiten 

niet aan bij hun vrijwilligerspopulatie. Materiaal zou enkel mogen opgestuurd worden als een groep er om 

vraagt, anders gaat er veel ongebruikt verloren. In de survey geeft 51% van de respondenten aan dat het 

aanbieden van gevarieerde actiemodellen (zeer) goed overeenkwam met de behoeften van hun groep (31% 

weet het niet of was het niet van toepassing). 

121 De regionale werking krijgt ook een gemengde evaluatie. Sommige vrijwilligers zijn blij met een enthousiaste 

regiocoach die er goed in slaagt hen te motiveren. Vele vrijwilligers 

klagen echter het grote verloop bij de regio coaches aan. Steeds wisselende gezichten staan het opbouwen van 

een vertrouwensband in de weg. Regiovergaderingen hebben veel potentieel om uitwisseling te stimuleren, 

maar dit vereist een goede regio coach en voldoende aanwezigheid van lokale groepen. Op vlak van 

uitwisseling wordt ook het overleg tussen beroepskrachten en de regionale trefdagen (toen die nog konden 

doorgaan) erg gewaardeerd. In de tevredenheidsbevraging van 2020 was slechts 35% van de respondenten 

(helemaal) tevreden met de offline communicatie via regiovergaderingen en vormingen. 

122 Emotionele ondersteuning: Het personeelsverloop komt ook algemener aan bod. Vrijwilligers weten niet meer 

wie ze bij het NS waarvoor kunnen aanspreken en de vele personeelswissels roepen vragen op over de 

werking van NS. We hebben de chaos bij NS duidelijk gevoeld

tussen NS en de lokale groepen de laatste jaren sterk vergroot is. Het afschaffen of digitaal laten doorgaan van 

ontmoetingsmomenten en vergaderingen omwille van de Covid crisis en de veranderingen in 

inspraakmechanismen door de integratie spelen hier ongetwijfeld een grote rol. Er wordt weinig betrokkenheid 

gevoeld, en soms ook weinig interesse of aanmoediging (bv. in geval van stijgende omzetcijfers, een nieuwe 

winkel, of een innovatieve samenwerking). Fysieke aanwezigheid in de winkel of op een event gebeurt te 

weinig, maar als het gebeurt werkt het heel motiverend. Dit beeld wordt bevestigd door de 

tevredenheidsbevragingen van OWW. 

123  NS identificeerde in the outcome harvesting een belangrijke outcome m.b.t 

een (grote) groep vrijwilligers van OWW groepen voelt zich gewaardeerd, 

gesteund in hun vrijwilligerswerk en deel van een groter geheel ndersteuning heeft echter in het 

programma 2017-2021 onder druk gestaan omwille van het grote personeelsverloop in het begin, gevolgd door 

de Covid-  
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124 Andere vormen van ondersteuning: In de survey werden respondenten nog rond verschillende andere 

vormen van ondersteuning bevraagd. Het feit dat deze ondersteuningsvormen niet spontaan aan bod kwamen 

in de outcome harvesting of bij de lokale groepen, toont aan dat ze voor vrijwilligers minder van belang zijn. 

125 De ondersteuning bij het omgaan met de impact van Covid-19 op de verkoop in de winkel wordt positief 

behoeften van hun groep. Voor het omgaan met de impact op de activiteiten i.k.v. educatie, campagne of 

pleitbezorging is slechts 45% van mening dat dit (zeer) goed voldoet.  

126 Inhoudelijke vorming sluit voor 67% van de respondenten aan bij de behoeften van hun groep. De slechtste 

scores zien we voor de ondersteuning bij het versterken van de vrijwilligersgroep en het aantrekken van nieuwe 

vrijwilligers. Hier vindt slechts respectievelijk 35% en 31% dat het (zeer) goed aansluit bij de noden, terwijl 

respectievelijk 37% en 43% dit als (zeer) zwak scoort. Nochtans werd hier door OWW de laatste jaren wel sterk 

op ingezet, maar de ondersteuning focuste zich vooral op intensieve begeleiding op maat van slechts enkele 

lokale groepen. 

127 OWW heeft tijdens dit programma ook gezocht naar creatieve oplossingen voor het dalend aantal bezoekers. Er 

werden nieuwe methodieken ontwikkeld om de boodschap bij de mensen te krijgen i.p.v. de mensen naar de 

winkel zoals OxVan en Faitrade@home. Deze werden voor de Covid crisis veel gebruikt. Hiertoe werd echter 

door de vrijwilligers geen enk

verwezen. Het laten evolueren van de lokale wereldwinkels naar lokale belevingscentra heeft wel weerklank 

gekregen bij een aantal groepen. 

128 Tenslotte is ook het ontbreken aan outcomes  een belangrijke bevinding. De 

interactie met de lokale besturen focust zich vooral op verkoop. Er kwam ook geen feedback (positief of 

negatief) of vraag naar ondersteuning vanuit NS hierbij. 

Gender 

129 OWW heeft tijdens het programma vooral ingezet op interne gender mainstreaming, met name het opleiden van 

het eigen personeel in de feministische principes die door de Oxfam confederatie zijn uitgewerkt. Het is nog te 

vroeg om na te gaan hoe dit door vertaald werd in programma s en acties. Het is niet duidelijk in welke mate er 

expliciete genderanalyses gebeuren op het aanbod gericht naar vrijwilligers, of hoe OWW rekening houdt met 

verschillende vragen en behoeften van mannen of vrouwen onder de vrijwilligers maar het aanbod lijkt 

voldoende gendergevoelig. Gender komt impliciet aan bod in het infomateriaal. Er wordt aandacht besteed aan 

de situatie van vrouwen in de ketens die geanalyseerd worden. Er werd geen enkele negatieve of positieve 

outcome in die richting opgehaald. Een gebrek aan gender gevoeligheid werd niet aangekaart in de 

focusgroepen. 
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Analyse van assumpties 

130 In volgende tabel wordt een analyse gemaakt van de validiteit van de assumpties zoals beschreven inde ToC 

van het programma. 

Assumpties evidence 

1. Vrijwilligers voelen zich competent 

(kennis, inzicht, vaardigheden, gevoel 

het verschil te maken) (interne drive 

en feedback) 

Bevestigd 

De survey bij vrijwilligers geeft aan dat vrijwilligers hoog scoren op de 

interne factoren die gedrag en (competentie, autonomie, 

verbondenheid) en de feedbackmechanismen. Er is weinig verschil 

tussen de tussentijdse en eindevaluatie, met uitzondering van het 

. De stijging van 

60% naar 76% m.b.t. dit laatste is een mooi resultaat van de grotere 

aandacht die OWW hieraan is beginnen besteden na de tussentijdse 

evaluatie.  

2. Vrijwilligers voelen zich gesteund door 

hun peers (vrienden, familie, 

opportuniteiten aan (externe drive) 

Deels bevestigd 

Vrijwilligers voelen weinig aanmoediging vanuit hun directe omgeving. 

In focusgroepen kwam steun van familie of vrienden wel soms aan 

bod, meestal gaat het dan om gelijkgezinden. De meeste vrijwilligers 

ervaren voldoende opportuniteiten om hun engagement op te nemen. 

Gezien Covid-crisis is de stijging sinds de tussentijdse evaluatie 

opmerkelijk. In de focusgroepen groepen kwamen de beperkingen 

door Covid om acties of educatie te organiseren veelvuldig aan bod. 

 : Analyse van assumpties m.b.t. multiplicatorrol van vrijwilligers 

 

3.2 RESULTATEN M.B.T. HET PUBLIEKE DEBAT OVER RECHTVAARDIGE ECONOMIE 

131 Oxfam-Wereldwinkels geeft in haar ToC aan dat een wijziging nodig is van het forum waar de besluitvorming 

m.b.t. economische rechtvaardigheid tot stand komt en dat een open debat nodig is waarin meerdere 

conflicterende discours strijd kunnen leveren, waarbij ook rekening wordt gehouden met de standpunten van 

KLP in het Zuiden. Oxfam-Wereldwinkels wil bijdragen aan een publiek debat waarin een expliciete publieke 

positionering waarneembaar is t.a.v. het kader dat de (internationale) handel reguleert zodat de beweging 

(resultaat 2), het middenveld en allianties (resultaat 4) en burgers (resultaat 5) mee kunnen wegen en toezien 

hoe de regels gewijzigd worden. Oxfam-Wereldwinkels gaat ervan uit dat een steeds groter wordende kritische 

massa de druk doet toenemen op een open en transparant debat over oneerlijke handel en de gevolgen ervan. 

132 Oxfam-Wereldwinkels zet in op het informeren, sensibiliseren en ondersteunen van multiplicators binnen 

de beweging (resultaat 2, zie vorig hoofdstuk), van opiniemakers en influencers (resultaat 6) om het 

discours van Oxfam-Wereldwinkels binnen te brengen, te verspreiden en te versterken in het publieke 

debat. Daarnaast werkt Oxfam-Wereldwinkels ook samen met allianties om de boodschap naar het brede 

publiek te versterken (resultaat 4). 
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133 H

elkaar ontmoeten (middenveld, burgers, bedrijven en politici). Oxfam-Wereldwinkels neemt actief deel aan 

-stakeholder 

initiatieven. 

134 Oxfam-Wereldwinkels gaat ervan uit dat er door haar interventies binnen de groepen van vrijwilligers, burgers, 

publieke debat over de impact van WHR op KLP en het milieu. Deze changemakers kunnen beschouwd worden 

8  We beschrijven hier vervolgens (i) 

de mate waarin vrijwilligers de booschappen van OWW verder verspreiden, (ii) de rol van de media en 

influencers, (iii) de bijdrage aan netwerken en alliantie en (iv) de effecten op de kennis en houding van het 

ruime publiek.  

3.2.1 BIJDRAGE VAN VRIJWILLIGERS AAN HET PUBLIEKE DEBAT  

135 Met haar 200 wereldwinkels is Oxfam Wereldwinkels zeer zichtbaar in het straatbeeld. Zoals verder zal blijken 

(resultaten publieksbevraging) kent bijna 40% van de bevolking Oxfam Wereldwinkels door de wereldwinkel in 

de buurt. Een bevraging bij de Fair Trade gemeenten9 bevestigt ook dat OWW de meest gekende actor is die 

deelneemt aan de campagne FairTrade gemeente. Voor 40% van de leden van de trekkersgroepen is de 

wereldwinkel het meest zichtbaar in deze campagne, gevolgd door FTB (30%), 11.11.11 (18%) en Rikolto 

(11%). De redenen hiertoe blijken de zichtbaarheid en de nabijheid van de winkel, het feit dat OWW lokaal 

campagnes opzet en acties organiseert en de actieve betrokkenheid van OWW-vrijwilligers in de 

trekkersgroepen of stuurgroepen van FairTrade gemeenten. Dit wordt ook bevestigd door de focusgroepen met 

de bezochte vrijwilligersgroepen.  

136 De nabijheid van de wereldwinkel zorgt dat de bevolking continu vertrouwd geraakt met het begrip Fair 

Trade. De rol die vrijwilligers opnemen is bij voorkeur de verkoop, zoals ook blijkt uit de resultaten van het FIT-

proces, de bevraging bij vrijwilligers en de focusgroepen. Het product verkoopt de boodschap. Daarnaast geeft 

 aan dat ze klanten aanspreken in de winkel en hen informeren. In de 

focusgroepen werd wel aangegeven dat dit in de dagdagelijkse winkelwerking niet evident is, d tijd in de winkel 

is te kort is, klanten zijn op dat moment  in een breder verhaal en/of de 

vrijwilliger heeft hier zelf geen zin in. Klanten worden voornamelijk in het kader van campagnes en acties 

aangesproken. Iets minder dan de helft van de vrijwilligers gaat het gesprek aan met vrienden en familie. Dit zijn 

vaak, maar niet altijd, gelijkgestemden en dus medestanders in de strijd voor meer rechtvaardige economie. 

137 Het thema Fair Trade, en bij uitbreiding aanverwante thema s zoals Leefbaar Inkomen, worden proactief in de 

publieke ruimte gebracht, bijvoorbeeld tijdens campagnes en de week van de Fair Trade. Het betreft 

voornamelijk het informeren en bewust maken van de bevolking

focusgroepen: (i) een grote meerderheid van de wereldwinkels doen mee aan de campagnes en acties van 

OWW (voor de week van de Fairtrade in 2021 was het meer dan 90%), (ii) 24% van de vrijwilligers geeft aan 

dat ze een infostand organiseren (vaak op evenementen in de gemeente) en (iii) 56% van de vrijwilligers geeft 

aan dat ze publicaties uitdelen of bussen. Met deze acties worden ook niet vaste klanten of mensen die nog 

 

8 Itad (August 2021) Developing the knowledge base for champion building  Final Report. 
9 ACE Europe had toegang tot de resultaten van de bevraging naar Fair Trade gemeenten, een evaluatie die ook door ACE Europe werd 
uitgevoerd in 2021. 
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geen klant zijn bereikt en aangesproken. Een relatief grote groep van vrijwilligers zorgt er dus voor dat het 

thema Fair Trade onder de aandacht wordt gehouden (m.i.v. de scholen).  

138 De mate waarin vrijwilligers ook effectief deelnemen aan het publieke debat, of het publieke debat aanjagen is 

eerder beperkt. Slechts een minderheid (10%) van de vrijwilligers wil/kan zich engageren voor het organiseren 

van infoavonden, gespreks- wat ook bevestigd werd in de 

focusgroepen.  

139 Een belangrijk resultaat van het FIT-proces is de reflectie die op gang werd gebracht bij de lokale groepen 

omtrent he  het zoeken naar mogelijkheden om van de winkel meer 

belevingscentra te maken en actief op zoek te gaan naar lokale samenwerkingen. Dit heeft niet alleen een 

(potentieel) effect op een verhoogde verkoop (verschillende getuigenissen in de focusgroepen), maar heeft ook 

bijgedragen aan het open trekken van het debat over rechtvaardige economie bij de vrijwilligers, hun 

samenwerkingspartners, klanten en sympathisanten, in het bijzonder over thema s zoals de relatie tussen Fair 

Trade en lokaal, Fair Trade en bio, duurzaamheid en korte keten, e.d. Dit debat werd vooral plaatselijk gevoerd. 

De focusgroepen geven aan dat er onvoldoende duidelijke communicatie is geweest vanuit het NS over deze 

evolutie bij OWW. Het lokale debat werd onvoldoende ondersteund door een grotere mediacampagne, 

waardoor het debat heel lokaal is gebleven.  

Conclusie  

140 Oxfam vrijwilligers nemen een multiplicatorrol op, voornamelijk in functie van het onder de aandacht houden van 

Fair Trade bij en het informeren van het ruime publiek. De aanwezigheid van de lokale wereldwinkel, het 

uitdelen van publicaties en het organiseren van lokale acties spelen hierin een belangrijke rol. Ze bereiken 

ijwilligers dat effectief ook een rol 

 en effectief invloed uitoefent op het publieke debat is relatief beperkt. Dat publieke 

debat speelt zich voornamelijk lokaal af en concentreert zich op de discussies over de link tussen Fair Trade, 

bio-producten, korte keten en lokale producten.  (zoals 

leefbaar inkomen, zorgplicht, UTP) in het lokale debat, wat in de lijn ligt van de resultaten van de 

slechts 13% van de respondenten aangeeft interesse te hebben in lokaal 

beleidswerk. 

3.2.2 PERS EN COMMUNICATIE 

141 Het publieke debat wordt ook aangejaagd via de pers. Op vaste momenten, zoals tijdens de week van de Fair 

Trade, dag van de vrijwilliger en n.a.v. concrete campagnes worden persberichten uitgestuurd naar de 

geschreven pers (kranten en magazines), advertenties geplaatst op sociale media en spotjes gemaakt voor de 

nationale radio. Lokale persberichten worden via Copain ter beschikking gesteld van de lokale groepen. 

Sporadisch publiceert OWW opiniestukken. 

142 De M&E data geven informatie over het bereik bij opiniemakers en het aantal referenties naar Oxfam-

Wereldwinkels in de media wordt opgevolgd (zie tabel in inleiding van dit hoofdstuk). OWW voerde in 2019 en 

2021 

media (artikels die door OWW zelf werden geschreven werden niet meegenomen). De grafiek hieronder geeft 

het aantal artikels weer van de zoektocht in GoPress op basis van volgende sleutelwoorden: 
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 Eerlijke handel, eerlijke handelspraktijken, Fair Trade, telkens gecombineerd met koffie of chocolade 

 Leefbaar inkomen gecombineerd met koffie of chocolade; Beyond Chocolate 

 Zorgplicht, (human rights) due diligence, toeleveringsketens (+ mensenrechten), nationaal actieplan 

ondernemen + mensenrechten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafiek 12: Overzicht van het aantal artikels dat verwijst naar eerlijke handel, leefbaar inkomen en zorgplicht in de Vlaamse pers in de 
periode 2017-2021 

 

143 De grafiek toont een stijgende trend in het aantal artikels tussen 2017 en 2019, en daarna een daling in 2020 en 

2021, te verklaren door de Covid crisis. Wanneer er verder geselecteerd wordt op de relevantie van de artikels10 

blijkt het aantal artikels (#99) met meer diepgang en inhoudelijke analysis het grootste in 2017 en 2018. Er is 

elk jaar een stijging in oktober omwille van de Week van de Fair Trade. Ook de ondertekening van het Beyond 

Chocolate charter in december 2018 zorgde voor veel artikels. 

144 De 99 relevante artikels komen uit 13 verschillende bronnen waarbij De Standaard, Knack en MO* magazine 

het meest vertegenwoordigd zij

eerlijke handel, Leefbaar Inkomen en zorgplicht zijn sterk met elkaar verbonden. De analyse maakt een 

onderscheid tussen artikels met een positieve titel, die vaak korter zijn en focussen op een specifieke actie of 

rapportage van omzetcijfers (deze artikels brengen over het algemeen  weinig ruimte voor nuance), en de 

artikels met een negatieve titel. Deze blijken vaak langer zijn en besteden meer aandacht besteden aan de 

context.  

 

 

10 Hiervoor worden in een eerste selectie (bijna) identieke artikels verwijderd, opiniestukken van OWW medewerkers en artikels die enkel 
verslag deden van wereldwinkelactiviteiten verwijderd. Vervolgens gebeurde een tweede subjectievere selectie van artikels die een bijdrage 
konden leveren aan de discoursanalyse. 99 artikels werden weerhouden, 23 voor 2017, 26 voor 2018, 19 voor 2019, 14 voor 2020 en 17 voor 
2021.  
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145 D

debat niet gekend. Hetzelfde geldt voor de term Human Rights Due Diligence. Zorgplicht binnen de 

voedselsector (met name cacao en koffie) krijgt geen aandacht. De term wordt vooral geassocieerd met de niet-

voeding sector, zoals textiel of mijnbouw, waarbij de focus vooral gelegd word op kinderarbeid. 

Debat over eerlijke handel 

146 In 2017 (23 artikels) zijn voor eerlijke handel de positieve artikels in de meerderheid en wordt de stijging van de 

omzet van Fair Trade in de kijker gezet. Hierbij volgt de media een trend die door de vrijwilligers en personeel 

van OWW bevestigd worden in de outcome harvesting. Er is een stijging in de verkoop van Fair Trade 

producten, mede door het ruimere aanbod in de reguliere Retail sector. De wereldwinkels zelf rapporteren 

eerder een daling van verkoop van Fair Trade producten (op enkele uitzonderingen na), te wijten aan de 

concurrentie met de Fair Trade producten verkocht in de supermarkten. In de outcome harvesting gaven vier 

vrijwilligers aan dat de bevolking meer vertrouwd geraakt met de term en het belang van Fair Trade en dat 

OWW niet langer gezien wordt als groen-links, alternatief, dromerig, enz. De negatieve artikels klagen het 

gebrek aan kennis over duurzaamheids- en Fair Trade labels bij de consument aan en verwijzen naar de taak 

van NGOs om de consument bewust te maken. Ook dit komt terug in de outcome harvesting (13 outcomes). 

147 In 2018 (26 artikels) wordt de urgentie van eerlijke handel versterkt door meer negatieve artikels. De 

verantwoordelijkheid wordt wisselend bij de consument, de bedrijven en de NGOs gelegd. De artikels willen de 

consument w  

148 In 2019 (19 artikels) wordt vaker geschreven over duurzaamheid in zijn geheel, waarbij eerlijke handel slechts 

beperkt aan bod komt. De artikels beschrijven een mentaliteitswijziging bij de consument richting meer 

duurzaamheid. Dit komt overeen met de outcome harvesting waar zowel vrijwilligers als personeel aangeven 

dat er in de publieke ruimte een verhoogde belangstelling is voor duurzaamheid in het algemeen, met focus op 

klimaat, biologische producten en lokale producten/korte keten. Vrijwilligers geven aan dat Fair Trade producten 

hierdoor meer op de achtergrond geraken. 

149 In 2020 (14 artikels) kwam er door de coronacrisis veel aandacht voor lokale handel. Er was in de media een 

discussie over het concept eerlijke handel en hoe dit zich verhoudt tot lokale handel. Eerlijke handel staat vanaf 

2020 steeds centraler in artikels en wordt minder gezien als een sub-onderwerp van duurzaamheid. In 2021 (17 

artikels) is de grote meerderheid van de artikels over eerlijke handel positief.  

Debat over Leefbaar inkomen 

150 Het thema LI werd enkel beperkt in de pers gebracht door OWW, voornamelijk i.k.v. de campagne Bite to fight, 

maar het thema wordt bijna niet opgepikt door de media. In 2018 komt Leefbaar Inkomen aan bod n.a.v. de 

ondertekening van het charter Beyond Chocolate. De artikels zijn eerder kritisch. Opiniemakers wijzen naar de 

kloof tussen de vele beloftes en de pijnlijke realiteit in de cacao producerende landen, en teleurstelling over de 

niet-bindende en trage (tegen 2030) engagementen van Beyond Chocolate. Een boodschap die gedeeld wordt 

door OWW. In 2019 wordt een interview met OWW opgepikt door de Franstalige pers m.b.t. het omzeilen van 

de Living Income Diferential opgelegd door Ghana en de Ivoorkust aan de chocoladebedrijven.11 

 

 

11 De discours analyse van media beperkte zich tot de Nederlandstalige pers.  
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Debat over zorgplicht 

151 Zorgplicht komt minder expliciet aan bod in de artikels maar de link wordt vaak impliciet gelegd in de artikels 

over eerlijke handel. Er wordt verwezen naar de verantwoordelijkheid van de overheid om te zorgen voor 

bindende internationale wetgeving. In 2017 wordt het gebrek aan transparantie in de textielsector aangeklaagd 

in de nasleep van de instorting 

achterop loopt in vergelijking met de wetgevende initiatieven in andere landen zoals in Frankrijk, Nederland en 

Groot- er de jaren. De focus blijft liggen op de rol van de 

overheid. De roep om bindende (internationale) wetgeving rond zorgplicht blijft sterk aanwezig. Vrijwillige acties 

van bedrijven zijn onvoldoende. In 2020 wordt verwezen naar het feit dat de bedrijven zelf vragende partij zijn 

voor bindende regelgeving. De meeste artikels focussen op de textielsector. De verantwoordelijkheid wordt 

naast de overheid ook opnieuw meer bij de consument gelegd.  

Conclusie 

152 De grootste aandacht in de media gaat naar het beschrijven van de evoluties m.b.t verkoop van Fair Trade en 

beschrijving van acties en campagnes van de wereldwinkels. Inhoudelijk debat over rechtvaardige economie is 

veel minder prominent aanwezig. Het debat wijst op de verantwoordelijkheid van consumenten en bedrijven, is 

kritisch t.o.v. initiatieven die genomen worden door bedrijven (vooral de laatste jaren), de veelheid aan 

duurzaamheid labels waardoor de consument door het bos de bomen niet meer ziet, en wijst op de afwezigheid 

van de Belgische overheid in het debat rond HREDD of op de lage ambitie. Omwille van de klimaatbetogers is 

er meer aandac

producten naar boven gekomen. Het debat in de media gaat echter niet in op de oorzaken van onrechtvaardige 

economie. Het discours is weinig politiek en legt de verschillende visies en spanningen tussen politieke partijen 

en/of tussen bedrijven onvoldoende bloot. Verschillende sociaaleconomische en milieu-economische visies 

worden onvoldoende tegenover elkaar gezet. Er is weinig sprake van tegensprekelijk debat waarin deze 

verschillende visies aan bod komen. De positie en de standpunten van de kleinschalige producenten in het 

zuiden komen helemaal niet aan bod. 

153 Het beleidswerk van OWW wordt onvoldoende in de media gebracht, op een sporadisch opinieartikel na. 

Er bestaat binnen de beleidsdienst nog 

geen expliciete mediastrategie voor beleidswerk (m.i.v. twitterbeleid). Beleidsmedewerks(st)ers zijn vooral actief 

kracht bij te zetten

te maken in de media en vinden OWW daartoe de beste actor, gezien, haar legitimiteit door de brede achterban 

en de eigen praktijkervaringen. 

154  van OWW en het 

een 

zestal journalisten heeft OWW een goede relatie en zij pikken regelmatig persberichten van OWW op. De 

Franstalige pers). Om die reden zijn de sociale media belangrijk. OWW is dagelijks actief op sociale media, 

zowel Facebook, Instagram als Twitter. Daarnaast werkt OWW  samen met een kleine selectieve groep 
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 om een weliswaar beperkter, maar relevanter publiek te bereiken dat openstaat voor de OWW 

boodschappen.12  

3.2.3  

155 Verschillende stakeholders, waaronder het middenveld, bedrijven, consumenten en overheden ontmoeten 

elkaar in de publieke ruimte in allerlei netwerken en multi-stakeholder initiatieven. OWW wil in deze fora 

bijdragen aan het debat over rechtvaardige economie. OWW doet dit door kennis en evidence binnen te 

brengen en neemt daarbij voornamelijk de rol van kritische waakhond op.  

