
Meten en evalueren resultaten 

Sinds jaar en dag houdt Bible League bij wat de resultaten zijn van haar werk. Dit gebeurt wereldwijd, 

maar ook op projectniveau. Bible League International monitort en evalueert hoe de projecten 

verlopen. Dit wordt gedeeld met Bible League Nederland. Daarnaast rapporteert Bible League 

International aan Bible League Nederland hoe en wanneer de bijdrage vanuit Nederland ingezet zijn.  

Bible League International 

Aan het begin van ieder jaar worden projectvoorstellen geschreven waarin concreet doelen worden 

gesteld. Deze doelen gaan over het aantal mensen dat bereikt moet worden, het aantal Bijbels en 

studiematerialen die nodig zijn, het aantal mensen dat getraind moet worden en het aantal te 

stichten kerken.  

Vervolgens vindt er rapportage plaats. Dat gebeurt via een halfjaar rapportage en een 

jaarrapportage. Hierin wordt gerapporteerd op behaalde resultaten en wordt beschreven waarom 

bepaalde doelen al dan niet gehaald zijn.  

Achter alle harde cijfers die de impact weergeven, zitten verhalen van mensen die in aanraking 

komen met het Woord van God. De cijfers zeggen iets over de kwantiteit van de impact, de verhalen 

van de mensen zeggen iets over de kwaliteit van de impact. Bij elke rapportage zitten verhalen en/of 

quotes en daarnaast worden buiten de rapportages om verhalen verzameld die de impact aantonen.  

Tijdens het laatste kwartaal worden de plannen voor het komende jaar opgesteld. De basis hiervan 

vormt het plan voor komend jaar, maar de resultaten van het dan lopende jaar worden daarin 

meegenomen om een realistisch plan te schrijven. De evaluatie vindt plaats door de regiodirectie, die 

de werkelijke resultaten naast de verwachte resultaten legt. Vervolgens leggen de mensen die 

verantwoordelijk zijn voor de projecten uit waar eventuele verschillen door zijn ontstaan. De 

uitkomsten hiervan worden meegenomen in het eventueel bijstellen van de plannen en 

doelstellingen.  

Bible League Nederland 

Via een intranetsite, Onelink genaamd, worden de voorstellen, rapportages, verhalen, foto’s en filmpjes 

gedeeld. Via P2I, een gedeeld programma, vindt up-to-date rapportage plaats. Via dit programma is de actuele 

stand van zaken te zien, per project per land. Bible League Nederland geeft bij elke bijdrage aan voor welke 

projecten/landen de bijdrage bestemt is. Zo heeft Bible League Nederland vooraf de regie in handen en kan 

tijdens en achteraf worden bijgehouden hoe de projecten verlopen. Zo houdt Bible League Nederland greep  

op de door Bible League Nederland gefinancierde projecten en programma’s. 

Daarnaast wordt maandelijks een financieel overzicht vanuit Bible League International gestuurd waarin de 

inkomsten voor de diverse projecten en landen te zien zijn. Ook wordt een overzicht verstuurd hoe gelden die 

vanuit Nederland bijgedragen zijn besteed zijn of worden. En wanneer er vertraging optreedt, dan wordt 

uitgelegd waardoor er vertraging optreedt en wanneer de gelden alsnog uitgekeerd worden aan de 

betreffende projectlanden.  

Via interne en externe audits wordt met regelmaat gecontroleerd of projecten naar behoren worden 

uitgevoerd en of de genoemde resultaten en financiële stromen kloppen. De jaarrekening van zowel Bible 

League Nederland als Bible League International wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. 

Verder zijn twee bestuursleden van Bible League Nederland vertegenwoordigd in het bestuur van Bible League 

International. Daardoor zijn we altijd goed op de hoogte van ontwikkelingen van Bible League International en 

de financiële verantwoording.  

 


