
“Kleine niet-gouvernementele 
organisatie (ngo)”

MaNaMa-les 
“Humanitaire hulp”

Alumni UGent

Een voordeel?



Inhoud
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Context – cijfers – feiten

Effectief Altruïsme

VZW Help : een kleine NGO

VZW Revive: een kleine NGO

Missie – Strategie –
Stakeholders – Aanpak –

Resultaat – ‘Before and After’

Troeven & aandachtspunten



1,3 Miljard euro

Budget
Belgisch budget ontwikkelingssamenwerking
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= 0,49% BNP (afspraken via internationale 
overeenkomsten 0,7%)

Hiervan  22%  NGO’s

246,3 Miljoen Euro

Bron: Art.detijd.be/dd.17/02/2018
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Inkomsten van de NGO’s

Subsidies Giften

Meest recente cijfer (2014): 
131 mj.euro

+- stabiel aantal

Lichte pieken bij grote 
humanitaire rampen

https://www.ngo-federatie.be/nl/transparantie/cijfers-en-grafieken

 Erkende NGO’s

Niet-erkende NGO’s

https://www.ngo-federatie.be/nl/transparantie/cijfers-en-grafieken


VOORWAARDEN TOT ERKENNING

 “resultaatgericht beleid van de gelden en middelen”

 “Tussentijdse evaluaties”

 “Efficiëntie”

 “Resultaten”

Erkenning

Na screening door consultancy bureau Deloitte;

Van de 97 erkende NGO’s
 74 erkende NGO’s
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Goed bezig?
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Donateur; middelen goed besteed?

“aanvoelen” 

vs
“wetenschappelijk onderbouwd”

Negatief effect na geboden hulp

Positieve uitschieters

75/25 – verhouding

Laconische vergelijking 
“geven van een geschenk”

Volgens Kellie Liket (Erasmusuniversiteit- Rotterdam)



Effectief altruïsme
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‘The most effective way to benefit others’

<-> egoïsme

Begrip  psycholoog Steven Pinker

Evidence based filantropie

 Inspiratiebron Bill Gates
donatie van 86 miljard

Voorbeelden

Eenvoudige ingrepen 
met lage kost

- Malaria- netten
2 Dollar

Per 5000 netten, 3 personen 
minder met Malaria

- Oogoperaties voor 
voorkomen blindheid  geen 

belasting maatschappij

Mensen cash geld geven

De ontvanger kent de nood      
(zie verhaal geschenk)



Effectief altruïsme
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Veel complexe situaties zonder pasklaar antwoord

Niks doen?  GEEN optie!

Kijken vanuit mindset ondernemer  gecalculeerde 
overwegingen maken!

HULPVERLENING WORDT VOORGESTELD:

Geld insteken  ontwikkeling als resultaat

De vraag stellen:

- Wat zijn de kosten/baten van de acties?

- Krijgt de eindgebruiker waar voor zijn geld?

Bogdan Van Den Berghe



Produceren van gezondheid
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“ While the stakeholders are mostly focused on the
financial relationships, the ultimate social goal of health 

care can be seen as producing health, which is the key
factor contributing to improve well-being.”

Duidelijk door wetenschappelijk onderzoek?

Helaas

Wetenschappelijke expertise binnen heel 
wat organisaties bedroevend

Jacobsone (OESO, 2003)

Grote druk vanuit steun-verlenende 
organisaties

Overheid steunt  NGO moet methodologie 
bewijzen 

METINGEN WORDEN INVALIDE

VRAGENLIJSTEN NAAST DE KWESTIE

 Gokken of zelfevaluatie!
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Populatie met betere gezondheid

Betere gezondheid Productiever
Meer 

consumeren

Bijdragen 
groei van de 

welvaart



Bieden van hulp
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Oplossingen voor problemen

Organisaties

Hoogopgeleide experts

Praktisch denkende mensen 
met veel kennis van 

problemen op terrein

ZELFBEDACHTE OPLOSSINGEN



“In de armste ontwikkelingslanden medische hulp verstrekken 
aan diegenen die anders geen enkele hulp zouden krijgen omdat 

hun aandoening niet levensbedreigend is maar die hen er 
niettemin van weerhoudt een menswaardig bestaan te leiden en 

die hen uitsluit uit elke vorm van samenleving met anderen.”