156 Volgens de tussentijdse evaluatie neemt OWW 51 verschillende vertegenwoordigingen op in netwerken en 

werkgroepen (stand van zaken per maart 2020). Deze vertegenwoordigingen kunnen verschillende rollen 

betreffen in eenzelfde netwerk (vb. lid van RvB, lid van een werkgroep), waardoor OWW deelneemt aan 34 

unieke organisaties en netwerken... De drie belangrijkste netwerken 

bijdrage, personeelstijd) zijn Voice, Beyond Chocolate en de werkgroep Corporate Accountability (WGCA). De 

tussentijdse evaluatie evalueerde in welke mate OWW bijdraagt aan de standpuntvorming in deze drie 

belangrijkste netwerken. De conclusies van de tussentijdse evaluatie worden bevestigd door de eindevaluatie.  

157 Voice: Voor haar lobbywerk in de cacaosector neemt OWW actief deel aan het internationale Voice-netwerk 

(Voice of the Organisations in Cocoa in Europe13) dat 16 internationale NGOs14 en twee vakbonden verenigt in 

hun lobbywerk naar de cacao-industrie. OWW is stichtend lid van Voice (2010) en lid van het dagelijks bestuur. 

-industrie. Voice is lid van de 

adviesraad van ICCO (International Cocoa Cooperation15), een internationaal netwerk dat de cacao-

producerende en cacao-consumerende landen verenigt, en is de enige vertegenwoordiger uit de civiele 

Cocoa Conference). De strategie voor 

Om de drie jaar brengt Voice de cacao-barometer uit, net voor de vergaderingen van de WCC. Via haar 

lidmaatschap aan de adviesraad van ICCO heeft Voice rechtstreeks toegang tot debatten in ICCO en door haar 

lidmaatschap aan WCC heeft Voice mee kunnen schrijven aan slotresoluties van de tweejaarlijkse conferentie 

van WCC. Voice en haar leden zijn ook aanwezig als sprekers op belangrijke cacao evenementen en hebben 

een aanhoudende dialoog met bijna alle belangrijke spelers in de chocolade industrie waaronder handelaars, 

vermalers, certificatiehuizen, enz.  

158  het Voice netwerk. OWW levert een  

via haar rol in het dagelijks bestuur (interne organisatie en governance). Verschillende stakeholders bevestigen 

expertise, draagt bij tot de positionering van het netwerk en de uitwerking van de  voor 

 

 

 

12 On a Slow Journey (1400), LauraFromTheDesert (11.000), TheGreenMonki (10.000) en Eline Rey (24.000). 

13  
14  
15 ICCO wordt gedomineerd door de multinationals.  
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159 Beyond Chocolate: OWW is ook lid van het Belgische multi-stakeholder initiatief, Beyond Chocolate, opgericht 

door minister De Croo in 2018. Beyond Chocolate is een multi-stakeholder initiatief dat een zestigtal partners 

bijeenbrengt uit de publieke en private sector, de civiele maatschappij en de academische wereld, die samen 
16 

Beyond Chocolate.17 Binnen Beyond Chocolate werken de NGOs op een informele manier samen. OWW neemt 

deel aan enkele werkgroepen waaronder de werkgroep over Leefbaar Inkomen en de CSO werkgroep.  

160 OWW speelt een belangrijke rol in de werkgroep LI. OWW is de enige middenveldorganisatie met relevante 

expertise op dit thema. Door de eigen handelservaring (m.i.v. het eigen OFT pilootproject rond LI in Ivoorkust) is 

OWW in staat om relevante en zeer gedetailleerde kennis en ervaringen te delen. OWW wordt door de andere 

stakeholders in Beyond Chocolate positief gewaardeerd om de kwaliteit van de analyses en 

praktijkvoorbeelden. OWW draagt bij tot kennisopbouw binnen Beyond Chocolate. 

161 Daarnaast is OWW ook de aanjager van het debat. OWW stelt zich kritisch op t.a.v. de ambities en traagheid 

van Beyond Chocolate. In tegenstelling tot FTB kan OWW een kritischere rol opnemen aangezien OWW een 

meer onafhankelijke positie heeft t.a.v. de private actoren die deelnemen aan Beyond Chocolate. Deze kritische 

rol is mogelijk binnen Beyond Chocolate dat opgezet is als een multi-stakeholder proces en als dusdanig een 

moet kunnen gaan. De traagheid van 

dergelijke processen zorgt vanzelfsprekend voor frustraties bij OWW. OWW moet daarbij balanceren tussen 

samenspraak  of tegenspraak . Er is geen expliciet beleid vanuit OWW hoe zich te positioneren in dergelijke 

multi-stakeholder processen (MSP). Beleidsmedewerkers kregen geen training in de dynamieken van MSP, in 

handvaten om machtsrelaties te analyseren en/of hoe er best wordt omgegaan met conflicterende belangen en 

standpunten in dergelijke settings.18 Voorlopig wordt de deelname van OWW aan Beyond Chocolate nog steeds 

als waardevol gezien door de andere stakeholders. Toch werden er al enkele vragen gesteld bij het publiceren 

van kritische papers door OWW, de timing en de mate waarin deze het debat vooruit helpen. 

162 Tenslotte neemt OWW een belangrijke rol op in de CSO werkgroep die het samen met FTB oprichtte en waarbij 

TB vertegenwoordigt de CSO werkgroep in de 

stuurgroep van Beyond Chocolate. Ook in deze werkgroep is OWW de enige met expertise op het thema LI en 

kan ze een link leggen met het werk van Voice. 

163 WGCA: De Working Group on Corporate Accountability is gegroeid uit de werkgroep Binding Treaty, een 

werkgroep van NGOs en vakbonden die de omzetting van VN richtlijnen rond due diligence opvolgde. Dit was 

eerder een slapende werkgroep. OWW volgt de werkgroep op sinds april 2018, de eerste maanden passief  

door het gebrek aan duidelijke mandaat binnen OiB om zich op dit thema te profileren. 

164 Tot 2018 was zorgplicht geen belangrijk thema bij OWW en werd het thema niet opgevolgd. Door de 

rijven opriep om 

dringend werk te maken van mensenrechtenschendingen in de voedingssector, kwam er meer interesse om het 

thema ook binnen OWW op de agenda zetten. In 2018 publiceerde HIVA een eerste studie over HREDD waarin 

de versnippering en het gebrek aan daadkracht van het middenveld over dit thema werd aangeklaagd. De 

beleidsdienst heeft vervolgens intern gelobbyd voor een mandaat om zich actiever op dit thema te profileren. 

De relevantie voor de organisaties betrokken in het net opgestarte integratieproces (OWW en Oxfam 

Solidariteit) werd aangetoond, o.a. door ook de link te leggen met de Schone Kleren campagne.19 In oktober 

 

16 www..idhsustainabletrade/initiative/beyondchocoale 
17 Naast Rikolto, Bos+, WWF, Trias en Samilia 
18 Brouwer, H. et al. (2015) The MSP guide. How to design and facilitate multi-stakeholder partnerships. Wageningen:WUR-CDI  
19 https://www.schonekleren.be/  
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2018 kreeg de beleidsdienst van OWW het mandaat om zorgplicht op te nemen als topic voor beleidswerk en 

de campagnes in de 2019-2021. De beleidsdienst is zich sterker gaan profileren op dit thema, zowel intern als 

extern. Intern werden sprekers (o.a. HIVA) uitgenodigd op informatiesessies voor het personeel (OWW, Oxfam 

Solidariteit) over het belang van HREDD. Extern heeft OWW een zeer actieve rol opgenomen in de WGCA.  

165 De studie van het HIVA van eind 2018 heeft volgens verschillende bevraagde stakeholders de WGCA wakker 

geschud. Op 25 februari 2019 organiseerden ACV, Wereldsolidariteit (WSM), OWW, FOS, 11.11.11 en CNCD 

een Ronde Tafel voor Belgische middenveldorganisaties die reeds werkten rond het thema zorgplicht of dit van 

plan waren. De 48 deelnemers van een 30-

een Belgische wetgeving, en waren akkoord om hier samen voor te lobbyen. De werkgroep Binding Treaty werd 

hernoemd naar de werkgroep Corporate Accountability (WGCA) en telt nu 22 organisaties, waarvan de meeste 

een actieve rol opnemen. De werkgroep kan beroep doen op een brede waaier aan expertise vanuit 

verschillende sectoren (cacao via OWW, textiel via achACT en WSM, delfstoffen via Amnesty International en 

Broederlijk Delen) en specifieke expertise over mensenrechten (Justice et Paix en Amnesty International). Ook 

alle vakbonden zijn vertegenwoordigd, waardoor er een breed ideologisch draagvlak is en contacten met het 

hele poli

prioriteiten bij hun laatste congres), Fian, Vredesactie, en 11.11.11. Er wordt elke 6 weken vergaderd met 

roterend voorzitterschap. Het werk is opgedeeld in subgroepen, deelnemers hebben de vrijheid om zelf te 

bepalen in welk domein ze een bijdrage willen leveren. 

leden positief gewaardeerd. OWW heeft een belangrijke rol opgenomen in het professionaliseren van de 

werkgroep (resultaatgericht werken, strakke organisatie, aandacht voor coalitie-opbouw, plannen van een 

jaarlijkse evaluatie dag, opvolgen van verslagen, enz.). OWW heeft samen met ACV gepusht voor een pro-

actievere aanpak, m.i.v. de ontwikkeling van concrete output (vb. studies, memorandum) om te kunnen wegen 

op het politieke debat. In de mid-term evaluatie kwam al 

sterk en kwaliteitsvol werd ervaren, en dat OWW een cruciale rol heeft gespeeld om de transitie te maken van 

een ad hoc werkgroep naar een stevige werkgroep met een strategische werking.  

166 Conclusie: OWW neemt op een proactieve manier deel aan een aantal relevante netwerken en werkgroepen. 

OWW stuurt mee de groepen, brengt relevante expertise en ervaringen in, draagt bij tot kennisopbouw van de 

leden en is een kritische aanjager van het debat. Zoals zal blijken uit de analyse van het politiek werk, hebben 

deze netwerken een belangrijke bijdrage in het realiseren van de doelstellingen van het politiek werk van OWW. 

Het is in deze fora dat het tegensprekelijk debat plaatsvindt, dat gevoed wordt door de ervaringen en kennis van 

OWW. Met name in Voice en Beyond Chocolate wordt daarbij ook de stem van de kleinschalige producenten 

onder de aandacht gebracht (via bevragingen van KLP i.k.v. de cacao-barometer, onrechtstreeks via deelname 

tieve van cacao-producerende boeren in 

Ivoorkust).  

3.2.4 KENNIS, ATTITUDE EN GEDRAG VAN CONSUMENTEN 

167 De ToC van OWW stelt dat kennis en inzicht over de impact van WHR op de situatie van KLP en het milieu een 

basisvoorwaarde is om deel te nemen aan het publieke debat. In 2019 deed OWW een imago-onderzoek met 

GFK om baseline waarden vast te leggen over kennis van de bevolking m.b.t. Leefbaar Inkomen. Deze meting 

werd herhaald in de tussentijdse evaluatie (eind 2019) en de eindevaluatie (oktober 2021) bij een 

representatieve steekproef van 600 burgers via Ivox eerlijke 

handel en zorgplicht. In volgende tabellen worden de resultaten gepresenteerd. 
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168 In de eerste meting was er beperkte kennis bij de steekproef over het begrip Leefbaar inkomen (9%) en ging 

de grootste groep ervan uit dat Leefbaar Inkomen zorgt voor het voorzien in de eigen basisbehoeften. Al in de 

tweede meting is er een significante stijging in de groep die het juiste antwoord aanduidt, wat bevestigd wordt in 

de eindmeting (31,6% in 2019 en 28,5% in 2021). De grootste groep respondenten lijkt een goed begrip van LI 

te hebben, maar de groep vertegenwoordigt nog steeds slechts minder dan een derde van de bevolking. In 

2019 beoordeelde significant meer respondenten (31,2% in 2019 vs 19,3% in 2021) dat Eerlijk Inkomen meer 

 De term Leefbaar Inkomen is beter bekend bij de 

vrijwilligers dan bij het brede publiek (47% juiste antwoord en 41% nog een stapje verder). 

 
2021   2019  

 
2019 
GFK 

 

 

(n) 600 600 523 

om zijn/haar boerderij en werking te 
bekostigen 

7,3% 3,5% 10% 

om te voorzien in zijn/haar eigen basisnoden 
 

3,9% 4,1% 7% 

om te kunnen instaan voor de basisnoden 
van het hele gezin (voedsel, huisvesting, 

 

9,7% 
B20 

5,5% 
37% 

B 

om te kunnen instaan voor de menselijke 
noden van het hele gezin (naast bv. voedsel 
en huisvesting ook onderwijs, gezond) 

24,7% 
B 

18,5% 20% 

om ook een kleine buffer voor periodes 
van tegenslag te hebben 

28,5% 
31,6% 

C 
9% 

om in alle noden van zijn/haar gezin te 
 

19,3% 
31,2% 

A 
18% 

Geen idee 6,6% 5,6% / 

Tabel 12: Vergelijking van de resultaten bij de Vlaamse bevolking m.b.t. kennis LI  tussen de metingen begin 2019, eind 2019 en eind 2021 

 

169 Met betrekking tot de kennis van zorgplicht zijn de resultaten van de tussentijdse en eindevaluatie 

De meerderheid 

kent het begrip zorgplicht niet. Een beperkte groep nd tussen 27,7% in 2019 en 24,7% in 2021 geeft het 

juiste antwoord. Dit is de helft minder dan bij de OWW-vrijwilligers. 

  

 

20 De gekleurde cellen wijzen op een significant verschil tussen de verschillende metingen. De letter verwijst naar de kolom waarmee het 
resultaat significant verschilt. De eerste kolom is A, de tweede B en de derde C. 
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2021  2019  

van de onderstaande opties aan. 
 

(n) 600 600 

betekent dat bedrijven goed moeten zorgen voor hun eigen 
werknemers, zodat er zich geen stress en burn-outs 
voordoen. 

12,9% 10,9% 

mensenrechtenschendingen en milieuschade doorheen hun 
hele keten in kaart te brengen, te voorkomen en eventuele 
schade te herstellen 

24,7% 27,7% 

verwijst naar een reeks principes die bedrijven vrijwillig 
kunnen onderschrijven indien ze maatschappelijk verantwoord 
willen ondernemen 

11,7% 12,0% 

is een wettelijke verplichting voor boeren in het Globale 
Zuiden om de mensenrechten en de rechten inzake het kind 
te respecteren 

3,7% 
6.7% 

A 

betekent dat bedrijven moeten rapporteren over hun bijdragen 
aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde naties 

3,2% 2,3% 

Geen idee 43,7% 40,4% 

Tabel 13: Vergelijking van de resultaten bij de Vlaamse bevolking m.b.t. kennis zorgplicht  tussen de metingen eind 2019 en eind 2021 

 

170 lijk voelen voor 

het verbeteren van de situatie van kleinschalige landbouwproducenten (attitude vraag). De resultaten zijn 

gelijklopend. Iets meer dan de helft van de respondenten zijn het ermee eens dat ze zelf ook een 

verantwoordelijkheid dragen. Dit is een indicatie dat de waarden van universalisme (de situatie van KLP moet 

verbeterd worden) en welwillendheid (je eigen verantwoordelijkheid inzetten voor een ander) in grote mate 

aanwezig zijn bij de respondenten.  

verantwoordelijkheid om de situatie van kleinschalige landbouwproducenten te 
  

 2021  2019 

de verantwoordelijkheid om de situatie van kleine landbouwproducenten 
 

(n)  
600 600 

Helemaal niet eens  
3,1% 3,0% 

Eerder niet eens  
7,5% 5,8% 

Neutraal  
34,9% 34,4% 

Eerder eens  
39,9% 43,3% 

Helemaal eens  
14,6% 13,5% 

      

draag 
de verantwoordelijkheid om de situatie van kleine landbouwproducenten 

 

(n)  
600 600 

Oneens  
10,7% 8,8% 

Neutraal  
34,9% 34,4% 

Eens  
54,5% 56,8% 

Tabel 14: Vergelijking van de resultaten bij de Vlaamse bevolking m.b.t. verantwoordelijkheidsgevoel tussen de metingen eind 2019 en eind 
2021 
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171 Net zoals in de meting van 2019 zijn hoogopgeleiden (61,9%) het er significant meer mee eens dat ze zelf 

verantwoordelijkheid dragen i.v.g. respondenten met maximum hoger middelbaar diploma (53,5%). Significant 

meer jongeren van -34 jaar (16,8%) zijn het oneens met de stelling, net zoals ook meer mannen (14,4%) het 

eerder oneens zijn met de stelling, i.v.g. vrouwen (6,4%) (detail tabel in bijlage). In de outcome harvesting en 

bezoeken bevestigen vrijwilliger dat het steeds moeilijker wordt om jongeren te bereiken. Toch geven 54,8% 

van de jongeren ook aan het eens te zijn met de stelling. 

172 De mate waarin consumenten een houding en waarden zoals universalisme en welwillendheid effectief 

omzetten in gedrag werd bevraagd in een specifieke vraag waarin gepolst werd naar vormen van engagement 

en verantwoordelijkheid die de respondenten het voorbije jaar hadden opgenomen, van plan zijn in de toekomst 

of niet gedaan hebben en ook niet van plan zijn in de toekomst. Volgende tabellen geven een overzicht in 

volgorde van belangrijkheid van zaken die de respondenten het voorbije jaar gedaan hebben, en zaken die ze 

van plan zijn te doen in de toekomst. (detailtabellen in bijlage) 

173 De resultaten van de tussentijdse meting worden in grote mate bevestigd door de eindmeting. Iets meer dan 1/3 

van de respondenten geeft aan het voorbije jaar Oxfam Fair Trade producten gekocht te hebben in de 

supermarkt. Dit ligt in de lijn van wat vrijwilligers en personeel identificeerden in de outcome harvesting. De 

voorbije vijf jaren ziet men een stijging in het aantal Fair Trade producten dat door de supermarkten wordt 

aangeboden, zowel van Oxfam als van andere labels (23 outcomes). En hier zit nog enige marge aangezien 

tussen de 22% en 24% van de respondenten aangeeft de intentie te hebben om in de toekomst Fair Trade 

producten te kopen. Dit vinden de vrijwilligers een goede evolutie ten voordele van de producenten in het 

Zuiden, maar men merkt op dat het wereldwinkelmodel onder druk gezet wordt door de concurrentie met de 

supermarkten. De enq t 

26,5% van de respondenten aan een product in de wereldwinkel gekocht te hebben. Dit is een significante 

daling t.o.v. eind 2019 (31,7%) wat volledig verklaard kan worden door het feit dat de wereldwinkels door de 

corona lockdown dicht zijn gegaan. Ongeveer de helft van de respondenten is niet van plan om in de toekomst 

Fair Trade producten te kopen in de supermarkt of in de wereldwinkel. 

Welke van onderstaande zaken heb jij het voorbije jaar 
gedaan?  

2021  2019  

  600 600 

Oxfam Fair Trade producten kopen in de supermarkt 36,0% 37,1% 

Eerlijke producten kopen in een Oxfam-Wereldwinkel 26,5% 31.7% A 

 13,2% 15,9% 

Een maandelijkse gift storten 10,9% 8,4% 

Een petitie van Oxfam tekenen 9,1% 10,5% 

Tweedehandskledij kopen in een Oxfam-tweedehandswinkel 8,5% 6,4% 

Deelnemen aan een activiteit of event van een Oxfam wereldwinkel 
(proeverij, workshop, lezing, debat,  

6,9% 11.3% A 

 7,1% 4,8% 

Een eenmalige gift storten aan Oxfam 6.7% B 3,8% 

De boodschap van Oxfam uitdragen 6,0% 8,2% 

 5,3% 3,1% 

Informatie over Oxfam delen met anderen via mijn (professioneel) 
netwerk 

4,7% 5,6% 

Deel te nemen aan een betoging 3,1% 3,8% 

Oxfam in mijn testament zetten 2.1% B 0,6% 
Tabel 15: Vergelijking van de resultaten bij de Vlaamse bevolking m.b.t. gedrag t.a.v. Oxfam tussen de metingen eind 2019 en eind 2021 
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174 Andere vormen van engagement worden in veel mindere mate aangeduid. Als we kijken naar de multiplicatorrol 

die opgenomen kan worden door individuele makers slechts 6% 

van de respondenten in 2021 aan de boodschap van OWW actief te hebben uitgedragen (8,2% in 2019), 

slechts 4,7% de informatie over OWW te hebben gedeeld via zijn/haar/hun netwerk (5,6% in 2019). 9,1% 

ondertekende in 2021 een petitie van OWW (10,5% in 2019). Dit gedrag daalt lichtjes maar niet significant 

tussen 2019 en 2021 en kan deels zeker ook verklaard worden door de Corona crisis. Het 

verantwoordelijkheidsgevoel vertaalt zich voornamelijk in de meest laagdrempelige handelingsmogelijkheid, 

namelijk door de aankoop van Fair Trade producten wil men rechtstreeks bijdragen aan een betere situatie van 

de kleinschalige boeren in het Zuiden. 

175 De gedragsintenties m.b.t. het opnemen van een rol als changemaker zijn hoger dan het gerapporteerde 

gedrag van het voorbije jaar, zoals aangetoond in onderstaande tabel. De resultaten zijn gelijklopend voor de 

twee metingen. Het gaat hier vanzelfsprekend om zelfrapportering. Meer dan 80% van de respondenten is niet 

bereid om dergelijk engagement op te nemen in de toekomst, met uitzondering van het ondertekenen van een 

petitie of het zich informeren via websites en publicaties (respectievelijk 68,3% en 67,6% van de respondenten 

die dit niet van plan is).  

Welke van onderstaande zaken ben je van plan in de toekomst?   2021  2019 

  
(n) 

600 600 

Een petitie van Oxfam tekenen 23,9% 27,3% 

Oxfam Fair Trade producten kopen in de supermarkt 24,0% 23,0% 

Eerlijke producten kopen in een Oxfam-Wereldwinkel 22,9% 22,6% 

 21,3% 22,3% 

Deelnemen aan een activiteit of event van een Oxfam wereldwinkel 
 

17,0% 19,6% 

De boodschap van Oxfam uitdragen 13,9% 11,9% 

Informatie over Oxfam delen met anderen via mijn (professioneel) netwerk 12,2% 10,2% 

Tweedehandskledij kopen in een Oxfam-tweedehandswinkel 12,3% 12,7% 

Een eenmalige gift storten aan Oxfam 11,3% 13,0% 

 9,2% 8,2% 

Een maandelijkse gift storten 7,8% 6,6% 

 7,5% 6,9% 

Deel te nemen aan een betoging 7,1% 4,9% 

Oxfam in mijn testament zetten 4,5% 3,3% 
Tabel 16: Vergelijking van de resultaten bij de Vlaamse bevolking m.b.t. intentioneel gedrag t.a.v. Oxfam tussen de metingen eind 2019 en 
eind 2021 

 

176 Vrouwen geven significant meer aan dan mannen dat ze het voorbije jaar Fair Trade producten gekocht 

hebben, in de supermarkt (43,3% vs 30,5%) en/of in de wereldwinkel (32,8% vs 21,6%). Ook als het gaat om de 

multiplicatorrol, geven vrouwen significant meer aan dan mannen dat ze een petitie hebben ondertekend 

(13,6% vs 6,8%) en/of informatie hebben gedeeld in het eigen netwerk (7% vs 2,6%). Het opleidingsniveau 

speelt alleen een significante rol als het gaat om aankoop van Fair Trade producten in de supermarkt (44,9%  

hoger vs 31,3% lager opgeleiden). Hoger opgeleiden lijken iets meer kennis te hebben van Fair Trade en men 

kan veronderstellen dat zij iets meer koopkracht hebben i.v.g. lager opgeleiden. De algemeen verminderde 

koopkracht werd ook in de focusgroepen aangehaald als een belemmerende factor. 
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177 Het antwoordpatroon van jongeren verschilt niet veel van de oudere leeftijdsgroepen, met de misschien 

vanzelfsprekende uitzondering van het doen van een scholenactie of het organiseren van wereldwinkel op 

school (13,9% -35 jarigen vs 3,8% bij 35-54 jarigen en 1% bij +55) en  verwonderlijk- het opnemen van Oxfam 

in het testament (9 -35 jarigen zeggen dit gedaan te hebben (5,6%) vs 4 personen uit de groep tot 54 jaar 

 ook significant meer bereid dan de oudere leeftijdsgroepen om in 

de toekomst een engagement op te nemen, met name informatie delen in het eigen netwerk (20,1%), een 

maandelijkse gift doen (15,4%), een scholenactie doen (14,4%) en/of deel te nemen aan een betoging (15,2%). 

178 vrijwilliger te zijn, waarvan een significant groter 

aandeel jongeren (-35 jarigen 13,9%). Ook een significant groter aandeel jongeren (16,2%) geeft aan in de 

toekomst eventueel zich als vrijwilliger te willen engageren.  

