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Al vanaf de Pleinpreken van Simon Jelsma in 1954 tot nu: Nederland heeft 
een lange geschiedenis op het gebied van mondiale solidariteit en ontwikke-
lingssamenwerking. Hoewel op het budget het afgelopen decennium fors be-
zuinigd is, zijn we volgens topambtenaar Kitty van der Heijden nog steeds een 
‘donor met lef’ en worden we ook zo gezien in de wereld. 

Een donor die niet schroomt om gevoelige onderwerpen te adresseren en te-
genmacht te faciliteren, een donor met grote expertise op belangrijke mondiale 
thema’s zoals voedsel en water, een donor die vooroploopt in het betrekken van 
nieuwe partners bij armoedebestrijding en een donor met kennisplatforms en 
universiteiten die als kweekvijver dienen voor talent uit lage-inkomenslanden.

René Grotenhuis, de – onlangs, in december overleden – oud-directeur van 
Cordaid, zei enkele jaren geleden dat de ontwikkelingssamenwerking daarom 
óók als topsector moet worden beschouwd en dat de sector zich ook als zodanig 
zou moeten presenteren naar de buitenwereld toe. Daarmee maakte hij een 
belangrijk punt: ontwikkelingssamenwerking ìs inderdaad een sector die volop 
in beweging is en waarin veel innovatie plaatsvindt. 

Toch is dat niet wat veel politici en burgers weten. Zij denken daarbij vaak 
nog aan ‘klassieke’ projecten, zoals het bouwen van scholen, het ondersteunen 
van weeshuizen of het aanleggen van waterputten. Ook wordt beperkte kennis 
van wat het vakgebied nu werkelijk inhoudt regelmatig gebruikt in argumen-
tatie om ontwikkelingssamenwerking af te schaffen. Het ‘blijft allemaal aan de 
strijkstok hangen’ of verdwijnt in ‘een bodemloze put’.

Het is nodig de mismatch op te lossen tussen wat veel mensen en politici 
erover denken en wat er in de praktijk gebeurt, zodat men ziet dat de Neder- 
landse ontwikkelingssamenwerking een bloeiende sector is die mondiaal bij-
draagt aan het verhelpen van problemen op het gebied van armoede, klimaat-
verandering en ongelijkheid – en daarmee ook Nederland op een positieve 
manier op de kaart zet. 

Het begint ermee dat er een goed beeld moet worden gecommuniceerd over 
wat ontwikkelingssamenwerking anno 2022 inhoudt. Wat zijn de feiten en de 
fabels? Wat is de state of the art binnen het vakgebied, op dit moment? Welke 
kernkwaliteiten heeft de Nederlandse ontwikkelingssector te bieden en hoe kan 
ze bijdragen aan de grote ontwikkelingen en trends van nu? En hoe sluiten de 
Nederlandse kennis en kunde aan op wat de wereld in de toekomst nodig heeft?

Op zulke vragen willen we in deze speciale editie van Vice Versa antwoord 
geven. Ze komen naar voren in een gevarieerd tijdschrift vol achtergronden, 
reportages en interviews, een nummer waarin we laten zien wat ontwikkelings-
samenwerking vandaag de dag echt is en waarom ze noodzakelijker is dan ooit. 

De coronacrisis maakt nog eens extra duidelijk dat de mondialisering óók al-
lerlei problemen en uitdagingen mondialiseert. Ziekten en tal van andere zaken 
kennen geen landsgrenzen en vereisen een wereldwijde aanpak en dito samen-
werking. Je terugtrekken binnen de eigen grenzen en achter de dijken werkt als 
een boemerang en heeft op termijn ook negatieve gevolgen voor Nederland zelf. 

Marc Broere
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OPENING

Hoewel de van oorsprong Vlaamse ‘al keilang’ in ons kikkerlandje 
woont, namelijk achttien jaar, voelt ze zich nog steeds senang in die 
rol van vreemde eend. Het is een rode draad door haar persoonlijke 
en professionele leven. ‘Ik word niet als klassieke wetenschapper 
gezien, ik denk omdat ik daar te vrolijk voor ben’, lacht ze.

In haar presentaties gebruikt ze muziek, tijdens het doceren 
draagt ze gedichten voor. Collega’s begrijpen soms niet goed waarom 
ze al zo lang door particuliere initiatieven (PI’s) gefascineerd is, bin-
nen academische en professionele kringen toch beschouwd als een 
marginaal onderwerp. 

‘Het zijn spelers die net buiten de gevestigde orde vallen’, zegt 
Kinsbergen. ‘Juist omdat die groep vaak als “amateurs” wordt wegge-
zet en een gemarginaliseerde plaats inneemt, geeft het me een intri-
gerend kijkje in de keuken van hoe het systeem werkt en hoe proces-
sen van in- en uitsluiting zich binnen organisaties manifesteren.’