Doelstelling
Bij oprichting VZW H.E.L.P
Bij oprichting VZW Revive
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Strategie
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Voorkomen valkuilen / verkeerde reacties doelgroepen

GEEN EENVOUDIGE OPDRACHT

Hoe aanpakken?

De rollen omkeren

- Contacten met zorgverstrekkers

- In beeld brengen actuele noden

- Voorstellen tot aanpak van door hen niet-behandelde 
pathologieën



Stakeholders

14

• Vrijwilligers

• Donateurs

• Lokale overheden-ziekenhuizen-medici

• Vlaamse overheid (fiscale attesten)



Structuur 
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Medisch team maximaal focussen op hun 
specifieke medische taak

Daarom

Economisten – financiële aspecten

Fiscalisten – fiscale attesten

Juristen- juridische omkadering VZW wetgeving

Chef/logistiek- verplaatsingen teams

Materiaalverantwoordelijke- transport naar 
eindbestemming materiaal

UITGEVOERD DOOR

VRIJWILLIGERS



Vrijwilligers
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Worden niet financieel vergoed  impact financiële 
kost organisatie doordat we:

- Werken met gemotiveerde vrijwilligers

- Netwerk van gulle sponsors

- Organisatie van fundraisings

We slagen erin om onze missies rond te krijgen 
(financieel)

Vb. Ticket Madagascar +- 1400 euro pp



Checklist
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Correcte screening

Correcte uitvoering van de zorg naar kwaliteit

Ervaren personen binnen vakgebied

Lokale collega’s betrekken in behandeling

Continuïteit van de zorg na vertrek 



Realisatie
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Zeer gerichte pathologieën aan te pakken

Niet vervallen risico ‘heroïsche ingrepen’

Collega’s betrekken

Inleiden in nieuwe technieken

Hun eigenwaarde en aanzien niet aantasten

Werken verder aan door 
ons opgestarte behandelingen
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“controles worden steeds strenger”, dixit Arnout Justaert, directeur van de 
Vlaamse Federatie NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking. “zowel intern 

als op het terrein. Er is veel meer aandacht voor integriteit en 
corruptiebeheer, een inspanning die na wat bij OXFAM is gebeurd nog 

opgedreven mag worden”

Bogdan Van Den Berghe, directeur van 11.11.11 stelt zich de vraag;

Op een gegeven moment moeten we ons ook afvragen of de slinger niet dreigt door te slaan. 
“hoeveel mensen en middelen gaan er intussen naar het controleren van de middelen”

Art.detijd.be/dd.17/02/2018

Art.detijd.be/dd.17/02/2018



Madagascar 2018  
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Medische missie op 2 locaties

Fianarantsoa
TEAM

Ampasimanjeva
TEAM

- 2 MKA- chirurgen
- 1 Oftalmoloog
- 1 Optieker
- 2 Urologen
- 2 Tandartsen
- 3 Anesthesisten
- Tandartsassistente
- 3 logistieke medewerkers
- 4 verpleegkundigen

- Uroloog
- Gynaecoloog
- 2 Anesthesisten
- Scrub nurse
- Zaalverpleegkundige
- 2 Tandartsen
- Tandartsassistente

Totaal geboekte kost van 88000 euro

Reistijd: 3 weekends



Madagascar
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64%

21%

15%

Gerealiseerde ingrepen Madagascar

Oftalmologie

Maxillofaciaal

Gynaecologie & urologie

Totaal aantal 
patiënten:
1520
Waarvan 150 
operaties

OVERHEAD COST:

2,37%



BeforeandAfter

22



23



24



Conclusie
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Specifieke noden kunnen behandelen en aanpakken

Nauwe betrokkenheid met lokale spelers

Een optimale kosten/baten analyse voorleggen

Persoonlijke band met 
100-en kleine en grote donatoren

Samenwerken lokale bevolking

Troeven



Conclusie
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Blijvende noodzaak vrijwilligers

Onzekerheid betaalbaar blijven missies

Kleine projecten

Moeizame tocht naar bepaalde disciplines

Beperkte grootte organisatie versus lokale politiek

Aandachtspunten



Bedankt voor uw aandacht!

27