179 Oxfam Wereldwinkels is goed gekend bij het ruime publiek. Slechts 8,9% van de respondenten kent OWW niet. 

De wereldwinkel in de buurt blijkt de belangrijkste informatiebron te zijn. 39,5% van de respondenten kent OWW 

via de winkel, gevolgd door de supermarkt als informatiebron voor 19,8%. Als we kijken naar het debat in de 

publieke ruimte, dan kent slechts ongeveer 15% van de respondenten OWW via de media (print, TV) en 

vrienden, en 7% via radio en/of familie. Communicatiemateriaal van OWW (website, sociale media, 

nieuwsbrieven, e.d.) informeren slechts 2% tot 5% van de respondenten. Twee vrijwilligers signaleerden in de 

outcome harvesting dat de zichtbaarheid van OWW is verminderd in de media. Anderzijds geeft een vrijwilliger 

aan dat Fair Trade ook opgepikt werd door TV (factcheckers) en de radio (de inspecteur), maar 

geven twee focusgroepen aan dat OWW onvoldoende adequaat heeft gereageerd op deze media-aandacht. 

Via of welk kanaal leerde je Oxfam Wereldwinkels kennen?  2021  % 

Meerdere antwoorden mogelijk. Gesorteerd van hoog naar laag N=600 100,0% 

Via de wereldwinkel in mijn buurt 237 39,5% 

Via producten in de supermarkt 119 19,8% 

Via mijn school/studies 93 15,5% 

Via artikels in de krant of magazine 89 14,9% 

Via een vrienden of kennissen 89 14,8% 

Via televisie 83 13,8% 

 76 12,7% 

Via affiches in het straatbeeld of in stations 46 7,7% 

Via de tweedehandswinkel in mijn buurt 44 7,3% 

Via de radio 43 7,1% 

Via een familielid 42 7,1% 

Via de website van Oxfam Wereldwinkels 33 5,4% 

Via  andere websites 26 4,3% 

Via brieven van Oxfam 26 4,3% 

Via producten in de horeca 25 4,1% 

Via de producten op mijn werk 24 4,0% 

Via twitter, Facebook, Instagram 21 3,5% 

Via digitale nieuwsbrieven van Oxfam 17 2,9% 

 16 2,7% 

Via mensen die je op straat aanspreken 16 2,7% 

Andere, namelijk: 24 4,1% 

Ik ken Oxfam wereldwinkels niet 53 8,9% 
Tabel 17: Vergelijking van de resultaten bij de Vlaamse bevolking m.b.t. kennis van OWW, tussen de metingen eind 2019 en eind 2021 
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Conclusie 

180 Oxfam Wereldwinkels is goed gekend bij het ruime publiek. De aanwezigheid van de lokale wereldwinkel in de 

straat is daarbij de belangrijkste factor. Tweede derde van de bevolking heeft een goede kennis van het begrip 

Leefbaar Inkomen. Deze kennis is duidelijk verhoogd na de publiekscampagne Bite to Fight in 2019. De kennis 

is lichtjes gedaald in 2021, wat een logische daling is aangezien de meting eind 2019 vlak na de campagne 

gevoerd werd. Zorgplicht is slechts gekend door een vierde van de bevolking, wat verklaard kan worden door de 

beperkte aanwezigheid van het thema in de media.  

181 Er is een relatief groot draagvlak voor het thema Fair Trade. Iets meer dan de helft van de bevolking vindt dat 

ze als consument een verantwoordelijkheid hebben en iets meer dan een derde zet dit 

verantwoordelijkheidsgevoel ook om in de aankoop van eerlijke producten in de supermarkt of de wereldwinkel. 

De bevraging bij de Fair Trade gemeenten (evaluatie 2021 FTB) bevestigt dit beeld. De bevraagde leden uit de 

trekkersgroepen van FairTrade gemeenten gaven aan dat ze inschatten dat 30% van de bevolking in de 

gemeenten bereid is tot actie voor eerlijke handel. De vraag kan gesteld worden hoeveel marge er nog op zit op 

de groep die bereid is tot actie voor eerlijke handel. Een kleine 20% van de respondenten geeft aan dat men 

wel van plan is in de toekomst om eerlijke producten te kopen. Naast een vanzelfsprekende verkoop 

doelstelling, is het echter vooral de bedoeling van OWW om alle handel eerlijk te maken, waarvoor er 

wijzigingen nodig zijn in de praktijk van de bedrijven en aanpassingen aan handelsregels geregeld via een 

wettelijk kader. De huidige groep van consumenten (36% FT consumenten) zorgt voor voldoende legitimiteit 

voor het beleidswerk van OWW.  

182

informeren en sensibiliseren van de bevolking zodat de consumentengroep die eerlijke producten koopt groter 

zal volgens 

hen bedrijven ertoe aanzetten om sneller en beter werk te maken van engagementen zoals leefbaar inkomen, 

ontbossing en vermijden van kinderarbeid in de cacaosector. Duurzaamheidsmanagers moeten ook intern 

lobbyen binnen hun eigen bedrijven. Druk vanuit consumenten kan hun positie versterken. 

183 De mate waarin ime publiek is eerder beperkt. 24% is wel bereid om 

een petitie te ondertekenen (zie ook relatief hoog aantal handtekeningen dat OWW kan verzamelen tijdens 

campagnes), maar slechts 14% is bereid om de boodschap van OWW uit te dragen en slechts 12% om dit te 

 

184 Het informeren van de bevolking dient vooral het consolideren van het draagvlak voor eerlijke handel wat 

legitimiteit geeft aan het be

op die de boodschap mee verder willen of kunnen verspreiden. De bevolking oefent vooral invloed uit via haar 

koopgedrag. Het debat over de spelregels wordt voornamelijk door experten gevoerd in fora die weinig tot niet 

gekend zijn bij het ruimere publiek.    

3.2.5 ANALYSE RELEVANTIE EN DUURZAAMHEID 

185 Tijdens de opmaak van het programma werd veel aandacht besteed aan het belang van het publieke debat. 

Doorheen de uitvoering van het programma is OWW andere klemtonen gaan leggen. De nieuwe bestuursploeg 

onderkende de beperkingen van de invloed van het publieke debat op beleidsvorming en stelde de initi le 

uitgangspunten en assumpties in vraag, zoals de mate waarin er in B iek debat plaatsvindt 

, net zoals de mate waarin conflicterende meningen en standpunten 

publiekelijk strijd leveren en invloed uitoefenen op het politieke debat. Uit de discoursanalyse blijkt dat het debat 
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in de media weinig ingaat op de oorzaken van onrechtvaardige economie. Het discours is weinig politiek en legt 

de verschillende visies en spanningen tussen politieke partijen en/of tussen bedrijven onvoldoende bloot. 

Mediakritiek21 beschrijft dat de media maatschappelijke tendensen volgen, eerder dan ze aan te sturen, en dat 

media niet bepalen wat we denken maar soms wel waarover we denken. De discoursanalyse bevestigt dat er 

In ieke evenementen, campagnes of beleidsinitiatieven, 

maar hebben weinig invloed op de inhoud van het debat. De agendasetting  functie van de media wordt echter 

niet ten volle uitgespeeld door OWW. 

186 Deze agendasetting bepaalt waarover er gepraat wordt. Duncan Green toont aan op basis van een evaluatie 

-holders do not 

.22 De vrijwilligers spelen hierbij maar een 

beperkte rol. Het publieke debat dat de vrijwilligers aanjagen vindt vooral lokaal plaats en concentreert zich op 

de link tussen Fair Trade, lokaal en bio en korte keten. Vrijwilligers geven aan dat ze meer ondersteuning en 

aangepaste actiemodellen van NS nodig hebben om deze link tussen Fair Trade, lokaal en bio en de reden van 

product diversificatie goed uit te leggen. De ondersteuning die vanuit NS voorzien was is weggevallen omwille 

van afwezigheid van personeel. 

discussies omtrent zorgplicht, leefbaar inkomen, UTP). Hierrond werd door vrijwilligers geen enkele outcome 

geformuleerd. In de focusgroepen werd verwezen naar het feit dat campagnes en acties die uitgewerkt worden 

door het NS niet altijd goed aansluiten  bij de kennis en competenties van de vrijwilligers. 

187 Tijdens het programma werd intern capaciteit opgebouwd voor het politiek werk en werd er expliciet voor 

gebleken (zie verder 3.3.). Bovendien heeft OWW een zeer relevante rol opgenomen in deze netwerken. 

-

verwijst naar drie kenmerken van effectieve bewegingen: (i) Breadth (diversity), er moet samengewerkt worden 

met een brede diversiteit aan groepen, organisaties en individuen zodat er gelijkertijd druk uitgeoefend kan 

worden vanuit verschillende perspectieven, gebruik makend van verschillende methoden. Dit is bijvoorbeeld 

goed zichtbaar in de dynamieken binnen Beyond chocolate waarbij OWW een kritischer rol kan opnemen i.v.g. 

met andere middenveldorganisaties; (ii) depth (capability), er moet voldoende kennis, middelen en budget 

beschikbaar zijn. OWW draagt bijvoorbeeld zowel financieel als met expertise bij aan Voice. De technische 

oor alle 

stakeholders bevestigd. (iii) Inter-connection (community), het eco-systeem moet goed verbonden zijn, zowel 

zichtbaar (door goed functionerende structuren) als onzichtbaar (vertrouwen, gedeelde taal). OWW neemt 

hiertoe in verschillende netwerken een belangrijke rol op. OWW heeft er, bijvoorbeeld, voor gezorgd dat de 

WGCA beter georganiseerd geraakte en heeft veel belang gehecht aan het opbouwen van vertrouwen en het 

ontwikkelen van een gedeeld begrip.     

188 Tenslotte is de rol van het publieke debat als multiplicator eerder beperkt. Binnen het ruime publiek staan er 

weinig nieuwe change-agents op. Het informeren van de bevolking dient vooral het consolideren van het 

draagvlak voor eerlijke handel wat legitimiteit geeft aan het beleidswerk van OWW. De bevolking oefent vooral 

invloed uit via haar koopgedrag. Het debat over de spelregels wordt voornamelijk door experten gevoerd in fora 

die weinig tot niet gekend zijn bij het ruimere publiek.    

 

21  
22 Blog van Ducan Green (23 november 2021) Making change: what works? lessons from four successful movement. 



 60 

189 Gender: Vrouwen geven significant meer aan dan mannen dat ze het voorbije jaar Fair Trade producten 

gekocht hebben. Ook als het gaat om de multiplicatorrol, geven vrouwen significant meer aan dan mannen dat 

ze een petitie hebben ondertekend en/of informatie hebben gedeeld in het eigen netwerk. De evaluatie kon niet 

identificeren in welke mate deze verschillen invloed hebben gehad op het interne debat bij OWW over de 

 

Analyse van assumpties 

190 In volgende tabel vatten we de analyse van de assumpties zoals beschreven in de ToC nog eens samen 

Assumpties evidence 

3. Door het informeren en 

sensibiliseren van opiniemakers 

worden opiniemakers een 

megafoon voor de boodschap van 

OWW  

 

Gedeeltelijk bevestigd 

Opiniemakers verspreiden wel de boodschap van OWW, maar dit is 

beperkt tot sloganeske informatie, ter ondersteuning van campagnes. 

Het is al veelvuldig bewezen dat influencers invloed hebben op het 

koopgedrag van hun volgers maar (i) de influencers worden daartoe 

niet ingezet en (ii) de influencers bereikt door OWW hebben maar een 

relatief klein bereik aan volgers. Er is weinig tegensprekelijk debat in de 

media. 

gesproken wordt, maar de discussie over rechtvaardige economie komt 

maar beperkt aan bod in de media. 

4. Media is gevoelig voor interesses 

breed publiek. 

Kon niet bevestigd worden 

Media volgt maatschappelijke tendensen: zie bijvoorbeeld klimaat, of de 

manier waarop de Covid-crisis in beeld werd gebracht.  

Ongeveer de helft van de bevolking staat positief achter het Fair Trade 

verhaal, waarvan ongeveer een derde ook FT consument is.  Dit blijkt 

de aandacht te brengen.  

5. Het publiek debat is rationeel: er 

wordt overlegd o.b.v. alle 

beschikbare informatie, van alle 

kanten, en men komt via rationele 

overwegingen tot keuzes. Door de 

botsing van argumenten komen de 

publieke debat levert gedragen 

beleidsvoorstellen  

Kon niet bevestigd worden 

Er is beperkt publiek debat . 

Tijdens de uitvoering van het programma werd duidelijk dat deze 

assumptie geen goede assumptie was en werd er gekozen om vooral 

te wegen op politieke besluitvorming via netwerken en multi-

stakeholderplatformen.  

6. De ruimte waar het debat/de dialoog 

plaatsvindt is publiek, alle burgers 

kunnen meevolgen hoe men tot 

beslissingen komt 

Niet bevestigd 

Het debat bliek. 

Tot deze vaststelling was de nieuwe bestuursploeg van OWW ook 

gekomen en werd de focus verlegd naar de netwerken. 

 : Analyse van assumpties m.b.t. publiek debat 
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3.3 RESULTATEN M.B.T. HET POLITIEK DEBAT OVER RECHTVAARDIGE ECONOMIE 

191 Tijdens het programma 2017-2021 werd de L&A strategie hertekend en werden nieuwe beleidsmedewerkers 

kennisdossiers voor een aantal producten (koffie en chocolade) en werden verschillende strategische keuzes 

gemaakt waaronder (i) het beter afstemmen van de dossierontwikkeling op de lobbytrajecten en de keuze voor 

een beperkt aantal producten en ketens waarrond lobbytrajecten werden opgezet, (ii) het verderzetten van 

engagement in een aantal werkgroepen en netwerken (zoals de werkgroep Binding Treaty en Voice) en het 

expliciet kiezen voor het investeren in netwerken, allianties en multi-stakeholder platformen als strategie voor 

etwerking en minder investeren in de strategie van formele en 

informele lobby.   

192 Tijdens het programma werden er een aantal al dan niet expliciete ToC ontwikkeld om het lobbywerk meer te 

structureren. De tabel op volgende pagina geeft een samenvatting van deze ToC. We beschrijven onder 

outputs het type activiteit en directe outputs die we terugvonden in de ToC. Vervolgens maken we een 

onderscheid van veranderingen die beoogd worden bij verschillende actoren in de directe en indirecte 

invloedsfeer. In de impactsfeer beschrijven we een aantal doelstellingen van de onderwerpen die als case voor 

deze evaluatie geselecteerd werden (UTP, zorgplicht, Leefbaar Inkomen).      

193 In de outcome harvesting werden zeer weinig outcomes opgehaald die verwijzen naar de resultaten van het 

beleidswerk ficeerd door personeel). De voortgang m.b.t. het beleidswerk is weinig tot niet 

gekend bij de vrijwilligers. Informatie is wel beschikbaar op de website van OWW en via Copain, maar 

vrijwilligers blijken hier niet actief naar op zoek te gaan. Aangezien het beleidswerk weinig ondersteund wordt 

door de media, komt het debat ook niet langs de media tot bij de vrijwilligers. 

194 De evaluatie van het politiek werk werd opgehangen aan drie cases. Op deze drie cases werd een contributie 

toegepast. De analyse van de contributie grijpt terug naar de gereconstrueerde algemene ToC 

voor het beleidswerk zoals voorgesteld op volgende pagina.  De resultaten worden hier vervolgens beschreven. 

We beginnen met de case rond Leefbaar inkomen, gevolgd door de case wet op de zorgplicht en tenslotte de 

case over Unfair Trading Practices (UTP). Het hoofdstuk sluit af met een case-overstijgende analyse. 
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Outputs en type activiteit 

(controlesfeer) 
Directe outcome 

(directe invloedsfeer) 
Indirecte outcome 

(indirecte invloedsfeer) 
Impact 

(interessesfeer) 

1. Indirecte communicatie via 
media 
 

Pers artikelen 
Sociale media 
Website OWW 
Influencers 

Beleidsmakers en bedrijven zijn 

HREDD en de noodzaak voor 
bindende wetgeving. 
 
 
 
Beleidsmakers en bedrijven die 
medestanders zijn worden 
publiekelijk gesteund door OWW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Fair Trade beweging (o.a. 
OFT, FTI) versterkt haar beleid 
en posities mbt FT, LI en 
HREDD  
 
 

Beleidsmakers en bedrijven nemen 
posities mbt FT, LI, UTP en HREDD 
over en ijveren voor dwingende en 
bindende wetgeving op Belgische 
niveau 
 
 
Beleidsmakers en bedrijven nemen 
posities mbt FT, LI, UTP en HREDD 
over en ijveren voor dwingende en 
bindende wetgeving op Europees 
niveau 
 
 
Bedrijven zetten pilootprojecten op en 
onderzoeken hoe ze zorgplicht moeten 
integreren in de eigen business 
 

Belgisch beleid ontwikkelt bindende 
wetgeving rond HREDD en rond UTP 
dat rekening houdt met de situatie van 
KLP in het zuiden en het milieu 
  
Bedrijven zijn transparant over hun 
eigen HREDD en weten welke acties 
opgezet moeten worden 
 
Beyond Chocolate realiseert haar 
ambities van 100% duurzaam 
geproduceerde cacao, m.i.v. Leefbaar 
Inkomen, tegen 2030 

2. Directe communicatie - formele 
en informele lobby 

Brieven naar 
beleidsmakers 
Position papers naar 
beleidsmakers 
Contacten met 
beleidsmakers en 
bedrijven 

3. Technisch advies verlenen Deelname via Voice 
aan adviescommissie 
WCC 
Consultatierond 
HREDD 

4. Actieve deelname aan 

multi-stakeholder platformen 

Beyond Chocolate 
(direct) 
ICCO en WCC (via 
Voice) 
 

5. Actieve deelname aan 
netwerken uit de civiele 
maatschappij 

Voice 
WGCA 
Tijdelijke coalitie UTP 

6. Samenwerking met Oxfam EU 
office, andere Oxfams en 
Europese netwerken 

Informatie uitwisseling 
Position papers naar 
beleidsmakers 
 

7. Campagnes en mobilisatie Bite to Fight 
Week van de Fair Trade 

8. OFT pilots LI en HREDD in 
eigen keten en evidence-based 
L&A  

Walk the talk: pilots in 
Ivoorkust 
Studies uitbesteed bij 
HIVA (zorgplicht) en 
KUL (UTP) 

Tabel 19: Samenvatting verschillende thema-
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3.3.1 CASE LEEFBAAR INKOMEN 

 

Context  

195 Deze case betreft het beleidswerk van OWW in de cacao-sector, in het bijzonder de strijd voor een Leefbaar 

Inkomen voor cacao producerende boeren. Leefbaar inkomen wordt door de internationale gemeenschap als 

The net annual income required for a household in a particular place to afford a decent 

standard of living for all members of that household

include: food, water, housing, education, healthcare, transport, clothing, and other essential needs including 

provision of unexpected events (The Living Income Community of Practice) Oxfam Wereldwinkels erkent dat 

ook Fair Trade gecertificeerde producten niet altijd een Leefbaar Inkomen kunnen garanderen, zoals ook 

gedocumenteerd in de studie van Fair Trade International (2018).23 Tijdens het programma 2017-2021 heeft 

OWW het begrip van LI onder de aandacht gebracht van haar vrijwilligers en consumenten, en actief gelobbied 

om het begrip binnen te brengen in de discussies met de cacao-sector. 

196 In 2017 crashte de cacaoprijs waardoor het inkomen van de producenten daalde. De daling van de prijs was 

onder meer een gevolg van een overproductie, die ten dele in de hand werd gewerkt door de 

productiviteitsverhoging waartoe bedrijven boeren de voorbije jaren aanzetten. Voice argumenteerde dat de 

oplossing voor de crisis in de cacaosector niet (alleen) ligt in de productiviteitsverhoging maar vooral ook in het 

verhogen van de cacaoprijzen voor de boeren.   

197 Om relevant te blijven naast verschillende andere certificeringsystemen en concurrerende ethische keurmerken 

(vb. Rainsforest alliance), waarmee multinationals zoals Nestle en Mars samenwerken, om de sector te blijven 

uitdagen en om een antwoord te bieden op publieke kritiek op de ontoereikendheid van de Fair Trade premies, 

publiceerde FTI (Fair Trade International) in april 2018 een studie uitgevoerd door het Nederlandse True price.24

De studie toonde aan dat de boeren in Ivoorkust maar 1/3 van het bedrag van een leefbaar inkomen verdienen. 

In de studie wordt een eerste aanzet gedaan om een Leefbaar Inkomen Referentieprijs (LIRP) te berekenen 

-sector, en ligt een 

stuk hoger dan de minimumprijs binnen het FT-systeem .  

198 Ondanks het feit dat OWW, via Voice, al sinds 2012 de eis voor een Leefbaar inkomen mee ondersteunt (via de 

cacao-barometer), bestond er intern in de organisatie weinig debat over de implicaties van leefbaar inkomen 

voor de sector, inclusief de eigen aankoop via OFT, noch was het duidelijk welke positie en standpunten OWW 

hierin kon opnemen. OFT was in 2018 gestart met een pilootproject in de Ivoorkust om te onderzoeken hoe 

leefbaar inkomen in de praktijk gebracht kon worden en Leefbaar inkomen werd als thema ook opgenomen in 

de OWW-campagne Bite to Fight van 2019. Er bleek echter onvoldoende afstemming in standpunten t.a.v. 

Leefbaar inkomen met de andere nationale Oxfam kantoren, wat de positie van OWW enigszins verzwakte in 

de debatten binnen Voice, ICCO, WCC en Beyond Chocolate. In 2021 heeft Oxfam US een paper gepubliceerd 

die duidelijkheid geeft over de positionering van Oxfam in het debat.25  OWW heeft bijgedragen aan deze paper. 

De paper verduidelijkt de interpretaties, mogelijkheden en valkuilen van leefbaar inkomen en wordt nu gebruikt 

t.a.v. het debat (sinds de fusie van OWW, OFT en Oxfam Solidariteit). 

 

23 provement - (fairtrade.net) 
24 ibidem 
25 Oxfam International (October 2021) Living income: from right to reality. essential issues and recommendations for business. Oxford: Oxfam 
GB. 
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199 In de periode 2017-2021 werd het politiek werk van OWW via het Voice-Netwerk en haar deelname aan Beyond 

draagvlak voor Leefbaar Inkomen zichtbaar te maken voor beleidsmakers en de industrie. OWW zette een 

pilootproject op in de Ivoorkust, i.s.m. OFT, om te onderzoeken hoe leefbaar inkomen gerealiseerd kan worden 

in de cacao-industrie (walk the talk). Deze eigen ervaringen moeten OWW beter positioneren in de 

onderhandelingen met de private sector en de overheid. 

Contribution claim 
Onder impuls van OWW, in samenwerking met Voice, werd het thema van Leefbaar Inkomen op de agenda 

leefbaar inkomen is en hoe het gerealiseerd kan worden. 

 

Performance story 

200 Verschillende actoren uit de civiele maatschappij, waaronder OWW, voeren al meer dan 20 jaar druk uit op de 

cacaosector om deze meer duurzaam te maken.  stakeholders zijn de 

debatten in de cacaosector de afgelopen vijf jaar in een stroomversnelling geraakt. We lichten drie mijlpalen op. 

201 Leefbaar inkomen in de slotverklaring van de WCC in april 2018: Om de twee jaar organiseert de International 

Cocoa Organisation (ICCO) de World Cacao Conference (WCC), onder de vleugels van de VN. Als lid van het 

 aan de commissie die de slotverklaring voorbereidt. In 2016 had 

Voice een leidende rol opgenomen in het opstellen van die slotverklaring wat positief gewaardeerd was omwille 

van de effici . Op basis van deze positieve ervaring vroeg ICCO in 2018 opnieuw 

aan Voice om de ontwikkeling van de slotverklaring te trekken. Voice, als penvoerder van de slotverklaring, 

vertrok van de aanbevelingen die gepubliceerd waren in de cacao-barometer van 2018 wat resulteerde in een 

gedeelde tekst die zeer dicht aanleunde bij de aanbevelingen van de cacao-barometer. De slotverklaring erkent 

dat een duurzame cacao-sector niet mogelijk is zonder aandacht voor Leefbaar I

aanbevelingen van de cacao-barometers van 2012, 2015 en 2018.  De slotverklaring van de WCC 2018 wordt 

een referentiedocument waar alle multi-stakeholder initiatieven zoals Beyond Chocolate naar zullen verwijzen. 

202 Verschillende factoren hebben hiertoe bijgedragen: (i) de stabiliteit en consistentie van het lobbywerk van Voice 

met dezelfde woordvoerder/onderhandelaar waardoor Voice geloofwaardigheid en legitimiteit heeft gekregen 

van alle spelers in de cacao-industrie; (ii) het feit dat Voice met een constructief en geloofwaardig verhaal komt 

waarbij leefbaar inkomen al in de eerste cacao-barometer (2012) opgenomen werd; (iii) de FTI studie van april 

2018, net voor de conferentie; (iv) de crisis in de cacaosector (dalend inkomen, overproductie); (v) het feit dat 

Voice de penvoerder was voor het opstellen van de slotverklaring, de soft diplomacy en participatieve aanpak 

van het proces; (vi) de vrijblijvendheid van het engagement voor Leefbaar Inkomen. 

203 Leefbaar Inkomen wordt expliciet opgenomen in de visie van Beyond Chocolate (December 2018): NGOs zoals 

OWW en Fair Trade Belgium (FTB) werden initieel niet betrokken bij de onderhandelingen voor de opzet van 

chocoladebedrijven om hun steun te vragen voor deelname van het middenveld aan Beyond Chocolate en om 

de minister te overtuigen dat dit een multi-stakeholder initiatief zou moeten zijn, m.i.v. het middenveld, 
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certificeringsinstellingen, academici en vakbonden. 26  OWW heeft vervolgens ook per brief aan de minister 

gevraagd om het thema van Leefbaar Inkomen op te nemen in zijn overleg met de private sector en de opzet 

van Beyond Chocolate, waarbij verwezen werd naar de studie van FTI (2018) en de slotverklaring van de WCC 

(2018). viewde stakeholders bevestigen dat beide initiatieven ervoor gezorgd hebben dat bij de verdere 

vormgeving van Beyond Chocolate andere stakeholders geconsulteerd werden, waaronder OWW en FTB. Ook 

de vakbonden hebben per brief aangedrongen om bij het initiatief betrokken te worden. IDH, the sustainable 

trade initiative, werd door minister De Croo aangesteld om Beyond Chocolate vorm te geven. IDH onderzocht 

onder welke voorwaarden de NGOs wilden toetreden tot het multi-stakeholder initiatief. OWW stelde als 

voorwaarde om toe te treden dat er een expliciete verwijzing naar Leefbaar Inkomen in de missie van Beyond 

Chocolate moest komen (de focus van andere NGOs ligt eerder op ontbossing en kinderarbeid). Een eis die 

ook door de chocolade industrie onderschreven werd (zie WCC, 2018) en waar een retailer zoals Lidl ook op 

stond. Aangezien de  regering Michel bij de oprichting van Beyond Chocolate in een crisis zat (en in januari 

2019 zou vallen) voerde Minister de Croo de druk op om dit multi-stakeholder initiatief te lanceren voor de 

regering zou vallen en konden de NGOs hun eisen hard maken. Beyond Chocolate heeft als doelstelling gezet 

dat alle chocolade tegen 2025 onder een duurzaamheidslabel geproduceerd moet worden en dat tegen 2030 

100% van de verhandelde cacao geproduceerd moet worden tegen een Leefbaar Inkomen. OWW neemt actief 

deel aan de werkgroep rond Leefbaar Inkomen.  

204 Binnen de schoot van Beyond Chocolate worden 8 pilootprojecten opgestart (2 miljoen EUR), op initiatief van 

de bedrijven (Cargill, ALDI ism Callebaut, Colruyt ism Rikolto en FTI, Tony Chocolony, Galler ism Enabel, 

Mondelez, FTB, Rikolto) en met medefinanci  OWW is van mening dat 

de discussies in Beyond Chocolate te traag gaan, er weinig doorbraken geforceerd worden, de werking beperkt 

blijft tot pilootprojecten en uitwisseling van informatie. Die mening wordt gedeeld door andere NGOs, academici 

en enkele van de bedrijven (vb. Galler, Delhaize). OWW wil structurele veranderingen op grote schaal. OWW is 

niet betrokken in de pilots, maar blijft een kritische observator. De eigen OWW pilot in Ivoorkust is niet 

opgenomen in Beyond Chocolate maar wordt door OFT met eigen middelen gefinancierd. 

205 In 2021 publiceert de chocolade industrie een position paper t.a.v. de Europese Commissie waarin gevraagd 

wordt naar Europese wetgeving rond Human Rigths Due Diligence en expliciet verwezen wordt naar Leefbaar 

Inkomen. Deze position paper is het resultaat van lange discussies in de sector (meer dan 20 jaar), die geleid 

hadden tot de slotverklaring van de WCC van 2018 waar consensus bereikt was tussen de private actoren dat 

een Leefbaar Inkomen niet zal gerealiseerd worden op vrijwillige basis en dat een bindende Europese 

wetgeving noodzakelijk is. De paper werd getrokken door het VOICE netwerk en is een mooi voorbeeld van hoe 

bedrijfswereld. 

206 In 2018 worden er door het Europese parlement twee hoorzittingen georganiseerd over de Europese wetgeving 

HREDD  (zomer 2018 en september 2018), op initiatief van de vicevoorzitters van het Europees 

parlement, Heidi Hautala (groen), een medestander in het debat rond bindende zorgplicht wetgeving. Voice 

heeft een aantal gesprekken met de vicevoorzitter.  Voice wordt samen met drie bedrijven en de Franse NGO 

FERN (ook lid van Voice) uitgenodigd om te spreken op de tweede hoorzitting. De NGOs en de bedrijven 

 

26 In verschillende Europese landen ontstaan gelijkaardige multi-stakeholder initiatieven voor de chocoladesector. Het eerste initiatief was 
ontstaan in Duitsland in 2012 (GISCO). Het Zwitsers platform werd opgericht in 2018, gevolgd door Beyond Chocolate in 
het Nederlandse Dutch Inititiative for Sustainaible Cacao (DISCO), ook onder de vleugels van IDH, the sustainable initiative, in 2020.  
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(waaronder bv. Mondelez) dringen aan op bindende wetgeving. De chocolade-industrie neemt hier een 

voortrekkersrol op.  

207 De NGOs en bedrijven besluiten vervolgens om een informele tijdelijke coalitie te vormen voor het lobbywerk 

t.a.v. het Europees parlement omtrent de wet op de zorgplicht. De tijdelijke coalitie wordt uitgebreid en wordt 

gevormd door de vijf grootste chocoladebedrijven, Voice, FERN en Solidaridad. In 2019 engageren zowel de 

bedrijven als de NGOs enkele advocaten die de verschillende voorstellen van wetsvoorstel HREDD analyseren 

en juridisch correcte amendementen voorstellen. Deze vormen de basis voor een position paper van de 

chocoladesector m.b.t. de eisen waaraan een Europese wetgeving rond zorgplicht zouden moeten voldoen. 

Oxfam EU office dat rechtstreeks lobbyt op Europees niveau rond de wet op de zorgplicht (niet beperkt tot 

cacao) wordt door Voice op de hoogte gehouden van deze tijdelijke cacao-coalitie en levert ook input op de 

position paper. In de periode 2020-2022 worden er door deze tijdelijke cacao-coalitie drie papers ontwikkeld, 

waarin geijverd wordt voor dwingende wetgeving (m.i.v. leefbaar inkomen), enabling environment en 

maatregelingen tegen ontbossing.   

Contributie analyse 

208 Zoals beschreven in het inleidende hoofdstuk methodologie bestaat een contributieanalyse uit verschillende 

stappen: specificeren van de causale claim, reconstrueren van de ToC en identificeren van causale 

mechanismen, verzamelen en analyseren van de data, ontwikkelen van een performance story, bijkomende 

dataverzameling wanneer nodig, aanpassen performance story. 

209  onderstaande tabel).  Er 

wordt een onderscheid gemaakt tussen vier type van causale mechanismen: primary mechanismen 

(mechanismen verbonden aan de interventie en zichtbaar in de ToC), conmingled mechanismen (mechanismen 

verbonden aan de interventie en zichtbaar in de ToC maar die niet beperkt zijn tot de interventie), direct rivals 

(andere mechanismen die de contributie van de interventie onder evaluatie ondermijnen) en context factoren 

(factoren die ook een invloed hebben op de outcome). 

Type causaal mechanisme mechanisme 

Primary explanation  Directe communicatie: brief OWW aan minister de Croo 

 Deelname aan netwerken: deelname van OWW aan Voice en Beyond 

Chocolate 

 Directe communicatie: deelname aan conferenties van de Europese 

Commissie en DEVCO, hoorzittingen van het Europees parlement  

 Directe communicatie: meetings met DGD (Beyond Chocolate) en minister 

Kitir (Beyond Chocolate) 

 Directe communicatie: mails naar parlementsleden m.b.t. ICCO (beperkt) 

 Evidence-based lobby: OFT pilot rond Leefbaar Inkomen 

Commingled rival  Evidence-based lobby: Cacao-barometer van Voice 
 Technisch advies verlenen: d n WCC 

en  aan adviesraad ICCO sinds 2012  

 Directe communicatie: lobby werk Voice in het algemeen en als lid van de 

tijdelijke cacao-coalitie van de cacao-industrie 
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Direct rival   Studie LI van FTI (2018) 

 Engagement De Croo, verklaringen in de pers 

 Informeel lobbywerk WWF, FTB  

 Initiatief van vicevoorzitter Europees parlement (bondgenoot) 

 Initiatief van vijf grote chocoladebedrijven 

 Opstart voorbereiding wet op de zorgplicht door Europees commissaris 

Reynders 

 Druk vanuit gelijkaardige multi-stakeholder initiatieven in het buitenland 

Context factoren  Crisis van de cacao-sector  

 Regeringscrisis en druk op De Croo om Beyond Chocolate op te starten voor 

de val van de regering  

 Nood voor level playing field in de cacao sector 

 Wil in de cacao-sector om te verduurzamen 

 

 

210 Vervolgens werd een analyse gemaakt van de causale verbanden en hun bijdrage aan de gedocumenteerde 

mijlpalen (veranderingen, resultaten), op basis van de verzamelde data (analyse M&E data OWW en data 

contact tracking, documenten, interviews met verschillende stakeholders). Deze data bevestigen of het 

mechanisme zich al dan niet heeft voorgedaan en een bijdrage heeft geleverd aan de resultaten. Volgende 

tabel geeft een overzicht van de mate waarin de primary en conmingled mechanismen zich hebben 

voorgedaan. 

Causaal mechanisme 

(primary en 

commingled) 

Beoordeling 

Directe communicatie: 

formele en informele 

lobby door OWW 

(+/-) beperkte bijdrage 

OWW heeft zelf niet veel rechtstreeks gelobbyd bij beleidsmakers en bedrijven. De 

contact tracker van OWW bevat maar 7, voornamelijk proactieve, contacten met 

Belgische en Europese beleidsmakers, via email, brief of deelname aan vergaderingen. 

Deze contacten dragen bij tot algemene sensibilisering van beleidsmakers maar hebben 

geen Het lobby werk wordt 

voornamelijk gevoerd via Voice en de deelname van OWW aan het multi-stakeholder 

platform Beyond Chocolate. 

De brief van OWW aan Minister De Croo tijdens de opstart fase van Beyond Chocolate 

heeft volgens bevraagde stakeholders mee voor druk gezorgd op de doorstart van 

Beyond Chocolate en de vormgeving van het multi-stakeholder initiatief en heeft 

Leefbaar Inkomen wel expliciet op de agenda gezet. Ook Liddl zegt dat ze wilden dat  

Leefbaar Inkomen expliciet een doelstelling zou worden van Beyond Chocolate.     

OWW had meetings met DGD en minister Kitir omtrent Beyond Chocolate. De minister 

profileert zich niet expliciet op Leefbaar Inkomen, maar ondersteunt de bredere agenda 

llen. De 

minister heeft nog geen specifieke initiatieven genomen en wacht de evaluatie van 

Beyond Chocolate af. De minister lijkt het debat over duurzaamheid, Fair Trade, 

Leefbaar inkomen DDHR te willen verbreden naar andere sectoren en niet uitsluitend te 

focussen op cacao, koffie en bananen. 
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Deelname aan 

netwerken: actieve 

bijdrage van OWW aan 

Voice 

(++) grote bijdrage 

OWW levert een grote bijdrage aan het Voice netwerk op financieel, organisatorisch en 

inhoudelijk vlak (kennis en expertise, ervaring van eigen pilootprojecten). Het feit dat 

OWW zelf actief is in de cacao keten en met kleine projecten aantoont op welke manier 

een LI haalbaar is en wat de knelpunten zijn, is zeer waardevol voor het lobbywerk van 

Voice (bevestigd door verschillende leden van Voice). 

Actieve deelname van 

Voice aan 

overleg 

(++) grote bijdrage 

2012. In de aanloop van de vergaderingen van de WCC wordt de cacao-barometer 

uitgebracht (mede gefinancierd door OWW). Voice heeft doorheen de jaren legitimiteit 

en credibiliteit opgebouwd t.a.v. de cacao-sector. Al sinds 2012 wordt de eis van een LI 

opgenomen in de cacaobarometer. In 2018 wordt deze voor het eerst expliciet 

opgenomen in de slotverklaring van de WCC, waarbij Voice de pen heeft 

vastgehouden.  

Op Europees vlak heeft Voice samengewerkt met de tijdelijke cacao-coalitie van de 

cacao-industrie om hun eis voor een HREDD wet op Europees niveau te ondersteunen.  

Technisch advies door 

Voice 

(+) Belangrijke bijdrage 

De cacaobarometer van Voice wordt door de cacao-sector gezien als een betrouwbare 

informatiebron. De aanbevelingen werden als vertrekpunt genomen voor de 

slotverklaringen van de WCC in 2016 en 2018. In 2018 resulteerde dit in de expliciete 

opname in de slotverklaring van LI als noodzakelijke voorwaarde voor een duurzame 

cacaosector.  

Voice heeft zich aangesloten bij een tijdelijke coalitie van de cacao-industrie27 die de 

ontwikkeling van een Europees wetsvoorstel HREDD opvolgt. De 

middenveldorganisaties leverden ook een advocaat (naast de bedrijfsadvocaten) om de 

Europese voorstellen van wetsontwerp HREDD te analyseren en voorstellen voor 

wijzigingen te doen. Dit resulteerde in een joint position paper van de cacao-industrie, 

.  

Indirecte communicatie 

via media en 

campagnes 

(+/-) Beperkte bijdrage 

Het thema LI werd enkel beperkt in de pers gebracht door OWW, voornamelijk i.k.v. de 

campagne Bite to fight in 2019. De campagne had vooral als doel om de consumenten 

te informeren over LI en het aangaande debat hierover in de cacao-industrie, aangezien 

de cacao-industrie de noodzaak van LI al erkend heeft eind 2018 en LI eind 2018 al in 

de missie van Beyond Chocolate werd opgenomen. De campagne, en de daaruit 

volgende publieke steun van consumenten (petitie) is wel een belangrijk signaal voor de 

retailers. Er is echter al een grote bereidheid bij de stakeholders in de cacaosector om 

werk te maken van LI. De uitdaging zit in de operationalisering en de concurrentie. Voor 

de Retail sector is het vooral van belang dat meer consumenten bereid zijn om 

gecertificeerde chocolade te kopen.   

In 2019 werd een interview met OWW opgepikt door de pers m.b.t. het omzeilen van de 

Living Income Diferential opgelegd door Ghana en de Ivoorkust door de traders. Er 

lijken weinig persberichten uitgestuurd te worden die het debat over LI publiekelijk 

aanjagen. 

Het lobbywerk gebeurt eerder achter de schermen, in dialoog met de cacao-industrie. 

 

27 Tijdelijke coalitie wordt gevormd door 7 chocoladebedrijven, Voice, Rainforest Alliance en Fair Trade International, FTO en ICCO 
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stakeholder genoemd. Ook de discoursanalyse geeft aan dat het thema leefbaar 

inkomen weinig gecoverd wordt door de media 

 

Tenslotte worden de primary en conmingled mechanismen vergeleken met de rival explanations en contact 

factoren die ook invloed hebben gehad op de resultaten. De evaluatoren wegen de bijdrage van de 

verschillende mechanismen af en komen zo tot een uiteindelijke conclusies over de relatieve bijdrage van de 

interventie van OWW aan de resultaten. We gaan bij L&A interventie steeds uit van het INUS principe.28 De 

meeste L&A interventies zijn op zich een onvoldoende maar noodzakelijk onderdeel van een pakket aan 

interventies, dat als geheel vaak niet noodzakelijk maar voldoende is voor het realiseren van de resultaten. De 

resultaten van deze afweging worden samengevat in volgende tabel en beschreven in onderstaande conclusie 

 

Mijlpalen Contributie OWW (analyse primary, commingled and rival mechanismes) 
+ = bijdrage primary en conmingled mechanismen; - = bijdrage rival mechanismen en 
context factoren 

Leefbaar Inkomen in 

slotverklaring Wereld 

Cacao Conferentie (2018) 

Hoog: het is zeer waarschijnlijk dat de druk van Voice noodzakelijk was om LI in 

de slotverklaring te krijgen, dit binnen een gunstige context en momentum   

(++) Cacao-barometer van Voice met aandacht voor LI, gedeeld met alle 

deelnemers aan de WCC, basis voor slotverklaring in 2018 

(++) 

sinds 2012  

(++) Actieve bijdrage (financieel, organisatorisch en inhoudelijk) van OWW aan 

Voice 

(--) Studie LI van FTI (2018) en ontwikkeling eerste referentie prijs 

(-)  Crisis van de cacao-sector 

Leefbaar Inkomen in missie 

van Beyond Chocolate 

(2018) 

Medium: OWW heeft Leefbaar Inkomen mee op agenda gezet tijdens de 

onderhandelingen over Beyond Chocolate. LI stond vooral niet op de radar van de 

minister, maar wel van de chocolade-industrie die zich tijdens de WCC expliciet 

. Het discours binnen ICCO en WCC heeft vermoedelijk 

ook de inzet van Beyond Chocolate bepaald. OWW is wel een belangrijke 

waakhond om LI op de agenda te houden van de debatten en de pilootprojecten. 

(+/-) brief OWW aan minister de Croo met vraag om LI op te nemen in de missie 

van Beyond Chocolate (19/03/2019) 

(--) Slotverklaring WCC (2018) en expliciete vraag van sommige andere 

stakeholders om LI in de missie van Beyond Chocolate op te nemen 

(-) Lobbywerk van andere NGOs waaronder WWF en FTB 

(-) Regeringscrisis en druk op De Croo om Beyond Chocolate op te starten voor de 

val van de regering 

 

28 
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Position paper van de 

chocolade industrie rond LI 

en HRDD (2021) 

Medium: Dit resultaat is het gevolg van een evolutie in het discours van de cacao-

industrie die de noodzaak ziet van Europese wetgeving die voor een level playing 

field moet zorgen. De cacao-industrie is een voorloper i.v.g. met andere sectoren 

m.b.t. zorgplicht, een gevolg van meer dan 20 jaar debatten in de schoot van ICCO 

en WCC. Voice heeft zich aangesloten bij het initiatief van de cacao-industrie om 

een tijdelijke coalitie te vormen en input geleverd aan de position paper. De 

position paper is een gezamenlijke paper van de chocolade industrie, de 

certificeringsinstellingen en Voice. Het was niet te achterhalen wat het aandeel van 

Voice precies is geweest in de finale tekst.  

(+) Lobby werk Voice, lid van de tijdelijke cacao-coalitie van de cacao-industrie 

(+) Consultatie van Oxfam EU office tijdens ontwikkeling van de position paper 

(--) De grote chocoladebedrijven zijn pleitbezorger voor bindende wetgeving HRDD 

als voorwaarde om LI te realiseren 

(-) Slotverklaring WCC die verwijst naar LI 

(-) Initiatief van vicevoorzitter Europees parlement (bondgenoot) voor hoorzittingen 

(--) Nood voor level playing field in de cacao sector 

(-) Opstart voorbereiding wet op de zorgplicht door Europees commissaris 

Reynders (zie case zorgplicht) 

 

Conclusie bijdrage OWW 

211 OWW heeft een belangrijke en noodzakelijke rol gespeeld in het op de agenda zetten van LI in de cacao-

industrie. OWW wordt vooral erkend om haar expertise. Langs de ene kant is OWW een belangrijke partner 

voor Voice en noodzakelijk om het lobbywerk van Voice te voeden en te ondersteunen, met name door het feit 

dat OWW ook lessen kan trekken uit de eigen ervaringen en pilootproject omtrent het operationaliseren van LI 

in de cacaosector. OWW biedt specifieke expertise op LI in vergelijking met andere middenveldorganisaties die  

eerder focussen op duurzame cacao-productie in het algemeen, kinderarbeid of ontbossing. Langs de andere 

kant is OWW ook een noodzakelijke partner in Beyond Chocolate, omwille van dezelfde reden. In Beyond 

Chocolate kan OWW de rol opnemen van kritische waakhond en aanjager van het debat, daar waar de andere 

middenveldorganisaties door hun betrokkenheid in pilootprojecten en hun samenwerkingen met bedrijven zich 

minder positioneren tegenover de bedrijven.  

212 Het lobbywerk van Voice is noodzakelijk en voldoende geweest voor het agenderen van LI. Door de jarenlange 

aanhoudende druk op het verduurzamen van de cacao-industrie, m.i.v. het thema Leefbaar Inkomen, heeft 

Voice het debat de laatste vijf jaar kunnen versnellen. De erkenning van LI in de slotverklaring van de WCC van 

2018 is een belangrijke mijlpaal die ervoor gezorgd heeft dat de chocolade industrie sinds een paar jaar actief 

zoekt naar oplossingen voor verduurzaming van de keten en aandringt op bindende Europese wetgeving 

HREDD.  
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3.3.2 CASE ZORGPLICHT 

Context 

213 een 

doorheen hun 

hele keten in kaart te brengen, te voorkomen, te rapporteren en eventuele schade te herstellen  

214 Op internationaal niveau wordt hiernaar verwezen met de term mandatory Human Rights and Environmental 

Due Diligence (mHREDD). Bedrijven passen sta

e Verenigde 

Naties (VN Richtlijnen voor Bedrijfsleven en Mensenrechten) en de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) als een plicht beschouwd voor bedrijven. Dit principe werd echter 

amper door de lidstaten omgezet in beleidsactie die de verplichtingen en aansprakelijkheid van bedrijven voor 

hun waardeketen wettelijk vastlegt en de toegang tot rechtspraak en herstel voor slachtoffers garandeert. 

215 Verschillende studies brachten de voorbije jaren aan het licht hoe wijd verspreid schendingen van 

mensenrechten, arbeidsrechten en milieuschade zijn in verschillende sectoren. De Corporate Human Rights 

Benchmark van de World Benchmarking Alliance meet elk jaar beleid en praktijk rond mensenrechten in vijf 

hoog-risico sectoren (landbouw, kleding, delfstoffen, ICT en de auto-industrie). In 2020 was slechts een 

minderheid van de bedrijven bereid om due diligence toe te passen en bleek er bovendien een grote kloof 

tussen beloftes en praktijk. In 2018 lanceerde Oxfam (confederatie) een internationale aanklacht van 

campagne van OWW.29 In maart 2019 publiceerde het HIVA een studie die de ondermaatse inspanningen van 

Belgische bedrijven op vlak van zorgplicht in de keten zichtbaar maakte.30 Een studie door het British Institute of 

International and Comparative Law (BIICL), besteld door de Europese Commissie, toonde tenslotte aan dat 

vrijwillige initiatieven tot zelfregulering falen en dat er een draagvlak is voor bindende regels. Er komen 

oproepen van multinationals en in februari 2021 ook van 60 Belgische bedrijven en organisaties (waaronder 

OWW) om werk te maken van (inter)nationale wetgeving inzake zorgplicht.31 

216 Deze case analyseert de contributie van OWW aan de weg naar mHREDD wetgeving op Belgisch en Europees 

niveau. 

 

 

 

29 https://www.oxfamwereldwinkels.be/nieuws/achter-de-streepjescode-ongelijkheid-in-de-voedingsketens/  
30 https://hiva.kuleuven.be/en/research/theme/globaldevelopment/p/projects/HREDD_report_HIVA  
31 https://www.mo.be/analyse/belgische-bedrijven-zorgplicht  

Contribution claim 

OWW speelde een belangrijke rol in het versterken van het draagvlak voor het thema zorgplicht bij het 

Belgische middenveld. Als lid van de werkgroep Corporate Accountability heeft OWW bijgedragen tot de 

de inhoud van de wetgeving die wordt 

voorbereid zowel op Belgisch als Europees niveau. 
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Performance story 

217 Het ontwikkelen van een bindende wetgeving omtrent zorgplicht wordt aangestuurd door beleidsinitiatieven op 

nationaal en Europees niveau en er lopen verschillende parallelle processen, zowel op Europees als op 

Belgisch niveau. In deze evaluatie hebben we vooral gekeken naar evoluties op het Belgische niveau, maar 

voor de volledigheid schetsen we ook de evolutie op Europees niveau. Ten aanzien van dit niveau werden 

echter maar een beperkt aantal interviews gehouden. 

 Wetgeving op Europees niveau 

218 In april 2020 beloofde Europees Commissaris voor Justitie Didier Reynders werk te maken van mandatory 

Human Rights and Environmental Due Diligence (mHREDD) op Europees niveau, uitgewerkt door de Europese 

Commissie. OWW woonde vergaderingen van het Oxfam EU Advocacy Office bij waar de lobbystrategie 

naar Belgische parlementsleden en Didier Reynders opgesteld, ondertekend door de hele WGCA en 

uitgestuurd door 11.11.11 en CNCD/11.11.11 in hun functie als koepelorganisaties. 

219 Naast het werk van de Europese Commissie werd ook door het Europees parlement een voorstel rond 

mHREDD uitgewerkt en gestemd in december 2020. Op basis van lobbymateriaal ontwikkeld door het Oxfam 

werkgroep benaderd met informatie en stemadvies (via mailings). 

220 In februari 2021 organiseerde de Europese Commissie een publieke consultatie over de aankomende richtlijn. 

OWW nam de leiding om de input van de werkgroep WGCA te consolideren. 

221 Het voorstel van de Europese Commissie was gepland voor 8 december 2021, maar werd vertraagd door de 

toevoeging van het departement Handel (daarvoor zat het voorstel helemaal bij Justitie) en het op gang komen 

van de bedrijfslobby. Ook de Covid crisis zorgde voor vertraging, maar bracht tegelijkertijd de kwetsbaarheid 

van internationale handelsketens mooi naar voren. Sinds december 2021 werden vanuit de werkgroep nog 

verschillende brieven gestuurd naar Didier Reynders en Thierry Breton, de Europese Commissaris van Handel, 

 

222 Het voorstel van de Europese Commissie werd publiek gemaakt op 23 februari 2022. Het voorstel wordt zeer 

kritisch beoordeeld door de werkgroep, academici en verschillende bedrijven aangezien het gebrek aan ambitie 

toont, en ver onder de verwachtingen blijft. Zo zou de richtlijn, bijvoorbeeld, uiteindelijk enkel van toepassing 

zijn voor 1% van de bedrijven geregistreerd in Europa. 

Wetgeving op nationaal niveau 

223 voor de uitwerking van 

een Europese richtlijn. De werkgroep ging ervan uit dat ambitieuze wetsvoorstellen en een stevig debat op 

nationaal niveau in zoveel mogelijk lidstaten, de kans zou verhogen om het thema en de ambitie op de 

Europese agenda te krijgen. Enerzijds kan het ambitieniveau van nationale wetgeving de ambities van de 

Europese Commissie ste

richtlijn is, deze slechts minimaal te transponeren. Hogere ambities zouden dus idealiter reeds in Belgische 

wetgeving moeten issie bekend zou worden. 



 

pag. 73/111   ACE Europe / Eindevaluatie DGD programma 2017-2021/ draft evaluatierapport 

224 Als vervolg van de Ronde Tafel van 25 februari 2019, publiceerde de werkgroep op 24 april 2019 (de zesde 

verjaardag van de instorting van Rana Plaza in Bangladesh) een call-to-action naar Belgische beleidsmakers. 

Deze werd gecombineerd met een publieke actie in samenwerking met achACT en de Schone Kleren 

Knack) en er kwam reactie op de call-to-action van Open VLD, SPA, NVA, Groen, CDH, Ecolo en PS, PvdA en 

PTB. 

225 In maart 2020 werd een studie besteld bij KU Leuven (Geert Van Calster, rechtenfaculteit; Axel Marx, Centrum 

voor Global Governance Studies, Huib Huyse & Boris Verbruggen, HIVA-KUL) om een voorzet te geven hoe 

een Belgische wetgeving mHREDD eruit zou kunnen zien. De onderzoekers hebben zich gebaseerd op 

voorbeelden van initiatieven uit het buitenland (VK, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Zwitserland), een 

bevraging naar de interne posities van de leden van de werkgroep, een groepsdiscussie rond de noodzakelijke 

trade-offs tussen scope, dekking, verplichtingen, aansprakelijkheid en handhaving, en interviews en een 

bevraging in de bedrijfswereld, en de invloed hiervan op de politieke haalbaarheid van een wetsvoorstel. 

226 Op 24 april 2020 waren er opnieuw acties van achACT ondersteund door de werkgroep en een open brief in de 

media. 

227 Bij elke verkiezingsronde schrijft 11.11.11 een memorandum op basis van input van de leden en lobbyt ze voor 

hun standpunten bij de verschillende partijen. HREDD werd opgenomen in het memorandum. Verschillende 

politieke partijen hebben de noodzaak voor wetgeving rond HREDD in het kiesprogramma opgenomen. 

Concrete tekstvoorstellen omtrent HREDD wetgevingen van de WGCA werden opgenomen in het 

regeerakkoord van de nieuwe regering Decroo (oktober 2020).  

228

bbywerk van de werkgroep en haar leden. Het 

memorandum baseerde zich op de studie van HIVA-KU Leuven32 en werd op 5 oktober 2020 tijdens een 

Ronde Tafel besproken en voorgelegd aan Olivier De Schutter (professor Internationaal Recht aan de UCL) en 

Huib Huyse (professor HIVA, coauteur van de HIVA studies 2018, 2019, 2020). Pistes voor mobilisatie en 

 werden verkend. Het memorandum werd ruim gedeeld met Belgische 

beleidsmakers, en er werd besloten om een nationale tweetalige publieke campagne te voeren in 2021-2022 en 

hiervoor budget vrij te maken.  

229 Na opstart van de regering werd door de werkgroep formeel (bv. via een omzendbrief vanwege 11.11.11 op 29 

oktober 2020) en informeel contact opgenomen met alle partijen en verschillende kabinetten van de nieuwe 

aangesteld als adviseur op het kabinet van minister van Werk en Economie Dermagne (MR), waardoor de 

WGCA een bondgenoot kreeg binnen het kabinet.  

230 Begin 2021 kondigde de PS onverwacht aan dat zij een wetsvoorstel zouden voorstellen in het federale 

parlement (initiatief van Philipe Delacroix) en wordt de WGCA op snelheid gepakt. De PS geeft zelf aan dat het 

Memorandum van de WGCA een belangrijke aanleiding was om een wetsvoorstel te beginnen uitwerken. Het 

horen we dat de PS zich wilde profileren binnen de machtsstrijd met Ecolo op dit thema.  De MR heeft de PS 

gevraagd om hun initiatief te stoppen om de interne strijd binnen MR omtrent dit thema niet aan te wakkeren. Er 

 

32 https://www.oxfamwereldwinkels.be/nieuws/belgische-middenveld-wijst-de-weg-naar-een-nationale-zorgplichtwet/  
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is een groep binnen de MR die eerder aanleunt bij Reynders en zijn voorstel van Europese richtlijn ondersteunt, 

en een groep die eerder het standpunt van de voorzitter volgt en die gekant is tegen dergelijke bindende 

wetgeving. De PS zette toch door met haar initiatief en diende het wetsvoorstel in op 2 april 2021.  

231 Het wetsvoorstel van de PS leunt in grote lijnen aan bij het memorandum van de WGCA. De werkgroep heeft 

het voorontwerp van het wetsvoorstel gezien en enkele vergaderingen met de PS gehad (vooral WSM en 

Solsoc namen deel). De werkgroep is echter gebotst op een gebrek aan technisch-juridische expertise, 

waardoor hun positie op bepaalde details niet altijd duidelijk was. Bovendien hebben leden van de werkgroep 

verschillende visies en posities t.a.v. de private sector. De werkgroep is uiteindelijk niet volledig tevreden met 

het voorstel van wet dat uiteindelijk werd ingediend en heeft het wetsvoorstel artikel per artikel geanalyseerd en 

amendementen opgesteld. Eerste punten van kritiek zijn het ontbreken van een onafhankelijke inspectie en 

procedure voor klachten van burgers. 

232 Op 8 juni 2021 publiceerde Els Van Hoof (CD&V) een ondersteunende resolutie voor het wetsvoorstel. Deze is 

ook in grote mate gebaseerd op het memorandum van de werkgroep. Er zijn verschillende meetings geweest 

met leden van de werkgroep, voornamelijk met WSM en ACV. De voorlopige resolutie werd aan de werkgroep 

bezorgd voor feedback. Het proces werd door een medewerker van mevrouw Van Hoof omschreven als co-

creatie. CD&V was niet op de hoogte van de plannen van de PS om een wetsvoorstel uit te werken. Toen het 

wetsvoorstel uitkwam in april 2021 hebben ze getwijfeld om de resolutie nog in te dienen, maar ze vonden het 

toch belangrijk om de positie van CD&V duidelijk te maken, op nationaal en Europees niveau, en het 

wetsvoorstel van de PS vanuit Vlaamse kant te ondersteunen. 

233 In september 2021 werd het wetsvoorstel van de PS voor de eerste keer besproken op een hoorzitting van de 

commissie Economie. Naast een aantal academici, waaronder ook prof. Huyse, werd ook de WGCA gehoord. 

De politieke meningen over het wetsvoorstel zijn verdeeld. Er heerst veel onzekerheid over de nadelige 

gevolgen voor de economie. Er werd beslist om te wachten op het voorstel van de Europese Commissie en de 

voorstellig ervan door Didier Reynders in het Belgische parlement. Naar aanleiding van de eerste hoorzitting 

werden verschillende schriftelijke adviezen ingewonnen, o.a. van de Raad van State. Ook deze adviezen 

worden nu door de werkgroep geanalyseerd ter voorbereiding van verder lobbywerk in het parlement. 

234 In 2021 werd vanuit de werkgroep budget voorzien voor een nationale publiekscampagne (#madewithrespect) 

 en CNCD/11.11.11. Door problemen met het communicatiebureau, maar ook door 

de tijd die nodig is om intern verschillende posities van de leden uit te klaren werd de nationale campagne 

uitgesteld tot 2022. Verschillende leden zullen eigen campagnes voeren met dezelfde boodschap en 

gelijkaardige visuals.   

Contributie analyse 

Type causal mechanisme mechanisme 

Primary explanation  Evidence-based lobby: OWW pusht samen met WSM/ACV voor een studie bij 

KU Leuven als voorzet voor een Belgische zorgplichtwetgeving 

 

die het middenveld verenigt rond dit thema en een grote externe legitimiteit 

heeft 

 Directe communicatie: standpunten vanuit het Oxfam EU Advocacy Office 

worden via OWW door de WGCA verspreid bij Belgische leden van het 

Europese parlement en Didier Reynders 
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Commingled rival  Directe communicatie: lobbywerk van 11.11.11 in naam van de leden van de 

WGCA draagt ertoe bij dat zorgplicht wordt opgenomen in het regeerakkoord 

 Directe communicatie: de WGCA verspreidt een memorandum en neemt 

formeel en informeel contact op met alle partijen en verschillende kabinetten 

 Campagnes: de WGCA onderneemt verschillende nationale campagnes en 

publieke acties om het thema zorgplicht onder de aandacht te brengen.  

Direct rival   engagement van Didier Reynders (uit liberale hoek) voor een mHREDD 

richtlijn op Europees niveau 

 lobbywerk van de bedrijfssector op Europees en Belgisch niveau 

 Studies en media-aandacht over mensenrechtenschendingen in verschillende 

sectoren 

 ACV organiseerde publieke events gericht op beleidsmakers rond studies van 

het HIVA rond dit thema, o.a. in welke mate de overheid oog heeft voor 

mensenrechten bij overheidsopdrachten 

 SKC organiseerde al jaren publieke events gericht op brede publiek en 

beleidsmakers 

Context factoren  Politiek gezien is het moeilijk om tegen mensenrechten te zijn. Partijen 

wachten zoveel mogelijk af. 

 PS wilde zich profileren op dit thema binnen machtsstrijd met Ecolo 

 Gunstige samenstelling van de federale regering met partijen die bindende 

wetgeving in hun partijprogramma hebben 

 Covid maakt de kwetsbaarheid van internationale handelsketens zichtbaar 

 

houding bij Belgisch parlement 

 

Causaal mechanisme (primary 

en commingled) 

Beoordeling 

Evidence-based lobby: studie van 

KU Leuven 

(++) grote bijdrage 

De studie van KU Leuven was de directe input voor het Memorandum van de 

werkgroep. Hierin werden de initiatieven uit het buitenland en de interne 

posities van het middenveld rond de verschillende trade-offs samengebracht. 

Het Mem

van de PS en de ondersteunende resolutie van CD&V, beiden sluit er dicht 

bij aan. 

Deelname aan netwerken: 

WGCA  

(++) grote bijdrage 

OWW neemt een sterke en zeer kwalitatieve rol in binnen de WGCA, met 

focus op coalitie-opbouw, organisatie en strategie.  

De consultatieronde voor de Europese richtlijn werd volledig door OWW 

opgenomen in naam van de werkgroep. 

legitimiteit te verhogen en krachten te bundelen, de juridische en technische 

expertise die nodig is voor dit soort lobbywerk is niet te onderschatten. 
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Directe communicatie: formele en 

informele lobby 

(+/-) beperkte bijdrage 

OWW heeft samen met ACV gepusht voor een pro-actievere en 

strategischere aanpak vanuit de WGCA, o.a. via de studie van KU Leuven en 

het resulterende Memorandum. Het formele en informele lobbywerk bij 

beleidsmakers gebeurde vooral door WSM en ACV. Beleidsmakers 

onthouden deze namen, niet de WGCA of OWW. 

De contact tracker van OWW bevat enkel brieven naar de (vice)premier in 

oktober 2020 nav het Memorandum. 

De opname van zorgplicht in het regeerakkoord werd vooral door lobbywerk 

van 11.11.11 bereikt. 

Op Europees niveau zorgt OWW wel voor de link met de strategie van het 

Oxfam EU Advocacy Office, een hele sterke speler op Europees niveau. 

Campagnes en mobilisatie 

 

(+/-) beperkte bijdrage 

Vanuit de werkgroep werden verschillende nationale campagnes 

georganiseerd rond dit thema. In interviews met beleidsmakers kwamen deze 

niet aan bod als invloed factor. Uit de bevragingen en media analyse van 

OWW blijkt wel dat het thema zorgplicht meer leeft bij het grote publiek en 

vaker aan bod komt in de media.  

 

Mijlpalen Contributie OWW (analyse primary, commingled and rival mechanismen) 

+ = bijdrage primary en conmingled mechanismen; - = bijdrage rival mechanismen en 

context factoren 

Zorgplicht in 

regeerakkoord (2020) 

Medium: HREDD werd door OWW op de agenda van 11.11.11 geplaatst tijdens 

een ledenbevraging in mei 2019. De WGCA heeft een concreet tekstvoorstel 

uitgewerkt. Lobbywerk van 11.11.11 heeft ervoor gezorgd dat dit in het 

regeerakkoord werd opgenomen.  

Wetsvoorstel PS rond 

zorgplicht (2021) 

Medium: PS neemt initiatief om een wetsvoorstel te schrijven, aangespoord door 

het memorandum van en contacten met leden van de WGCA. De PS maakt 

gebruik van expertise uit de WGCA, naast de expertise van de eigen 

medewerkers. 

(+) Het Memorandum gebaseerd op de studie van KU Leuven vormt een stevige 

basis voor het wetsvoorstel van de PS 

(+) De werkgroep kon advies geven op het voorontwerp, maar door gebrek aan 

interne technisch-juridische expertise was dit advies beperkt. De werkgroep is niet 

tevreden met het voorstel dat voorligt  

(--) Noodzaak voor bindende wetgeving zit in het partijprogramma van de PS 

(--) PS wilde zich profileren op dit thema binnen machtsstrijd met Ecolo en pakt de 

WGCA op snelheid door al initiatief te nemen begin 2021 

(--) Het wetsvoorstel werd uitgewerkt door de eigen medewerkers 

(+/-) SolSoc, als NGO die dicht aanleunt bij PS, is een belangrijke informatiebron 

van de PS, net zoals WSM dat zich al langer op dit thema profileert. Beide 

organisaties zouden ook zonder de WGCA de PS . Het 

memorandum ondersteunt wel het lobbywerk van WSM en SolSoc.  
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Ondersteunende resolutie 

van CD&V rond zorgplicht 

(2021) 

Medium: CD&V dient een ondersteunende resolutie in, in grote mate gebaseerd 

op het Memorandum.  

(+) Het Memorandum gebaseerd op de studie van KU Leuven vormt een stevige 

basis voor de resolutie. 

(++) Er waren verschillende meetings met leden van de werkgroep, er was sprake 

van co-creatie. 

(+/-) Wet op de zorgplicht zit in het regeerakkoord 

(-) Noodzaak voor bindende wetgeving zit in het partijprogramma van de CD&V 

(-) Belang van Vlaamse steun voor zorgplichtwetgeving in aanvulling van het PS 

wetsvoorstel  

(-) Evolutie op Europees niveau omtrent zorgplichtwet 

Voorstel Europese 

Commissie rond zorgplicht 

(2021) 

Laag: het initiatief kwam van Europees commissaris Didier Reynders. Lobbywerk 

vanuit Oxfam EU had weinig resultaat, de richtlijn valt ver onder de verwachtingen   

(+) OWW verspreidt lobby materiaal (vnl brieven) aangemaakt door Oxfam EU 

Advocacy Office bij Belgische parlementsleden (lid van federaal of Europees 

parlement) 

(+) Oxfam EU office heeft toegang tot Europese beleidsmakers en wordt door 

verschillende bevraagde stakeholders erkend als een belangrijke en effectieve 

lobbyist met sterke expertise, volhardend en met toegang tot informele 

besluitvormingsfora 

(--

beperkt. 

(--) Lobby vanuit het bedrijfsleven: zowel in het voordeel van een ambitieuze 

bindende wetgeving (vb. position paper van de cacao-industrie) als in het nadeel 

ervan (vb. cacao industrie blijkt ene voorloper te zijn op dit thema) 

 

Conclusie bijdrage OWW 

235 De WGCA is een belangrijke stem geworden in het debat rond zorgplicht. De diversiteit aan leden zorgt voor de 

beschikbaarheid van expertise op verschillende  (vb. sectorspecifiek

en voor een grote externe legitimiteit. De werkgroep ondersteunt het lobbywerk dat individuele leden zoals 

WSM en Solsoc al gedurende ruimere tijd voeren. OWW speelt een belangrijke rol in het goed functioneren van 

de werkgroep en lag aan de basis van de transitie van een adhoc werkgroep naar een meer strategische 

werkgroep. Dit proces is nog aan de gang. De posities van de werkgroep kunnen nog scherper geformuleerd 

worden en moeten nog beter technisch en juridisch onderbouwd worden.  

236 Het memorandum van de werkgroep heeft voornamelijk een aantal wetsinitiatieven op Belgisch niveau 

versneld. De WGCA heeft de wet op de zorgplicht expliciet onder de (publieke) aandacht gebracht en het debat 

op nationaal niveau aangejaagd, om te voorkomen dat Belgische beleidsmakers zouden wachten op Europees 

initiatief. Naast de WGCA lopen er verschillende andere processen en studies die mee het debat bepalen. 

Onder andere verschillende studies van het HIVA, al dan niet op vraag van de overheid, houden de politieke 

aandacht voor een nationale zorgplichtwet warm, net zoals een aantal bedrijven die voorstander zijn van 

bindende wetgeving.   
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3.3.3 CASE UNFAIR TRADING PRACTICES 

Context 

237 De grote machtsonevenwichten in onze globale handelsketens geven aanleiding tot Unfair Trading Practices 

(UTP) waar bepaalde actoren (voornamelijk supermarkten) hun marktdominantie misbruiken ten koste van 

kleinere (landbouw)producenten in de toeleveringsketen. Voorbeelden zijn o.a. bestellingen last minute 

opzeggen, facturen niet tijdig betalen, of niet verkochte goederen terugsturen. 

238 Reeds in 2008 werd in het Europees parlement opgeroepen tot regulatie. Na een impact assessment in 2017 

waarbij Oxfam EU input kon leveren, publiceerde de Europese Commissie in april 2018 een voorstel dat in april 

2019 als richtlijn (EU) 2019/633 werd goedgekeurd en waarin verschillende handelspraktijken werden 

verboden. Opmerkelijk is dat o.a. door lobbywerk van het Oxfam EU office de richtlijn ook bescherming biedt 

aan producenten buiten de Europese unie. Echter, door vast te houden aan een vaste lijst van UTP, waar o.a. 

het cruciale aspect van verkoop onder productieprijs niet in werd opgenomen, blijft de impact van de richtlijn 

mogelijk beperkt. 

239 De richtlijn op Europees niveau moest ten laatste in mei 2021 door alle lidstaten worden omgezet in nationale 

wetgeving via het principe van minimale harmonisatie33. Deze contributie-analyse betreft het lobbywerk van 

Oxfam-Wereldwinkels op het Belgische niveau naar aanleiding van deze verplichte transpositie van de 

Europese richtlijn naar nationale wetgeving.  

Performance story 

240 In december 2019 werd door OWW de Belgische coalitie voor UTP opgericht. Er werd bewust gekozen voor 

.34 Dit model kwam tot stand door het capaciteitsgebrek bij de meeste leden om in dit 

erg technische dossier zelf expertise op te bouwen. Bovendien laat een kleine kern toe om snel en flexibel in te 

spelen op lobby-opportuniteiten in het politieke landschap dat door de regeringswissels uitzonderlijk onzeker 

was. In de praktijk werd het meeste uitvoerende werk verricht door OWW, de kerncoalitie-partners werden 

betrokken bij de strategische keuzes en formele overlegmomenten, en leverden een bijdrage aan vertalingen en 

persartikels. 

241 In juni 2020 publiceerde de coalitie haar eerste positiepaper voor de bevoegde ministers Ducarme (MR) en 

algemeen verbod op UTP, 2) geloofwaardige afdwinging via boetes op basis van omzet, en 3) een 

toegankelijke klachtenprocedure. Naar aanleiding van deze positiepaper gaven de bevoegde ministers hun 

administraties instructies om een voorstel tot wetgeving uit te werken. In oktober 2020 volgde de regering 

 

33 Dit houdt in dat nationale wetgeving de Europese richtlijn minstens moet overnemen, maar extra maatregelen mag toevoegen. 
34 
Producteurs, Eclosio, FIAN, Label Prix Juste Producteurs, Netwerk Bewust Verbruiken, Oost-West Centrum, Rikolto, Solidagro, SOS Faim, 
Voedsel Anders, Voedselteams, Wervel 

Contribution claim 

Door lobbywerk van OWW werd in de transpositie van de Europese richtlijn rond UTP naar nationale 

wetgeving een dynamische lijst UTP, relevante boetes op basis van omzet, en aandacht voor de 

toegankelijkheid van de procedure opgenomen. 
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genomen door ministers 

Dermagne (MR) en Clarinval (PS). 

242 In november 2020 schreef de coalitie op basis van haar eerste positie paper een meer gedetailleerde 

technische nota met samenvatting van haar prioriteiten en volgde er een informele meeting met minister 

Dermagne. Hij stond grotendeels achter de standpunten van de coalitie. 

243

definitie van UTP in plaats van een vastgelegde lijst van handelspraktijken. Hier kwam veel weerstand tegen 

tot te veel rechtsonzekerheid leiden en te moeilijk zijn om 

op te volgen. De coalitie heeft dit steeds weerlegd door te wijzen op blanket bans in andere landen (o.a. 

Frankrijk) en de mogelijkheid voor de FOD Economie om via duidelijke richtlijnen de onzekerheid weg te 

nemen. In december 2020 consulteerde de coalitie pro-deo advocaten om de technische en wettelijke 

haalbaarheid van een blanket ban te onderbouwen en publiceerde een tweede technische nota ter 

voorbereiding van een formele meeting met minister Dermagne en met Dominique Lemaigre van de FOD 

Economie. Een ondersteunend persbericht werd opgepikt door Knack en Le Soir. 

244 In maart 2021 werd een tweede positie paper verspreid naar het kernkabinet35 met o.a. de tweede technische 

nota omtrent de blanket ban. In de periode mei-juni 2021 werd door de coalitie bij alle regeringspartijen 

 klaar. De 

coalitie kon na veel rondvraag een kopie bemachtigen via het kabinet van Kitir en eveneens via het kabinet van 

Petra De Sutter (Groen). Het kabinet Kitir nam deel aan de onderhandelingen na expliciete benadering door de 

coalitie die het belang van dit thema voor ontwikkelingssamenwerking had benadrukt. 

245 In de eerste helft van 2021 had de coalitie een belangrijk contact opgebouwd met een medewerker van het 

kabinet Dermagne die het wetsontwerp zou opstellen, en kreeg op die manier veel informatie over wat er achter 

de schermen bij het kabinet en de FOD Economie aan de gang was. Na de zomer zou het wetsontwerp op de 

parlementaire agenda komen. In juli had OWW een contact met de voorzitter van de commissie economie en er 

leek bereidheid te zijn om de amendementen van OWW mee te nemen in de discussies. 

246 In de zomer van 2021 bestelde de coalitie een studie bij de KULeuven over de wettelijke en praktische 

haalbaarheid van haar standpunten om de volgende fase tijdens de besprekingen in het parlement te 

onderbouwen alsook om praktische amendementen voor te stellen. 

publicatie van het wetsontwerp op 7 september. De voorzitter van de commissie ging akkoord om de geplande 

hoorzitting uit te stellen zodat er rekening kon gehouden worden met de resultaten van de studie. De resultaten 

van de studie werden verwerkt in een derde position paper die op 6 oktober verspreid werd naar alle 

parlementsleden. Het kabinet Dermagne wilde echter voortgang in het proces en stond erop zo snel mogelijk 

een hoorzitting te organiseren in het parlement. OWW kreeg van de voorzitter van de commissie te horen dat 

het wetsontwerp al ter stemming zou voorliggen op de hoorzitting op 15 oktober. Door heel snel te schakelen 

(via tweets en e-  OWW 

om druk uit te oefenen op de parlementsleden in de commissie met de vraag voor een tweede lezing van het 

wetsontwerp.  Rekening houdend met de druk die het Kabinet van Dermagne oplegde, werd ter ondersteuning 

een derde technische nota gedeeld met enkele haalbare amendementen. Op 17 oktober vond een meeting 

plaats tussen de directeur van OWW en minister Kitir waar o.a. dit dossier aan bod kwam. Hierna bevestigde 

het kabinet Kitir informeel via een telefonisch gesprek dat de ministerraad geen bijkomende amendementen 

 

35 Petra De Sutter (Groen), Frank Vandenbroucke (Vooruit), Georges Gilkinet (Ecolo), Vincent Van Peteghem (CD&V) en hun kabinetten 



 80 

meer wenste door te voeren. Het kabinet Demargne drong aan op een stemming en wilde geen discussie meer 

over amendementen. De coalitie stopte haar lobbywerk en zal focussen op de evaluatie van de wet voorzien in 

2024. De tweede hoorzitting werd gepland op 27 oktober, waar het wetsontwerp met meerderheid werd 

goedgekeurd.  

Contributie analyse 

Type causal mechanisme mechanisme 

Primary explanation  Directe communicatie: de coalitie deelt haar standpunten met bevoegde 

ministers, kernkabinet en parlementsleden via drie positiepapers en drie 

 

 Directe communicatie: de coalitie lobbyt voor haar standpunten via formele 

meetings (kabinet Dermagne en FOD Economie) en informele communicatie 

(e-mails, tweets) en meetings 

 Evidence-based lobby: standpunten van de coalitie worden technisch, 

wetenschappelijk en juridisch onderbouwd via o.a. pro-deo advocaten en een 

studie door KU Leuven. 

 

om haar stem in dit dossier te versterken 

 Indirect -aandacht rond UTP 

Direct rival   Werkgeversorganisaties (bv. COMEOS) lobbyen bij de betrokken partijen. 

Context factoren  Het wetsontwerp reflecteert een compromis tussen liberale (MR) en 

progressieve (PS) hoek, dat geeft weinig manoeuvreerruimte.   

 Er heerst een politieke cultuur van copy-

transpositie van een Europese richtlijn. 

 Het missen van de deadline voor transpositie beperkte de beleidsruimte. 

 Politiek gezien is dit een onderwerp waar weinig kritische geluiden rond te 

horen zijn. Als algemeen beleidsdoel is het beschermen van ondernemingen 

in de keten breed aanvaard. Bij de meeste politieke partijen is de technische 

kennis over dit dossier echter beperkt, waardoor input vanuit het middenveld 

zeer welkom is. 

 

Causaal mechanisme (primary) Beoordeling 

Directe communicatie: De coalitie deelt 

haar standpunten met bevoegde ministers, 

kernkabinet en parlementsleden via drie 

maat  

(++) grote bijdrage 

beoordeelden deze als zeer kwalitatief en bruikbaar. De eerste 

positiepaper was de directe aanleiding om binnen het kabinet 

Dermagne een wetsontwerp te beginnen schrijven. De penhouder 

van het wetsontwerp gaf in een e-

 

Directe communicatie: de coalitie lobbyt 

voor haar standpunten via formele 

meetings (kabinet Dermagne en FOD 

(++) grote bijdrage 

Op basis van de interviews kunnen we besluiten dat het lobbywerk 

van de coalitie op zeer gestructureerde en hoog kwalitatieve wijze alle 
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Economie) en informele communicatie (e-

mails, tweets) en meetings 

relevante partijen heeft benaderd. Ook de aanwezigheid van 

coalitieleden bij formeel overleg op het kabinet Dermagne werd 

bevestigd.  

De contact tracker van OWW bevat 47 voornamelijk proactieve 

contacten met Belgische beleidsmakers, via email, brieven of 

informele meetings. 

Evidence-based lobby: standpunten van 

de coalitie worden technisch, 

wetenschappelijk en juridisch onderbouwd 

via o.a. pro-deo advocaten en een studie 

door KU Leuven. 

(++) grote bijdrage 

Verschillende interviews gaven aan dat de technische uitwerking van 

kunnen rechtstreeks worden overgenomen. De technische kennis van 

 

studie van een neutrale instantie zoals 

KU Leuven sterk bijdraagt aan de legitimiteit van de standpunten. 

Actieve deelname aan netwerken: OWW 

haar stem in dit dossier te versterken 

(+) belangrijke bijdrage 

Via de coalitie, en met name 11.11.11, was het eenvoudiger om in 

contact te komen met beleidsmakers. De uitgebreide lobby-ervaring 

van 11.11.11 was een meerwaarde.  

media-aandacht rond UTP  

(+/-) beperkte bijdrage 

Een persbericht van de coalitie ter ondersteuning van de 2de 

positiepaper werd opgepikt door Knack en Le Soir. Naar aanleiding 

daarvan werd het kabinet opnieuw gecontacteerd en kwam er de dag 

daarna een uitgebreide respons voor elke eis uit de positiepaper. In 

geen enkel interview werd media-aandacht door beleidsmakers zelf 

als invloed factor benoemd. 

 

Mijlpalen Contributie OWW (analyse primary, commingled and rival mechanismen) 

+ = bijdrage primary en conmingled mechanismen; - = bijdrage rival mechanismen en 

context factoren 

UTP wetgeving Medium: Door lobbywerk van zeer hoge kwaliteit kon OWW zijn belangrijkste 

doelstellingen voor de transpositie van de EU richtlijn voor UTP behalen. 

kwaliteit en werden, mede door hun niveau van technisch detail, als zeer bruikbaar 

ervaren door alle partijen. De input van KU Leuven gaf de derde positiepaper extra 

legitimiteit. 

(++) Er werd uitgebreid gelobbyd via informele contacten.  

(--) Lobbywerk in het parlement heeft op dit dossier weinig invloed gehad. 

Aangezien de regering gevormd wordt door 7 partijen zijn wetsontwerpen het 

resultaat van een moeilijke evenwichtsoefening (in dit geval tussen liberale (MR) 

en progressieve (PS) partijen). Het is zeer moeilijk voor het parlement om nog iets 

te veranderen aan wetsontwerpen, zeker in die gevallen waarbij de deadline voor 

transpositie al verstreken is. 

(-

verder dan de minimale vereisten van de richtlijn 
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Conclusie bijdrage OWW 

247 De coalitie heeft haar drie gestelde doelstellingen voor de nationale UTP wetgeving grotendeels behaalt: (1) er 

kwam geen blanket ban, maar wel een dynamische lijst UTP waar via ministerieel besluit praktijken aan kunnen 

worden toegevoegd;  (2) er werden s

toegewijde webpagina voor het indienen van klachten met duidelijke procedures (inclusief Engelstalige 

vertaling). 

248 OWW heeft lobbywerk van zeer hoge kwaliteit geleverd in het UTP dossier. Alle betrokkenen bevestigden de 

ervaren werden. Ook de technische expertise van de OWW medewerker was zeer sterk en zorgde voor 

legitimiteit in de formele en informele contacten. 

249 Het wetsontwerp was een compromis tussen liberale en sociale partijen, de socialistische genegenheid van de 

bevoegde minister Dermagne heeft zeker een belangrijke invloed gehad. In het parlement is er in deze 

kon worden. Door het missen van de deadline voor transpositie kromp de lobbyruimte in deze laatste fase nog 

meer. 

250  hebben verschillende pistes om de wetgeving in de toekomst te verbeteren door campagne te voeren 

voor toevoeging van nieuwe UTP of gebruik te maken van de klachtenprocedure in naam van producenten uit 

het Zuiden. De geplande evaluatie van de wet in 2024 biedt een opportuniteit voor nieuw lobbywerk. 

3.3.4 ANALYSE VAN RELEVANTIE EN DUURZAAMHEID ( CASE OVERSTIJGENDE ANALYSE) 

 

251

en formele lobby, deelname en proactieve bijdrage aan netwerking, evidence based L&A o.b.v. academische 

studies en onderzoek bij KLP. Zoals ook beschreven in de tussentijdse evaluatie, zet OWW acties op in de 

ngepast aan de 

specifieke case. Dit heeft ervoor gezorgd dat in de verschillende cases, OWW een belangrijke bijdrage heeft 

geleverd aan de bereikte resultaten. Deze bijdrage bestaat voornamelijk uit: (i) het aanleveren van relevante en 

betrouwbare expertise en kennis, (ii) het proactief aansturen en vorm geven van netwerken en werkgroepen, 

(iii) de eigen onderbouwde praktijkervaringen. De cases geven aan dat voor sommige -eerder technische 

- zoals lobby rond UTP, formele en informele lobby goed gewerkt heeft. Uit de drie cases zouden we 

kunnen afleiden dat formele en informele l
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252 We verwijzen nog eens naar Duncan Green en zijn vijf karakteristieken voor succesvolle bewegingen, die op 

. 

253 Evidence alone cannot change the world: in haar ToC ging OWW er initieel van uit dat als beleidsmakers 

voldoende inzicht zouden hebben in de gevolgen van onrechtvaardige WHR op de situatie van KLP, het niet 

anders kon dat besluiten genomen moesten worden in het voordeel van KLP. De nieuwe bestuursploeg zag de 

beperkingen van deze assumptie. OWW bleef er wel vanuit gaan dat evidence nodig is om standpunten te 

ondersteunen. In de behandelde cases gaat het zowel om het documenteren van de invloed van WHR op de 

situatie van KLP (vb. cacao-barometer, studies m.b.t. zorgplicht) als om het inwinnen van technisch-juridisch 

advies om standpunten ook goed juridisch te onderbouwen (vb. zorgplicht, UTP).  

 t voor een groot stuk ook bevestigd werd in 

deze evaluatie. Beleidsmakers hebben dankbaar gebruik gemaakt van kennis en expertise bij OWW en 

rmeerd beleidsvoorstellen te doen.  

 Maar evidence alleen is niet voldoende (zie ook de gedeeltelijk behaalde resultaten in de cases). Duncan 

de aandacht moet gebracht worden. De vrijwilli

wordt goed onder de aandacht te brengen en het ontbreekt OWW nog aan een uitgewerkte media strategie 

et 

maken in de media.  

 

Hier wordt ook relatief weinig aandacht aan 

gegeven. De stem van de KLP is voornamelijk onrechtstreeks vertegenwoordigd in het L&A werk. 

Daarnaast echter, probeert OWW via netwerken, werkgroepen en MSP wel toegang te krijgen tot 

beleidsmakers, wat in grote mate goed gelukt is. 

 
254 Movements need a well-developed ecosystem to influence: dit hebben we al beschreven onder 3.2.. OWW 

heeft een belangrijke en proactieve rol gespeeld in het versterken van de netwerken, werkgroepen en MSP 

waaraan het deelneemt. Het belang hiervan is in de cases bevestigd. 

255 Successful movements are rarely organic: they require active cultivation. Deze karakteristiek sluit aan bij de 

bijeenbrengen van mensen en organisaties (vb. UTP tijdelijke werkgroep, CSO werkgroep Beyond Chocolate), 
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het zorgen voor financiering van deze netwerken (vb. Voice), het bewaken van relaties en oplossen van interne 

spanningen (vb. WGCA), het aansporen van experimenteren, innovatie en leren (vb. eigen pilot LI dat gedeeld 

wordt in Beyond Chocolate).  

256 Successful movements prepare for and then harness external events: dit betreft het optimaal gebruik maken 

van bepaalde events of een politiek momentum die een doorbraak kunnen forceren. In beperkte mate is dit ook 

al zichtbaar geweest; bijvoorbeeld door te reageren in de pers over de situatie in cacaosector in Ghana en 

Ivoorkust of -via Voice- aan te sluiten bij het initiatief van de cacao-sector om een position paper te schrijven 

gericht naar de Europese beleidsmakers.  

257 Movements must mine their assets and address their limitations: het gaat hier om het zoeken naar de gepaste 

manier om structurele oplossingen te vinden voor complexe sociale vraagstukken. OWW ijvert voor 

ak 

moeilijk uit te leggen zijn aan de vrijwilligers (en bij uitbreiding het ruime publiek), en ook soms moeilijk in de 

praktijk te brengen. OWW heef De 

boodschap werd helder gebracht, en ondersteund door een pilot in de eigen handelspraktijk. Toch geven 

 een boodschap heeft ook het risico 

dat er minder aandacht is voor structurele oorzaken (vb. hoe het gebrek aan transparantie oplossen in de 

cacao-industrie).    

258 Duurzaamheid: Duurzaamheid van het beleidswerk situeert zich op twee niveaus: de duurzaamheid van het 

beleidswerk zelf en de duurzaamheid van de beleidsveranderingen (en dus implementatie). Aangezien er nog 

er nog geen sprake is van beleidsimplementatie is is er nog geen duurzaamheid op dit niveau. Het is belangrijk 

kan verschillende competenties vereisen. Voor een aantal dossiers zullen de debatten verschuiven naar meer 

technisch-juridische discussies (vb. wet op de zorgplicht) en is het nodig om die specifieke expertise in huis te 

halen (door eigen opleiding of door samenwerking met experten). Wat betreft de opvolging van de case rond 

UTP moet de nodige expertise gemobiliseerd worden om het beleid goed te evalueren. Aangezien het team van 

OWW het voorbije programma erkenning heeft gekregen voor haar inzet en expertise, en legitimiteit vanuit de 

netwerken is het belangrijk om deze expertise en kennis in huis te houden. De uitdaging zal erin liggen op 

 

Analyse van assumpties 

259 In volgende tabel wordt een analyse gemaakt van de validiteit van de assumpties zoals beschreven in de ToC 

van het programma. 

Assumpties evidence 

7. 

 

Niet bewezen 

Zie bijvoorbeeld de cases  over UTP en zorgplicht 

OWW ging tijdens het programma niet meer uit van de 

ze assumptie. 



 

pag. 85/111   ACE Europe / Eindevaluatie DGD programma 2017-2021/ draft evaluatierapport 

 

 

Nog niet bewezen 

Uit de contributie-analyses volgt dat het politiek debat 

vooral binnenskamers plaatsvindt (black box) waar 

NGOs beperkte toegang toe hebben.  

Beleidsvoorstellen zijn vaak een compromis tussen 

verschillende 

door de Europese richtlijnen. Ook de Europese 

besluitvorming is niet transparant.  

OWW ging tijdens het programma niet meer uit van de 

ze assumptie. 

9. OWW verwijst naar het agendasetting model van 

Kingdon. Beleidsverandering vindt plaats als drie 

stromen samen komen die een politiek momentum 

beleidsstromen is de problemenstroom (inzicht in 

het discours van OWW, gedragen door een grote 

groep mensen). Voldoende kennis en inzicht in de 

voorwaarden voor verandering 

Agendasetting gedeeltelijk bewezen 

Beleidsmakers maken dankbaar gebruik van kennis 

aangeleverd door OWW. In de case van de wet op de 

zorgplicht is het memorandum van de WGCA mee 

aanjager geweest om het thema in het parlement te 

krijgen. LI is door Voice na jarenlang lobbywerk op de 

agenda gekomen, en ook overgenomen door Beyond 

Chocolate. 

10. Coalition theory: alle mogelijke interpretaties 

moeten aanwezig zijn in het debat (discursive 

representation) 

Gedeeltelijk bewezen 

Coalition theory gaat er ook vanuit dat een 

samenwerking tussen verschillende groepen in de 

maatschappij kan bijdragen aan beleidsverandering. De 

drie cases tonen het belang van netwerken en 

samenwerking in werkgroepen aan. 

De interpretatie van discursieve representatie is niet 

bewezen. Er is weinig tegensprekelijk debat. 

 Niet bewezen voor de cases 

Het beleidswerk en de publiekscampagnes waren nog 

niet voldoende op elkaar afgestemd, uitgezonderd voor 

het thema Leefbaar Inkomen, maar ook voor dit thema 

kon de evaluatie niet bevestigen dat de campagne 

invloed heeft gehad op de politieke besluitvorming.  

 Niet bewezen voor de cases 

OWW ging tijdens het programma niet meer uit van 

deze assumptie. 

 Gedeeltelijk bewezen 

In de cases vallen de drie stromen nog niet samen. Er is 

een groeiend inzicht en draagvlak bij een grote groep 

mensen (maar vermoedelijk onvoldoende groot). Er is 

inzicht en een draagvlak bij een groeiende groep 

bedrijven, maar vooral beperkt tot de cacao-sector. De 

genda (Europese druk, 

initiatieven van ministers) maar de urgentie van de 

problematiek en de politieke wil lijken eerder zwak. 

 : Analyse van assumpties m.b.t. politieke debat 
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4 E  

260 interventie resultaten oplevert, of vermoedelijk zal opleveren, op een 

outputs, outcomes en impacts, op de meest economische wijze, in vergelijking met haalbare alternatieven in de 

context. "Tijdige" levering is binnen het beoogde tijdsbestek, of een tijdsbestek dat redelijkerwijs is aangepast 

vaak moeilijk is door het gebrek aan goede data, benchmarks en vergelijk met relevante alternatieven. In die 

36 Een analyse 

operationele effic

werd beheerd). 

261

interviews met directie, de M&E verantwoordelijke, communicatie verantwoordelijke en enkele 

beleidsmedewerk(st)ers. Vervolgens presenteren we een analyse van de factoren die een positieve of 

adaptief 

programmabeheer. 

4.1.1  

 
 

262 Het programma 2017-2021 bouwde enerzijds voort op de lange traditie en ervaring van OWW m.b.t. educatie, 

campagne voeren en beleidswerk, maar heeft anderzijds een aantal vernieuwingen doorgevoerd om relevant te 

blijven in de veranderende context (uitdagingen voor vrijwilligerswerk, evoluties in de verschillende 

klimaat, proliferatie van certificering labels, enz.). Met name vernieuwingen hebben meer tijd nodig gehad om 

manier gereageerd. De vernieuwingen die werden doorgevoerd hebben potentieel om een meer slagkrachtige 

iewinst te boeken. We lichten een aantal elementen op: 

 Het FIT-proces heeft bijgedragen tot het herpositioneren en dynamiseren van de lokale vrijwilligersgroepen 

(zie ook hoofdstuk 3.1). De participatieve aanpak van dit proces (m.i.v. bezoeken aan bijna alle lokale 

groepen) wordt door de grote meerderheid van de vrijwilligers positief gewaardeerd. Daarnaast werden de 

dertien grootste winkels doorgelicht en werd er individuele ondersteuning gegeven aan een aantal winkels 

in crisis. Er werd meer aandacht gegeven aan het versterken van de lokale winkels als belevingscentra. Er 

werden nieuwe educatieve methodieken aangemaakt die aantrekkelijk zijn voor een divers publiek (zoals 

ren van het 

aanbod. De inzet van het personeel kan goed verantwoord worden door de sterke resultaten van het FIT-

proces, ook al zijn de resultaten en hun impact nog niet altijd zichtbaar (lange termijnproces). Omwille van 

enkele contextfactoren heeft men h

 

36 ecieke 
output/outcome) als level 2 analyses (het programma in zijn geheel. Voorbeelden van methodes voor level 1 analyses zijn unit cost 
benchmarking, follow the money, efficiency ratings by stakeholders, financial analyses; voor level 2 analyses: cost-benefit analysis, Social 
Return on Investment, cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis en multiple-attribute decision making. 
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opvolging en uitrol van de vernieuwde aanpak ingezet door FIT werd belemmerd door de corona pandemie. 

Er waren minder fysieke contacten met de vrijwilligers waardoor er wat meer afstand is gegroeid tussen de 

lokale groepen en het NS. De noden van de groepen veranderden, met name de winkels moesten zich 

heruitvinden tijdens en na de corona lockdowns. In diezelfde periode werd ook het integratieproces met 

Oxfam Solidariteit uitgevoerd waardoor er bij heel wat lokale groepen wat onzekerheid is ontstaan over hun 

 

 

 In de periode 2017-2021 werd de ondersteuning van de lokale groepen herbekeken. Er is een evolutie naar 

meer bovenlokale en regionale werking en ondersteuning, zowel fysiek als virtueel. Deze keuze zorgt 

rijwilligersgroepen 

vandaag de dag veel meer nood hebben aan ondersteuning op maat. Dit is een spanning waarvoor Oxfam 

-2021 werd beroep 

gedaan op een externe consultant voor de begeleiding van enkele wereldwinkelgroepen. Dit is een 

 keuze geweest om tegemoet te komen aan de beschikbare personeelscapaciteit, maar is 

vermoedelijk een te duur model om op te schalen.  

 

 In het programma 2017-2021 is OWW steeds meer focus gaan leggen op een beperkt aantal producten en 

. Er werd besloten om verder te investeren in kennisopbouw en dossierontwikkeling m.b.t. een 

beperkt aantal producten, zoals cacao, koffie, bananen en rijst. Deze focus zorgt voor een goede inzet van 

middelen (personeel + onderzoekskosten) en betere afstemming op het beleidswerk. De keuze verschuift 

verder naar het brengen van een beperkt aantal verhalen, afgestemd op enkele producten (vb. cacao, 

 Inkomen). De focus op Leefbaar Inkomen in 2019 

heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat ook de kennis bij de vrijwilligers over dit onderwerp vergroot en 

groter is dan bij het ruime publiek. Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie werd beslist om vooral te 

doelstellingen, zoals Voice, Beyond Chocolate en WGCA. Tijdens het programma werd het duidelijker op 

en en waar het meeste resultaat en de meeste relevante 

bijdrage geleverd kon worden. 

 

 

Inkomen en UTP kost tijd en vertraagt een aantal processen. Aangezien de kennisopbouw binnen de 

verschillende diensten op een verschillend tempo verloopt, is specifieke thematische kennis meer 

ontwikkeld bij de beleidsmedewerkers en besteden zij nog relatief meer tijd aan de opvolging van de 

correctheid van de informatie zoals deze gebruikt wordt in het bewegingswerk en de communicatie.  

 
263 De uitvoering van het programma heeft verschillende vertragingen gekend, maar deze werden goed beheerd 

waardoor achterstanden konden worden ingehaald en het programma een hoge uitvoerings- en 

bestedingsgraad kent tegen het eind van het programma. Verschillende factoren hebben bijgedragen tot 

vertragingen in uitvoering, waaronder: 

 De periode 2017-2021 was een woelige periode voor OWW. Aan de start van het programma is er  

personeelsverloop geweest waardoor nieuwe personeelsleden ingewerkt moesten worden en zich het 

programma eigen moesten maken, in het bijzonder op de beleidsdienst, maar ook in de bewegingsdienst. 

Halverwege het programma zijn verschillende personeelsleden door ziekte uitgevallen en hebben andere 

personeelsleden de organisatie verlaten. In 2017 werd het ambitieuze FIT-proces in gang gezet dat heel 

wat van het personeel gevraagd heeft.  Daarnaast werd halverwege het programma het integratieproces 

lfsprekend verbonden zijn aan 

organisatorische veranderingen heeft veel gevraagd van het team van OWW. Daarbij moet wel de 

kanttekening gemaakt worden dat het team erin geslaagd is om tegen het einde van het programma de 
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geplande resultaten grotendeels te behalen. Dit is te danken aan het leiderschap van de nieuwe 

leidinggevenden, de flexibiliteit, inzet en engagement van het personeel, zoals bijvoorbeeld het feit dat 

personeel bijspringt en ook taken opneemt die niet in de eigen taakomschrijving vervat zitten (vb. 

beleidsmedewerkers die mee het FIT-proces uitvoeren en lokale groepen bezoeken). Daarnaast heeft 

OWW een lange traditie in het ondersteunen van vrijwilligersgroepen en zijn er vaste momenten in het jaar 

die de planning van activiteiten aansturen zoals de week van de vrijwilligers in maart, dag van FT in mei, de 

week van Fair Trade in oktober. Vertragingen waren daarom vooral eerder zichtbaar in het beleidswerk, de 

kennisopbouw en dossierontwikkeling. 

 

 De strategie voor beleidswerk evolueerde naar meer investeren in netwerken en coalities en minder in 

 ook 

tijd. Bovendien hebben netwerken hun eigen dynamieken die buiten de controle liggen van OWW. Deze 

nieuwe aanpak werd onderwerp gemaakt van de tussentijdse evaluatie, waaruit relevante en bruikbare 

aanbevelingen zijn gekomen en waarin de relevantie van de keuze bevestigd werd. De tussentijdse 

evaluatie beval ook aan om te snoeien in het aantal engagementen in netwerken en coalities, wat bijdraagt 

 

 

 Zoals voor iedereen heeft de corona pandemie een grote invloed gehad op de uitvoering van het 

programma. Het personeel moest overschakelen naar thuiswerk en telewerk, de lokale winkels werden 

gesloten, aangepaste methodieken en tools moesten ontwikkeld worden. Dit heeft voor vertragingen 

gezorgd in 2020 en onderbesteding van de werkingsmiddelen aangezien digitale activiteiten goedkoper zijn. 

webinars leerde dat ook op die manier vrijwilligers betrokken en ondersteund konden worden. Een 

methodiek die behouden zal worden in het volgende programma.  

 

 Oxfam-Wereldwinkels is onderdeel van de grotere confederatie Oxfam Internationaal. Dit kan soms zorgen 

voor vertragingen in bijvoorbeeld het beleidswerk wanneer afgestemd moet worden op standpunten van de 

Oxfam confederatie. In 2018 zijn Oxfam Internationaal en Oxfam UK bovendien op een negatieve manier in 

de media gekomen. Dit had gevolgen voor de campagne en het beleidswerk. Voorrang moest gegeven 

worden aan het beheren van de crisis. Aangezien bele

zijn, is de impact hiervan beperkt. 

264 Tenslotte heeft de manier waarop OWW functioneert en de taken verdeelt ook invloed op het optimaliseren van 

ganiseerd is en ingericht om personeel en 

maken. We lichten volgende observaties op: 

 Tijdens het programma 2017-2021 functioneerde OWW via drie, relatief kleine, teams (beweging, beleid en 

communicatie), aangestuurd door een diensthoofd. Elke dienst organiseert zichzelf. Binnen relatief kleine 

diensten verloopt het overleg gemakkelijker en vaak informeler.  De ondersteunende diensten werden 

ondergebracht bij de directie, m.i.v. verantwoordelijke M&E. Voor dienst overschrijdende acties bestaan 

tijdelijke werkgroepen (vb. werkgroep week van de Fair Trade, werkgroep partnerwerking, werkgroep 

campagne) waaraan, indien relevant, ook vrijwilligers deelnemen. Besluitvorming gebeurt per consensus. 

Dit organogram lijkt goed gefunctioneerd te hebben en stoelt op korte communicatie en beslissingslijnen. Er 

blijkt voldoende informatiedoorstroming te zijn tussen de verschillende teams, mede door de 

toegankelijkheid van alle personeelsleden, de bilaterale (informele) contacten tussen personeelsleden van 

verschillende diensten, de dienst overschrijdende werkgroepen, verder ondersteund op organisatieniveau 

Interne communicatie werd verder versterkt door aanpassingen aan het intranet op COPAIN en een 
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aangepast intern mailverkeer. De jaarverslagen geven aan dat er meer samenwerking is ontstaan tussen 

de diensten.  

 

 Zoals in elke organisatie heeft de corona pandemie invloed gehad op de contacten en uitwisselingen tussen 

personeel, met name de informele contacten zijn weggevallen. Dit lijkt beperkte invloed gehad te hebben op 

de uitvoering van het programma. Het maakte voorn

in alle geledingen van de organisatie en beweging rond het integratieproces moeilijker.  Het zich aanpassen 

aan de werkomstandigheden in corona-tijden en het integratieproces hebben veel energie gevraagd van 

medewerkers waardoor soms het eigenlijke werk in de verdrukking kwam.  

 

 

en rollen in het algemeen en in het kader van het DGD-programma in het bijzonder. Er lijkt soms een 

onevenwicht in taken te zijn en de taakbelasting wordt niet opgevolgd. Onduidelijkheid over taken en rollen 

heeft er soms toe geleid dat niet altijd de juiste persoon deelnam aan een bepaalde werkgroep of project.  

 

 Door het personeelsverloop heeft het diensthoofd beleid verschillende functies gecombineerd waaronder de 

functie van waarnemend directeur, diensthoofd beleid en diensthoofd beweging. De combinatie van functies 

draagt vanzelfsprekend bij tot goede informatiedoorstroming en afstemming tussen diensten. Om 

eredenen (verminderen van tijdsinvestering van diensthoofd beleid) is het team beleid (kleinste 

capaciteiten van de betrokken personeelsleden. Het experiment toonde aan dat een zelfsturende dienst 

van de dienst, verhoogt de betrokkenheid in de planning en opvolging van het werk en ontstond er meer 

kruisbestuiving. Taken en rollen werden goed omschreven en verdeeld. Een buddy-systeem werd 

-to-face overleg tussen beleidsmedewerk(st)ers. 

od aan 

iemand die het overzicht behoudt en bewaakt.  

 

 Het bewaren van het overzicht werd bemoeilijkt door het initieel ontbreken van een ToC voor het 

beleidswerk, m.i.v. goede stakeholderanalyse, om te bepalen wie waarop en in welke fora ingezet kan 

worden. Dergelijke ToC werd tijdens de uitvoering van het programma ontwikkeld, en heeft een aanzet 

gegeven voor meer duidelijkheid en interne afstemming binnen het team, maar wordt alsnog onvoldoende 

gebruikt als beheersinstrument.  

   

 Voor een aantal taken wordt beroep gedaan op externe consultants, samengewerkt met studenten en 

i.k.v. de wet op de zorgplicht, ondersteuning van enkele lokale groepen, begeleiding van het FIT-proces 

door twee-perenboom). Er bestaan procedures voor het ontwikkelen van referentietermen en de opvolging 

van de kwaliteit van het werk. 

 

4.1.2 LEERGERICHTE M&E  
265 Tijdens het programma 2017-2021 werd het M&E beleid verder versterkt, ook n.a.v. het certificeringsproces van 

het evaluatiebeleid. In dit programma werden voor het eerst voldoende tijd en middelen vrijgemaakt voor het 

aansturen en opvolgen van het M&E beleid. Dit heeft zich vertaald in een meer systematische aanpak van de 

M&E met aangepaste tools.  

266 De verschillende diensten hebben naast de opvoging van het DGD-dossier een eigen evaluatie praktijk. De 

bewegingsdienst volgt een aantal standaard indicatoren op naar bereik en evalueert activiteiten onmiddellijk na 

de actie of campagne (after action review). De communicatiedienst is betrokken in de evaluatie van campagnes, 
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met name van het communicatieluik. Een cost-utility analyse wordt gemaakt van de verhouding van kosten aan 

advertenties en mediaberichten in geschreven en gesproken pers ten opzichte van het bereik. Voor de 

beleidsdienst bestond bij aanvang van het programma geen uitgewerkt M&E systeem. Elke 

beleidsmedewerk(st)er hanteerde een eigen manier van opvolging van contacten en discours. Tijdens het 

programma werd een database ontwikkeld om deze opvolging meer te systematiseren en te harmoniseren, 

gericht op de opvolging van contacten, producten en invloed van het beleidswerk. De database wordt echter 

vooral gebruikt voor rapportering en verantwoording maar niet om het eigen lobbywerk mee aan te sturen. 

267 Op organisatieniveau organiseert OWW verschillende bevragingen bij haar vrijwilligers, zoals een evaluatie van 

de campagne en een tweejaarlijkse tevredenheidsbevraging van de vrijwilligers. Op die manier houdt OWW de 

vinger aan de pols. De tussentijdse evaluatie werd aangegrepen om de nieuwe strategie van beleidswerking via 

netwerken te evalueren en de impact van de vrijwilligerswerking op het engagement van vrijwilligers. 

Aanbevelingen uit deze eigen metingen en de externe evaluatie

het programma, zoals bijvoorbeeld de verhoogde aandacht voor het geven van positieve feedback aan 

vrijwilligers en het rationaliseren van de netwerken.  

268 Het DGD-programma, en in het bijzonder de ToC achter het programma, is echter onvoldoende bekend bij de 

medewerk(st)ers. Vanuit de verschillende diensten worden data (uit bestaande evaluatieprocessen) 

aangeleverd op de set van indicatoren, die geconsolideerd worden door de M&E verantwoordelijke. Deze data 

dienen vooral de verantwoording. Leren vindt vooral plaats binnen elke dienst, en tot in zekere mate via lunch 

and learn meetings. De assumpties in de ToC werden niet gebruikt om het leren op programma niveau te 

 

onze uitgangspunten en assumpties nog correct).  

269 Gezien de coronapandemie en het integratieproces met Oxfam Solidariteit was er in de tweede helft van het 

systematische en structurelere manier ingezet worden, door de creatie van het monitoring, evaluation and 

learning team dat expliciet de opdracht heeft gekregen om leerprocessen te ondersteunen op 

organisatieniveau.  
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5 Conclusies en aanbevelingen 

270 OWW heeft in grote mate de doelstelling van haar DGD-programma 2017-2021 kunnen realiseren. OWW heeft 

bijgedragen aan meer kennis en inzicht bij haar achterban, consumenten, het middenveld, opiniemakers en 

beleidsmakers en aan het politieke debat over WHR en hun impact op milieu en de situatie van KLP in het 

zuiden. De mate waarin dit al effectief geleid heeft tot aanpassingen van WHR en een evolutie  naar een meer 

rechtvaardige economie is voorlopig beperkt. OWW speelt vooral een belangrijke rol in de kennisopbouw en het 

(ook in 

enkele voedselketens) en Unfair Trading Practices. Er is voorlopig nog te weinig 

(politieke) wil voor doortastend beleid en bindende wetgeving. 

271 -crisis verschillende 

resultaten hebben gerealiseerd. Vervolgens vatten we de belangrijkste conclusies samen en stellen we een 

aantal aanbevelingen voor. 

Vrijwilligersbeweging  geen groei, wel meer diepgang 

272 Om een antwoord te bieden aan verschillende uitdagingen van de beweging waaronder de verouderende 

beweging, de dalende verkoop, de proliferatie van duurzaamheid labels, de stijgende verkoop van Fair Trade 

producten in de supermarkten, enz. werd een succesvol FIT-traject uitgerold. Het FIT proces heeft de lokale 

groepen gedynamiseerd en gemotiveerd om meer naar buiten te treden, verder te kijken dan de verkoop, de 

eigen sterktes te ontdekken en daarop in te zetten. Lokale groepen hebben een duidelijke keuze gemaakt voor 

acties waarop ze zich verder wilden profileren. Dit is een relevant strategie aangezien ze het gevoel van 

autonomie van de lokale groepen versterkt en verder bouwt op aanwezige competenties (interesses, 

vaardigheden, goesting), twee gedragsdeterminanten die van belang zijn voor de intrinsieke motivatie van de 

vrijwilligers.   

273 Net zoals vele andere vrijwilligersbewegingen wordt OWW geconfronteerd met een verouderende 

vrijwilligerspopulatie en verlies aan vrijwilligers. In tegenstelling tot andere bewegingen lijken verstillende 

groepen echter in de minderheid te zijn. Dit toont aan dat ondanks de verouderende groepen, er toch nog 

voldoende dynamiek is bij de lokale vrijwilligersgroepen. De verhoogde aandacht voor het zoeken naar 

het aanbod heeft ervoor gezorgd dat er in verschillende groepen terug een nieuwe dynamiek op gang werd 

gebracht.   

274 -proces heeft men echter onvoldoende kunnen vasthouden en 

benutten. Door de Covid-crisis, maar ook door het integratieproces van OWW met Oxfam Solidariteit en de vele 

personeelswissels lijkt er een afstand gegroeid tussen vrijwilligersgroepen en het Nationaal Secretariaat. Zoals 

verschillende vrijwilligersbewegingen is ook OWW frontaal in de aanval gegaan om een antwoord te zoeken op 

de vergrijzing bij de groepen met een mix van verbeteracties: stimuleren van lokale wervingsacties, 

vernieuwende activiteiten om een meer divers publiek aan te trekken, faciliteren van bestuur vernieuwing, 

intensief ondersteunen van nieuwe groepen, enz. Ook dit soort acties kan zorgen voor een groeiende afstand 
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275

diversificatie van het aanbod en het engagement voor lokale samenwerkingsverbanden heeft in verschillende 

groepen geleid tot het aantrekken van enkele nieuwe vrijwilligers. Maar er zijn ook veel groepen waar er geen 

vrijwilligers bijkomen of vrijwilligers vertrekken. Covid heeft ook een negatieve impact gehad op het 

vrijwilligersengagement in verschillende lokale groepen omwille van de sluiting van de winkels, verlies van 

groepsgevoel en bijgevolg verminderd engagement voor vergaderingen en vormingen, zowel lokaal als 

nationaal.  

276 Vrijwilligers voelen zich competent, ze beschikken over het algemeen over voldoende kennis en inzicht, hebben 

het gevoel dat ze het verschil kunnen maken. Er zijn voldoende opportuniteiten om hun engagement waar te 

maken. De mate waarin lokale vrijwilligers echter een multiplicatorrol opnemen is eerder beperkt.  Door verkoop 

en het uitdelen of bussen van publicaties wordt het belang van Fair Trade onder de aandacht gehouden. De 

manier waarop hierdoor nieuwe mensen bereikt worden is beperkt. Het klantenbestand stagneert of krimpt. 

Informatie wordt vooral gedeeld met vrienden of familie, meestal gelijkgezinden.. Klanten aanspreken in de 

winkel blijft bij uitstek de taak die vrijwilligers het meest (willen) opnemen, maar er wordt tegelijkertijd op 

gewezen dat dit voornamelijk gebeurt in het kader van campagnes of acties. Tijdens de dagdagelijkse 

winkelwerking is hiervoor meestal geen tijd, noch interesse bij de klant. 1/3 van de vrijwilligers geeft aan niet 

over voldoende kennis over Leefbaar Inkomen en/of over zorgplicht te beschikken, en de meerderheid hiervan 

vindt dit ook niet nodig voor hun engagement als vrijwilliger. Slechts een kleine minderheid van vrijwilligers is 

bereid om vormingen te geven, debatten of infoavonden te organiseren, de lokale pers aan te schrijven of lokale 

beleidsmakers aan te spreken. Dit zijn specifiek de activiteiten die door de coronapandemie onder druk kwamen 

 

Aanbevelingen: 

1. Het wereldwinkelmodel kan dan al onder druk staan omwille van dalende verkoop en stagnerende 

vrijwilligersgroepen, er is nog altijd heel veel lokaal sociaal kapitaal. Oxfam moet duidelijk maken welke 

evolutie men ziet voor de winkels en welke soort ondersteuning aangeboden kan worden. We zien 

bijvoorbeeld drie 

kunnen doen op beroepskrachten, (ii) de routineuze groepen en (iii) groepen die zich actief zijn gaan 

profileren in het zoeken naar lokale samenwerkingen en het diver De lokale 

dynamiek die op gang gebracht werd door het FIT-proces moet terug opgepikt worden. Daarbij moet de 

ondersteuning veel meer bottom-up gebeuren. Daarnaast is het belangrijk dat OWW een duidelijk beleid 

uitwerkt ten aanzien van deze lokale dynamieken 

van het aanbod, het aangaan van lokale samenwerkingen, enz.) 

2. De vrijwilligersbeweging is nog steeds het belangrijkste sociaal kapitaal van OWW. Ondanks de stagnerende 

en verouderende vrijwilligers zijn er relatief weinig verstillende groepen. Er is wel nood aan meer aangepaste 

ondersteuning van lokale groepen. De band tussen de lokale groepen en het NS, die versterkt werd tijdens 

het FIT proces, moet terug aangehaald worden. Om een antwoord te bieden aan de verschillende noden van 

de lokale groepen is een meer gediversifieerd en op maat gericht ondersteuningsaanbod nodig. Indien OWW 

begeleiding, m.i.v. voldoende personeelstijd (belang van vaste aanspreekpunten) -

aanpak. Deze ondersteuning w   

3. De multiplicatorrol zou verder geconcretiseerd kunnen worden. Wat bedoelt men hierbij en wat verwacht men 

van de vrijwilliger? En welke tools en informatie hebben vrijwilligers hiertoe nodig? Actiemodellen lijken voor 

veel winkels niet aangepast aan de (oudere) vrijwilligers en campagnemateriaal gaat zodoende verloren.   
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4. De interne communicatie kan verder verfijnd worden. COPAIN werkt behoorlijk maar veel vrijwilligers lopen 

verloren in de overdaad aan i

kunnen opnemen geconcretiseerd worden, kan er ook gerichter informatie bezorgd worden. Er is ook een 

behoefte aan betere interne communicatie over de evoluties binnen Oxfam, zowel m.b.t. interne uitdagingen 

als m.b.t het integratieproces en de plaats van de lokale winkels in de nieuwe organisatie.   

Breed draagvlak (aantallen) voor een rechtvaardige economie, maar relatief dun (diepgang en kennis) 

277 Oxfam Wereldwinkels is goed gekend bij het ruime publiek. De aanwezigheid van de lokale wereldwinkel in de 

straat is daarbij de belangrijkste factor. Tweede derde van de bevolking heeft een goede kennis van het begrip 

Leefbaar Inkomen (mede dankzij de publiekscampagne Bite to Fight). Zorgplicht is slechts gekend door een 

vierde van de bevolking, wat verklaard kan worden door de beperkte aanwezigheid van het thema in de media.  

278 Er is een relatief groot draagvlak voor het thema Fair Trade. Iets meer dan de helft van de bevolking vindt dat 

ze als consument een verantwoordelijkheid hebben en iets meer dan een derde zet dit 

verantwoordelijkheidsgevoel ook om in de aankoop van eerlijke producten in de supermarkt of de wereldwinkel. 

De vraag kan gesteld worden hoeveel groeimarge er nog op deze groep zit. Een kleine 20% van de 

respondenten geeft aan dat men wel van plan is in de toekomst om eerlijke producten te kopen. Naast een 

vanzelfsprekende verkoop doelstelling, is het echter vooral de bedoeling van OWW om alle handel eerlijk te 

maken, waarvoor er wijzigingen nodig zijn in de praktijk van de bedrijven en aanpassingen aan handelsregels 

geregeld via een wettelijk kader. De huidige groep van consumenten (36% FT consumenten) zorgt voor 

voldoende legitimiteit voor het beleidswerk van OWW.  

279 D

sensibiliseren van de bevolking zodat de consumentengroep die eerlijke producten koopt groter wordt. 

Verhoogde druk van consumenten, ook 

bedrijven ertoe aanzetten om sneller en beter werk te maken van engagementen zoals leefbaar inkomen, 

ontbossing en vermijden van kinderarbeid in de cacaosector. Duurzaamheidsmanagers moeten ook intern 

lobbyen binnen hun eigen bedrijven. Druk vanuit consumenten kan hun positie versterken. 

Aanbevelingen: 

5. Binnen het ruime publiek staan er weinig nieuwe change-agents (of multiplicatoren) op. Het informeren van 

de bevolking dient vooral het consolideren van het draagvlak voor eerlijke handel, wat legitimiteit geeft aan 

het beleidswerk van OWW. De bevolking oefent vooral invloed uit via haar koopgedrag. Het debat over de 

spelregels wordt voornamelijk door experten gevoerd in fora die weinig tot niet gekend zijn bij het ruimere 

publiek. Hier kan veel meer lawaai aan gegeven worden. Een grotere zichtbaarheid in de media versterkt het 

lobbywerk van OWW en kan consumenten ook meer aanzetten om effectief Fair Trade producten te kopen. 

6. In haar communicatiecampagnes moet OWW explicieter het verschil uitleggen tussen alle duurzaamheid 

labels en Fair Trade, en de meerwaarde van de OFT-producten benadrukken. OWW kan zich daarbij als 

kritische waakhond profileren ten aanzien van de bedrijven en wijzen op de problemen met een aantal 

duurzaamheid labels. Op die manier kan de link gelegd worden met het lobbywerk rond HREDD en Leefbaar 

Inkomen. Er moet daarbij op een intelligente manier omgegaan worden met de spanning tussen 

de thematiek en het debat publiek maken). 
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Beperkt publiek debat 

280 Oxfam vrijwilligers nemen een multiplicatorrol op, voornamelijk in functie van het onder de aandacht houden van 

Fair Trade bij en het informeren van het ruime publiek. De aanwezigheid van de lokale wereldwinkel, het 

uitdelen van publicaties en het organiseren van lokale acties spelen hierin een belangrijke rol. Ze bereiken 

Via de scholenwerking maakt een grote groep 

kinderen en jongeren kennis met Fairtrade en Oxfam (de evaluatie van de scholenwerking lag buiten de scope 

van de evaluatie). 

invloed uitoefent op het publieke debat is relatief beperkt. Dat publieke debat speelt zich voornamelijk lokaal af 

en concentreert zich op de discussies over de link tussen Fair Trade, bio-producten, korte keten en lokale 

het lokale debat. 

281 De grootste aandacht in de media gaat naar het beschrijven van de evoluties m.b.t verkoop van Fair Trade en 

beschrijving van acties en campagnes van de wereldwinkels. Inhoudelijk debat over rechtvaardige economie is 

veel minder prominent aanwezig. Het debat in de media gaat bijna niet in op de oorzaken van onrechtvaardige 

economie. Het discours is weinig politiek en legt de verschillende visies en spanningen tussen politieke partijen 

en/of tussen bedrijven onvoldoende bloot. Er is weinig sprake van tegensprekelijk debat waarin deze 

verschillende visies aan bod komen. De positie en de standpunten van de kleinschalige producenten in het 

zuiden komen helemaal niet aan bod. 

282 OWW neemt op een proactieve manier deel aan een aantal relevante netwerken en werkgroepen. OWW stuurt 

mee de groepen, brengt relevante expertise en ervaringen in, draagt bij tot kennisopbouw van de leden en is 

een kritische aanjager van het debat. Het is in deze fora dat het tegensprekelijk debat plaatsvindt, dat gevoed 

wordt door de ervaringen en kennis van OWW. Met name in Voice en Beyond Chocolate wordt daarbij ook de 

stem van de kleinschalige producenten onder de aandacht gebracht.  

Aanbevelingen: 

7. De communicatiestrategie kan verder uitgewerkt worden. Ter ondersteuning van het beleidswerk is het 

belangrijk om meer en beter te communiceren, een brede waaier van communicatiemiddelen te gebruiken, 

en de boodschap aan te passen aan de doelgroep.  
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8. Aangezien de lokale wereldwinkelgroepen in hun engagement geconfronteerd worden met de spanning 

tussen eerlijke handel, bio-producten, korte keten en lokale producten, kan dit debat verder ondersteund 

worden. OWW heeft al een aanbod rond foodmiles en Fair Trade, en in een aantal gemeenten werd 

samenwerking gezocht met Voedsel Anders en voedselteams. Dit kan verder versterkt worden. Hierbij 

kunnen lokale groepen gelinkt worden aan initiatieven in steden en gemeenten die inspanningen doen voor 

het uitwerken van een lokaal voedselbeleid, soms met ondersteuning van Rikolto. Ook VVSG heeft een 

ondersteuningsaanbod naar gemeenten rond dit thema waar eventueel op kan aangesloten worden.    

 

283

en formele lobby, deelname en proactieve bijdrage aan netwerking, evidence based L&A o.b.v. academische 

studies en onderzoek bij KLP. Dit heeft ervoor gezorgd dat in de verschillende cases OWW een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd aan de bereikte resultaten. Deze bijdrage bestaat voornamelijk uit: (i) het aanleveren 

van relevante en betrouwbare expertise en kennis, (ii) het proactief aansturen en vorm geven van netwerken en 

werkgroepen, (iii) de eigen onderbouwde praktijkervaringen. De cases geven aan dat voor sommige -eerder 

- zoals lobby rond UTP, formele en informele lobby goed gewerkt heeft.  

284 OWW beantwoordt aan verschillende karakt

kenmerkend voor succesvolle bewegingen: (i) evidence-based lobby, gecombineerd met agendasetting van een 

uitoefenen en (iii) het 

belang om deze netwerken en werkgroepen mee vorm te geven. OWW heeft daarbij een aantal taken 

opgenomen zoals het bijeenbrengen van mensen en organisaties (vb. UTP tijdelijke werkgroep, CSO 

werkgroep Beyond Chocolate), het zorgen voor financiering van deze netwerken (vb. Voice), het organiseren en 

structureren van netwerken (vb. Voice, WGCA), het bewaken van relaties en oplossen van interne spanningen 

(vb. WGCA), het aansporen van experimenteren, innovatie en leren (vb. eigen pilot LI dat gedeeld wordt in 

Beyond Chocolate); en (iv) Het optimaal gebruik maken van bepaalde events of een politiek momentum die een 

doorbraak kunnen forceren, bijvoorbeeld door te reageren in de pers over de situatie in cacaosector in Ghana 

en Ivoorkust of -via Voice- aan te sluiten bij het initiatief van de cacao-sector om een position paper te schrijven 

gericht naar de Europese beleidsmakers.  

285 Bij het beleidswerk is het ook belangrijk om de eigen troeven en beperkingen goed te kennen. Verschillende 

waar OWW rond lobbyt zijn 

gevonden. De boodschap werd helder gebracht, en ondersteund door een pilot in de eigen handelspraktijk. Het 

simplificeren van een boodschap heeft ook het risico dat er minder aandacht is voor structurele oorzaken (vb. 

hoe het gebrek aan transparantie oplossen in de cacao-industrie).    

Aanbevelingen: 

9. Het investeren in netwerken, werkgroepen en multi-stakeholder processen (MSP) is een relevante en 

effectieve keuze gebleken en de inzet van OWW wordt enorm gewaardeerd door interne en externe 

stakeholders. Om dit te consolideren is het van belang om te blijven investeren in beleidswerk rond een 

De traagheid van dergelijke processen zorgt vanzelfsprekend voor 

expliciet beleid vanuit OWW hoe zich te positioneren in dergelijke MSP. Beleidsmedewerkers kregen geen 

training in de dynamieken van MSP, in handvaten om machtsrelaties te analyseren en/of hoe er best wordt 

omgegaan met conflicterende belangen en standpunten in dergelijke settings.  
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10. Het beleidswerk van OWW wordt onvoldoende in de media gebracht, op een sporadisch opinieartikel na. Er 

is nood aan het uitwerken van een mediastrategie (m.i.v. twitterbeleid) voor de beleidsdienst en hiervoor tijd 

bedrijven, haar legitimiteit door de brede achterban en de eigen praktijkervaringen. Dit is noodzakelijk om 

een thema of bepaalde standpunten op de agenda te zetten en het belang en de noodzaak van verandering 

onder de aandacht te brengen. 

11. De stem van de KLP is voornamelijk onrechtstreeks vertegenwoordigd in het L&A werk. Voor veel NGOs is 

het een uitdaging om het zuidwerk en het beleidswerk meer op elkaar af te stemmen. OWW is hier gevoelig 

aan en probeert op verschillende manieren de KLP te betrekken in het lobbywerk. Dit is voorlopig eerder 

passief (als onderwerp van studie, vb. de cacao-barometer; deelnemer aan de LI pilot). Een strategie dient 

uitgewerkt te worden, bij voorkeur samen met partners in de producerende landen, om na te gaan hoe de 

deelname van KLP aan publieke en politieke fora het best versterkt kan worden (wie, wat en waar).  
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6 Bijlagen 

6.1. REFERENTIETERMEN 

Zie externe bijlage 
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6.2. EVALUATIEKADER 

Evaluatievraag 1: In welke mate is de vrijwilligersbeweging gegroeid en inhoudelijk versterkt om 

haar multiplicatorrol te vervullen en welke factoren hebben hiertoe bijgedragen ? 

Toelichting bij de vraag 

Het netwerk van winkels en vrijwilligers is een belangrijke bouwsteen in het programma van Oxfam-

Wereldwinkels.  Doel van het programma is om deze beweging verder te verbreden en te verdiepen 

(slagkrachtige en groeiende beweging), en te versterken in haar multiplicatorrol. De vrijwilligers spelen 

een belangrijke rol in het informeren en sensibiliseren van opiniemakers, (lokale) politici en het ruime 

publiek (naast het aanbieden van een handelingsperspectief-namelijk verkoop van Fair Trade producten). 

antwoord te bieden aan de verouderende beweging en de dalende verkoop. 

De tussentijdse evaluatie besloot dat vrijwilligers over een goede kennis en inzicht beschikken over WHR 

(leefbaar loon, eerlijke handel, zorgplicht) en tevreden zijn met de ondersteuning, maar dat er een aantal 

knelpunten zijn die het opnemen van de multiplicatorrol belemmeren. Een belangrijke groep van 

uitbreiding vanuit de brede samenleving voor hun inzet voor Oxfam-Wereldwinkels. Vrijwilligers gaven 

ook de nood aan positieve feedback aan om te bevestigen dat hun inzet een verschil maakt voor KLP in 

het Zuiden. 

In deze evaluatievraag gaan we na welke evoluties er vastgesteld kunnen worden in vergelijking met de 

tussentijdse evaluatie (effectiviteit), wat hiervan de effecten zijn (informeren en sensibiliseren van het 

werden om de vrijwilligerswerking te verbreden en te verdiepen (relevantie).  

Deze vraag analyseert de relevantie, effectiviteit en duurzaamheid van resultaat 2 uit het LOKA. 

Beoordelingscriteria Aandachtspunten 

1.1 Duurzame groei en verdieping van de 

beweging 

 Aantal en diversiteit van vrijwilligers (geslacht, leeftijd, 

 

 Evolutie en consolidatie van lokale groepen  

 Kennis en inzicht over de impact van WHR op de 

situatie van KLP en het milieu bij de vrijwilligers 

  

1.2. Multiplicator rol (naast verkoop)  Aantal vrijwilligers dat multiplicatorrol opneemt 

(educatie, actie en campagne, pleitbezorger) 

 Factoren die een positieve of negatieve invloed hebben 

op het engagement als multiplicator 

 Bereik, kennis en inzicht bij grote publiek over de 

impact van WHR op de situatie van KLP en het milieu 

  

1.3. Relevante keuze van strategi

versterking van beweging  

 Vormings- en ondersteuningsaanbod van Oxfam-

Wereldwinkels komt tegemoet aan vragen en 

behoeften van vrijwilligers  

 Vormings- en ondersteuningsaanbod voor lokale 

groepen is afgestemd op de groepslevensfase 

(startende, autonome, routineuze of verstillende 

groep)37 

 Vormings- en ondersteuningsaanbod is gender 

gevoelig 

 

37 Piot, J. & Heylen, M. (2017) Eat, Love, Volunteer. Hoe vrijwilligers ondersteunen. Kalmthout: Pelckmans Pro. 
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 Mate van implementatie van aanbevelingen 

tussentijdse evaluatie en effect hiervan  

 

context en nav de corona crisis  

  

Verificatiebronnen: 

 Beschikbare M&E data (mbt bereik, kennis en inzicht over de impact van WHR op de situatie van 

KLP en het milieu; mbt aantal groepen/vrijwilligers dat zich engageert voor verkoop, educatie, actie 

en campagne en pleitbezorging) en rapporten 

 Tevredenheidsmetingen van vrijwilligers 

 Bevraging vrijwilligers over kennis/inzicht, multiplicatorrol en groepslevensfase 

 Bevraging brede publiek (via Ivox) over kennis/inzicht van impact WHR 

 Bezoeken aan lokale groepen 

 Outcome harvesting 

  Interviews dienst beweging 

 
 

opiniemakers en netwerken) bijgedragen aan het publieke debat over de wijziging van de handelsregels 

en welke factoren hebben hiertoe bijgedragen ? 

Toelichting bij de vraag 

Oxfam-Wereldwinkels geeft in haar ToC aan dat een wijziging nodig is van het forum waar de besluitvorming mbt 

wereldhandelsregels  tot stand komt en dat een open debat nodig is waarin meerdere conflicterende discours 

strijd kunnen leveren, waarbij ook rekening wordt gehouden met de standpunten van KLP in het Zuiden. Oxfam-

Wereldwinkels gaat ervan uit dat als hun onderbouwd discours over de impact van WHR op KLP in het Zuiden en 

het milieu voldoende meegenomen wordt in het debat, wijzigingen aan de WHR een logisch gevolg zullen zijn.  

Oxfam-Wereldwinkels wil bijdragen aan een publiek debat waarin een expliciete publieke positionering 

waarneembaar is tav het kader dat de (internationale) handel reguleert zodat de beweging, allianties en burgers 

mee kunnen wegen en toezien hoe de regels gewijzigd worden. Oxfam-Wereldwinkels gaat ervan uit dat een 

steeds groter wordende kritische massa de druk doet toenemen op een open en transparant debat over 

oneerlijke handel en de gevolgen ervan. 

 

Oxfam-Wereldwinkels zet in op het informeren, sensibiliseren en ondersteunen van multiplicators binnen de 

beweging, van opiniemakers en influencers om het discours van Oxfam-Wereldwinkels binnen te brengen, te 

verspreiden en te versterken in het publieke debat (changemakers). Daarnaast werkt Oxfam-Wereldwinkels ook 

samen met allianties om de boodschap te versterken. 

 

De M&E data geven informatie over het bereik bij opiniemakers en het aantal referenties naar Oxfam-

Wereldwinkels in de media wordt opgevolgd. De jaarlijkse discoursanalys

eerlijke handel, leefbaar inkomen en zorgplicht in de Vlaamse kranten en magazines toont aan dat er groeiende 

-actor benadering nodig is om het probleem in de 

cacao-en chocoladesector op te lossen. De realiteit van de KLP in het Zuiden komt veel minder aan bod, net 

zoals de internationale handelskaders. 

 

 niet 

burgers, bedrijven en politici). De evaluatoren stellen voor om de analyse van het publieke debat niet te beperken 

tot het discours in de (social

-Wereldwinkels, met name het 
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aantal gezamenlijke activiteiten met CMOs (en hun allianties),  het aantal conferenties en studiedagen, het aantal 

gesprekken tussen KLP en politici.  

 

Een analyse van de kwaliteit van deze debatten en de mate waarin er plaats is voor conflicterende discours lijkt 

nog niet uitgevoerd (of nog niet ter beschikking van de evaluatoren). In deze evaluatievraag gaan we na wat de 

kwaliteit is van het publieke debat: wie neemt deel aan welke fora, in welke mate en op welke manier komen 

WHR en de impact hiervan op KLP en het milieu aan bod. Evaluatievraag 2 analyseert ook de mate waarin en de 

manier waarop Oxfam-

versterken van de boodschap van Oxfam-Wereldwinkels. 

Effectiviteit, duurzaamheid en relevantie komen aan bod in de analyse. Deze evaluatievraag heeft betrekking op 

resultaten 4 (CMOs), 5 (inwoners) en 6 (opiniemakers) van het LOKA.  

De mate waarin het publieke debat bijdraagt aan een open politiek debat wordt opgenomen in evaluatievraag 3. 

Beoordelingscriteria Aandachtspunten 

2.1. Bijdrage van individuele 

changemakers (vrijwilligers, burgers, 

over de impact van WHR op KLP en het 

milieu 

 Bereik van OWW bij opiniemakers  

 Mate waarin vrijwilligers en/of individuele burgers de boodschap 

versterken en verspreiden 

 

geslacht, achtergrond, afkomst, vrijwilliger, klant in de 

wereldwinkel, con  

 Verhoogde kennis en inzichten bij opiniemakers over de impact 

van WHR op de situatie van KLP (en de situatie van vrouwen) 

en het milieu 

 Aantal en soort standpunten, opinies, berichten over de situatie 

van KLP (miv de situatie van vrouwen) en het milieu tgv WHR 

die gedeeld werden door changemakers 

 Invloed van OWW campagnes op (gendergevoelige) 

berichtgeving door opiniemakers 

 Factoren die ervoor zorgen dat opiniemakers aandacht geven 

aan de impact van WHR op de situatie van KLP (miv de situatie 

van vrouwen) en het milieu  

 Mate waarin KLP (mannen en vrouwen) een forum hebben 

gekregen om hun standpunten te verdedigen 

  

2.2. Bijdrage van netwerken en coalities 

aan het publieke debat over de impact 

van WHR op KLP en het milieu 

 Bijdrage van Oxfam-Wereldwinkels aan  netwerken (expertise, 

-Wereldwinkels in deze 

netwerken 

 Relevantie van deelname van Oxfam-Wereldwinkels voor het 

netwerk/coalitie en relevantie van het netwerk voor het 

beleidswerk van Oxfam-Wereldwinkels 

 Mate waarin standpunten van Oxfam-Wereldwinkels versterkt 

worden door netwerken en allianties 

 

brengen 

 Welk soort/type netwerken draagt meest bij aan het publieke 

debat 

  

2.3. 

 

 Informatie van Oxfam-Wereldwinkels aan opiniemakers en aan 

netwerken wordt erkend als legitiem, betrouwbaar, kwaliteitsvol 

en beantwoordt aan informatienoden 
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 De mate waarin opiniemakers uit uitgebreide informatiebronnen 

van Oxfam-Wereldwinkels keuzes maken en hun bijdrage aan 

gewenste effect  

 De keuze voor discursieve representatie in het publiek debat 

wordt door verschillende stakeholders (middenveld, bedrijven, 

opiniemakers, politici, burgers) als een effectieve strategie 

gezien om invloed uit te oefenen op WHR 

 

collectief) blijkt relevant voor het open trekken van het publieke 

debat 

 -Wereldwinkels 

standpunten kunnen delen en/of  de situatie van KLP (mannen 

en vrouwen) onder de aandacht te brengen in bestaande 

discussie en overlegfora 

 Mate waarin media gevoelig is voor wat er leeft bij grote publiek 

 

en nav de corona crisis  

  

Verificatiebronnen: 

 Discoursanalyse media 

 Beschikbare M&E data en rapporten 

 Bevraging vrijwilligers en via Ivox bij het brede publiek 

 Outcome Harvesting bij vrijwilligers 

 Interviews met opiniemakers 

 Interviews bij leden van netwerken (betrokken in geselecteerde cases) 

 Interviews personeel beleidsdienst 

 Analyse drie L&A cases miv contribution analysis 

 

Evaluatievraag 3: In welke mate heeft Oxfam-Wereldwinkels bijgedragen aan het politieke debat over de 

impact van WHR op de situatie van KLP en het milieu en welke factoren hebben hierbij een rol gespeeld ? 

Toelichting bij de vraag 

Het strategisch doel van het programma is de aanpassing van de WHR zodat een duurzame, inclusieve 

economie mogelijk wordt. Oxfam-Wereldwinkels gaat ervan uit dat een open politiek en publiek debat een 

noodzakelijke voorwaarde is voor het bereiken van de gewenste verandering. Oxfam-Wereldwinkels gaat ervan 

uit dat wanneer mensen en organisaties meer inzicht hebben in de gevolgen van de WHR voor de KLP in het 

zuiden en het milieu, en wanneer er een open publiek en politiek debat bestaat, het discours van Oxfam-

Wereldwinkels met kennis van zaken en wetenschappelijke analyses  verdedigd en tegenargumenten weerlegd 

kunnen worden, wat zal leiden tot een wijziging van de WHR ten voordele van de KLP en het milieu. Oxfam-

Wereldwinkels gaat daarbij vanuit dat het publieke debat invloed heeft op het politieke debat. 

 

In het huidige programma werd de focus gelegd op producten cacao, koffie, thee en rijst (expertiseopbouw) en 

- en koffiesector, de wet op de zorgplicht, 

de onderhandelingen omtrent het handelsakkoord tussen de EU en Mercosur, Unfair Trading Practices en 

Fairtrade standaards. In een aantal dossiers werd vooruitgang geboekt in het publiek en politiek debat, zoals mbt 

de cacao- en koffiesector, de wet op de zorgplicht en de Europese en Belgische wetgeving omtrent Unfair 

Trading Practices. De M&E data geven vooral informatie over het bereik bij politici.  

 

Deze evaluatievraag heeft betrekking op resultaat 7 van het LOKA, maar beperkt zich niet tot de analyse van de 

mate van inzicht van politieke actoren in de impact van WHR op KLP in het Zuiden en op het milieu. De evaluatie 
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dient ook na te gaan in welke mate het politieke discours rekening houdt met standpunten en argumenten van 

Oxfam-Wereldwinkels en in welke mate de argumenten van Oxfam-Wereldwinkels de tegenargumenten hebben 

kunnen weerleggen (effectiviteit en analyse van assumpties). Deze vraag analyseert de effectiviteit, 

duurzaamheid en relevantie mbt resultaten 1 en 7, maar geeft ook indicaties van impact. 

Beoordelingscriteria Aandachtspunten 

3.1. Open politieke dialoog  Verhoogde kennis en inzicht bij beleidsmakers over de impact 

van WHR op de situatie van KLP (miv de situatie van vrouwen) 

en milieu 

 

agenda hebben kunnen zetten 

 Bereidheid en politieke wil bij politici om de impact van WHR op 

de situatie van KLP (miv de situatie van vrouwen) en het milieu 

te onderzoeken vanuit verschillende standpunten, miv het 

standpunt van de KLP (mannen en vrouwen) 

 De mate waarin tegenargumenten mbt WHR in het politieke 

debat weerlegd konden worden 

  

3.2. Indicaties van de mate waarin een 

open politiek discours aanleiding 

geeft tot het wijzigen van WHR 

 De analyses en voorstellen van Oxfam-Wereldwinkels mbt 

wijziging van WHR komen op de politieke agenda, in politieke 

debatten en er zijn beleidsinitiatieven om de WHR te 

veranderen ten gunste van KLP (mannen en vrouwen) en 

milieu 

 Er zijn voorbeelden van beleidsverandering en -implementatie 

mbt gewijzigde WHR ten voordele van KLP (mannen en 

vrouwen) en milieu 

  

3.3. 

 

 

 

 

 Kwaliteit, bruikbaarheid en relevantie van de informatie van 

Oxfam-Wereldwinkels voor politici 

 Welke factoren bepalen welke elementen uit het publieke debat 

wel/niet wordt opgepikt in het politieke debat? 

 de context 

en nav de corona crisis  

Verificatiebronnen: 

 Beschikbare M&E data en rapporten 

 Outcome Harvesting bij vrijwilligers 

 Interviews met opiniemakers 

 Interviews bij leden van netwerken (betrokken in geselecteerde cases) 

 Interviews bij politici 

 Interviews personeel beleidsdienst 

 analyse drie L&A cases miv contribution analysis (en discours analyse) 

 

op een goede manier ingezet om de resultaten te bereiken? 

Toelichting bij de vraag 

delen in 
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outputs, outcomes en impacts, op de meest economische wijze, in vergelijking met haalbare alternatieven in de 

context. "Tijdige" levering is binnen het beoogde tijdsbestek, of een tijdsbestek dat redelijkerwijs is aangepast aan 

de eisen van de ver

is door het gebrek aan goede data, benchmarks en vergelijk met relevante alternatieven. In die gevallen kan de 

 

 

De jaarverslagen geven aan dat er een onderbesteding is geweest op een aantal activiteiten omwille van 

verschillende factoren waaronder personeelswissels en COVID-19, maar ook omwille van activiteiten die meer tijd 

worden (vb. FIT-strategie, digitale acties). Verder geven de jaarverslagen aan dat er meer samenwerking tussen 

diensten is ontstaan. 

 

en doelmatigheid van de organisatie. 

 Bij programma- gd tussen de effecten van het programma en de gemaakte 

het gehele programma wordt vergeleken met alternatieve opties of benchmarks, haalbaar is.  ACE Europe 

heeft wel ervaring met het toepassen van een multi-criteria-analyse van programma-

interventies/componenten en stelt voor dergelijke oefening toe te passen op het beleidswerk (zie verder bij 

methodologie).38 Dergelijke analyse geeft indicaties van de activiteiten (input) die de meeste impact hebben 

 

 

procedures  die Oxfam-Wereldwinkels hanteert om (het rendement op) zijn middelen te maximaliseren. 

beoordeling van de organisatorische procedures en systemen die de ef -interventies 

waarborgen en  bewaken (uitvoering en besteding volgens planning, tussentijdse aanpassingen). Hierbij 

wordt meestal gekeken naar governance systemen, taak en rolverdeling mbt beheer van het programma, 

interne samenwerking, M&E. 

Beoordelingscriteria Aandachtspunten 

4.1. Analyse van organisatie-   Effectiviteit van systemen en procedures mbt governance 

 

tussen diensten ifv de te bereiken doelstellingen 

 Kwaliteit en effectiviteit van het monitoringsysteem, 

risicobeheer en  bijdrage aan adaptieve programmering 

 Invloed van CIVID-19 crisis en de manier waarop hiermee is 

omgegaan 

 Opvolging van lessons learned van monitoring en 

tussentijdse evaluaties 

  

4.2. Analyse van programma-

(keuze en inzet van middelen) 

 MADM analyse op geselecteerde cases 

  

Verificatiebronnen: 

 Workshop Theory of Efficiency 

 MADM analyse met beleidsteam 

 Interview M&E verantwoordelijke 

 Interviews diensthoofden 

  

 

38 
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6.4. LIJST VAN GECONSULTEERDE DOCUMENTEN 

Documenten OWW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documenten contributie-analyse Leefbaar Inkomen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documenten contributie-analyse zorgplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documenten contributie-analyse UTP 
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Externe documenten 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6.5. RESU  

zie aparte bijlage 
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6.6. RESULTATEN OUTCOME HARVESTING 

Wijzigingen in beleid en/of praktijk39 

  VW LG MW 

beweging De verkoop in de winkels daalt, mede door Corona en de verminderde koopkracht - 

Oxfam producten worden als (te) duur gezien - maar ook algemene afname van 

kleinhandel en groeiende aanbod van Fairtrade producten in de supermarkt. Het 

OWW winkelmodel komt onder druk te staan. (Per uitzondering stijgt verkoop in een 

winkel wel). 

22 5  

 Groeiende aandacht voor duurzaamheid en korte keten vertaalt zich in groeiend 

aanbod lokale producten (vooral op initiatief van de winkels zelf) en bio-producten 

(meer aangestuurd door NS). OWW moet de maatschappelijke tendens hierin volgen 

om relevant te blijven en kan nog meer doen (vooral verpakkingsvrij en bio). Winkels 

begrijpen de shift in aanbod. 

16 6 1 

 Klantenbestand stagneert of krimpt, het is moeilijk om nieuwe mensen te bereiken. 

Er is weinig sensibilisering naar buiten toe. Door Covid konden weinig acties en 

educatie activiteiten doorgaan. 

6   

ruime 

publiek 

Meer jonge gezinnen als klant in de winkels 

Het wordt steeds moeilijker om een jong(er) publiek te bereiken. 

2   

 Meer klanten kopen bewust fairtrade. 1 2  

private 

actoren zowel van Oxfam als andere labels. Stijgende verkoop is goed voor de producenten 

in het Zuiden, maar zet het OWW winkelmodel onder druk. Ook voor artisanaat 

concurrentie van winkelketens (maar dan massaproductie). 

13 9 2 

 Door toenemende gevoeligheid bij het ruime publiek ontwikkelen steeds meer grote 

spelers eigen Fair trade producten en labels, bv. Aldi, Lidl, Colruyt. De consument 

begrijpt het onderscheid niet, de meerwaarde van het OWW Fairtrade label 

(prefinanciering van producenten) is niet gekend. 

2 9 1 

 Koffie- en cacao acties van OWW dwingen grote spelers zich een meer fair imago 

aan te meten. Op 18 oktober 2021 co-signeerden de grootste cacao bedrijven in de 

sector een brief naar de Europese Commissie waarin ze oproepen tot zorgplicht 

wetgeving met inbegrip van leefbaar inkomen. 

1  1 

 Veel grote en kleine bedrijven kennen en integreren Fairtrade (bv. Tui koopt OWW 

chocolade, Argenta schenkt OWW koffie, chocolatiers gebruiken OWW chocolader, 

 

Meer horeca biedt Fairtrade 

Verkoop aan lokale bedrijven en horeca is sterk gedaald, ze hebben veel meer 

duurzame opties voor recepties (bv. stadboerd  

 3 1 

overheid Zorgplicht wordt meer in de kijker geplaatst op politiek niveau, de 

verantwoordelijkheid van bedrijven wordt door een brede groep beleidsmakers 

erkend. Zowel op Europees als op Belgisch niveau zijn wetgevende initiatieven 

opgestart. 

5 1 2 

 

39  
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 De Belgische wetgeving rond Oneerlijke Handelspraktijken werd ingevoerd in 2021. 

Minister Kitir benadrukt het belang van toegankelijkheid voor KLP uit het Zuiden en 

belooft opvolging. 

  2 

 Minister De Croo lanceert het multi-stakeholder initiatief Beyond Chocolate   3 

 

 

 

 

 

Wijzigingen m.b.t (politieke) wil en engagement 

  VW LG MW 

beweging De vrijwilligerspopulatie van OWW veroudert en krimpt, het is moeilijk om duurzame 

opvolging te garanderen, vooral voor bestuurstaken. Vaak zijn er te weinig 

winkels slagen er wel in om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. 

 

Duurzaam engagement en het OWW winkelmodel spreken de jonge generatie niet 

meer aan en passen niet bij hun levensstijl. Er komen steeds meer kwetsbare 

acties van NS lokaal te ondersteunen. 

32 6 1 

 Diversiteit in samenhang, sfeer en engagement bij lokale groepen. Meerderheid geeft 

aan dat het groepsgevoel bij de vrijwilligers sterk is gedaald owv Corona. Ook 

engagement om deel te nemen aan vergaderingen of vormingen, zowel lokaal als 

vanuit nationaal neemt af. Enkele groepen blijven stabiel of verhogen in samenhang 

en motivatie. De komst van nieuwe vrijwilligers kan hier veel impact hebben. 

15 1  

 Het FIT proces heeft lokale groepen gemotiveerd om meer naar buiten te komen en 

op andere domeinen, verder dan verkoop, hun sterktes te ontdekken en in te zetten. 

Geen heel grote verandering in veel groepen, maar er zijn veel kleine en grote 

realisaties en ook mislukkingen waren essentieel om uit te leren. Nationaal heeft FIT 

in veel groepen in gang gezet, maar verder (te) weinig ondersteund, zeker de laatste 

jaren. 

5  2 

ruime 

publiek 

Algemene daling van vrijwilligersengagement in de maatschappij. 

Meer mensen nemen een lokaal engagement op en willen iets betekenen voor 

anderen 

1 1  

private 

actoren 

Binnen het multi-stakeholder initiatief Beyond Chocolate engageren grote spelers in 

de cacao-sector zich om alle Belgische chocolade tegen 2030 duurzaam te maken. 

voorwaarden, Lidl bracht reeds een leefbaar inkomen chocolade op de markt. De 

noodzaak voor een zorgplicht wetgeving wordt eveneens benoemd. 

  5 

overheid     

 

 

Verbeterde samenwerking 
 

  VW LG MW 

beweging Er is veel meer openheid om samen te werken met andere groepen en initiatieven, 

ook voor educatie, zeker deels als gevolg van het FIT proces. Bv. Voedselteams en 

drempelverlaging 

14 5 5 

ruime 

publiek 
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private 

actoren te werken aan een eerlijke cacao-sector. 

  1 

overheid Wisselend positieve/teleurstellende samenwerking met gemeentebesturen rond 

huur winkel of afname producten. Samenwerking gebeurt ook vaak in kader van 

Fairtrade gemeente en/of mondiale raad. 

11 9  

 

 

agenda. Groeiend bewustzijn 
 

  VW LG MW 

beweging groeiend bewustzijn van vrijwilligers door in contact te komen met andere 

standpunten, en info/acties van OWW. Bv. het concept leefbaar inkomen via de 

Bite to Fight campagne. 

1  2 

ruime 

publiek 

Maatschappelijk bewustzijn rond duurzaamheid en klimaat uit zich in groeiende 

aandacht voor korte keten producten en leefbaar inkomen voor lokale producenten, 

als ook voor verpakkingsvrije en bio-producten. 

 

Producten uit het Zuiden worden niet gezien als korte keten. Fairtrade geraakt 

hierdoor meer op de achtergrond, het thema van eerlijke handel leeft minder. 

de niche van ontwikkelingshulp, terwijl eerlijke handel de basis voor een duurzame 

 

Hier liggen nog opportuniteiten voor OWW, verhalen hoeven niet tegenstrijdig te 

zijn. 

8 1 4 

 De bevolking is meer vertrouwd met de term en het belang van Fairtrade. Het is 

veel meer aanwezig in het dagelijkse leven. 

4 2 1 

 Verenigingen en scholen vinden gemakkelijker de weg naar OWW. Kinderen en 

jongeren kennen OWW van op school. 

7 3  

 Zichtbaarheid van OWW in de media daalt. Recent ook enkele/meer negatieve 

verhalen. 

Meer aandacht voor Fairtrade in de media - op TV (factcheckers) en radio (de 

inspecteur). Beyond Chocolate initiatief had ook veel weerklank in de media. 

3 3  

 Meer aandacht voor onrechtvaardigheden in de cacao-sector, met uitstek de 

problematiek van kinderarbeid en leefbaar inkomen, dankzij fairtrade chocolade 

campagnes zoals Bite to Fight 

4  3 

private 

actoren 

    

overheid Er zijn serieuze stappen gezet naar beleidsmakers toe, met zeer sterke 

 

2   

 Minister Kitir heeft meer aandacht voor het thema Eerlijke Handel. Perspectief 

verandert van ontwikkelingshulp naar solidariteit. 

  2 
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