Bij het woord topsector moet ze denken aan de Olympische Spelen, 
de Top of the Pops van de sportwereld. Ze heeft het even opgezocht: 
als je wilt dat een sport officieel onderdeel van de Spelen wordt, 
moet het aan een aantal voorwaarden voldoen – waaronder populair 
zijn in het thuisland. En daar zit voor haar de grootste zorg, en gelijk 
ook de grootste uitdaging. 

‘Het is heel onsexy wat ik nu ga zeggen, maar als je als sector wilt 
floreren, heb je dus een fanbase nodig. Heel Buitenlandse Zaken 
stopt nu vast met lezen, maar er is veel te weinig in draagvlakverster-
king geïnvesteerd. Laat ik het anders formuleren: hoeveel volgers en 
likes krijg je met dit beleid, de programma’s en de strategie?’ 

Ze benadrukt dat ze het over heel de linie heeft, dus het minis-
terie, ngo’s, particuliere initiatieven, et cetera. ‘We hebben dat echt 
verwaarloosd, maar een fanbase komt te voet en gaat te paard – en, 
jongens, die fanbase is te paard vertrokken.’

Waarom dat zorgelijk is? Kinsbergen: ‘We hebben daarmee ons  
eigen collectieve graf rondom ontwikkelingssamenwerking gegra-
ven. Misschien wel vanuit de arrogante gedachte dat we geen fan- 
base nodig hebben.’

Voor Kinsbergen is het willen claimen van het zijn van een top-
sector, met de bijbehorende eisen van groei en investeringen, daar-
om nu nog een brug te ver. 

‘De urgentie van de mondiale uitdagingen waar we voor staan is zó 
groot,’ zegt ze, ‘die kunnen we alleen aanpakken als we ons er geza-
menlijk voor inzetten, vanuit een gevoel van solidariteit en lotsver-
bondenheid. 

‘Nederland doet fantastische dingen op het gebied van internati-
onale samenwerking, maar het is verworden tot een specialistische 
elitesport, omgeven door een mist van technische taal, met een 
eigen walk en talk. 

‘Dat is een probleem, want het verhaal van mondiale samen-
werking en lotsverbondenheid werkt alleen als het breed gedragen 
wordt, vanuit de haarvaten van de samenleving.’ 

Die kloof die is ontstaan, Kinsbergen heeft het zien gebeuren. 
Nederland had altijd een sterk beleid qua mondiaal burgerschap, 
vertelt ze. Wilde je subsidie voor een project of stichting? Dan eerst 
de lokale media opzoeken, een presentatie geven op school of een 
buurttoernooi organiseren. 

Ze vreest dat Buitenlandse Zaken nu helemaal zal afhaken, maar 
wil toch benoemen dat de NCDO een grote speler op het terrein van 
draagvlakversterking en mondiaal burgerschap was. 

‘Er werden vele lagen van de bevolking bereikt,’ zegt ze, ‘het on-
derwerp leefde. Het maakt Nederlanders op een heel concrete ma-
nier verbonden met de wereld.’ 

Volgens Kinsbergen hebben bezuinigingsrondes en de intrede van 

‘Het is heel onsexy 
wat ik nu ga zeggen, 
maar als je als sector  
wilt floreren, heb je  
een fanbase nodig’

Tekst: Marlies Pilon

Sara Kinsbergen

   De sector op 
     de canapé

Bezinning, 

beraad en 

zelfreflectie
Wat vinden jullie: verdient de 
Nederlandse ontwikkelings- 
samenwerking het predicaat 
topsector? De vraag brengt Sara 
Kinsbergen, Barbara van Paassen 
en Rinus van Klinken langs 
momenten van beschouwing, 
bergen weerstand en prachtige 
vergezichten. ‘Als dat gevoel van 
lotsverbondenheid weer leeft –  
op straat, in het buurthuis en op 
het werk –, dan zouden we al wat 
meer aanspraak mogen maken  
op die titel.’

Denkend aan Holland zien we de topsectoren water en maritiem, 
logistiek en… ontwikkelingssamenwerking? Als het aan Bart Romijn 
ligt, directeur van Partos, de Nederlandse branchevereniging voor 
ontwikkelingssamenwerking: jazeker. 

Hij gelooft erin en is ervan overtuigd dat veel organisaties met 
hun medewerkers en partners op de top van hun kunnen werken 
en vaak ook topprestaties leveren. Daarom verdient de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking het predicaat topsector, schreef Ro-
mijn afgelopen april in een blog op de Partos-website. Omdat zo’n 
vorm van waardering uitspreken belangrijk en verdiend is. 

Met die gedachte in het achterhoofd spreekt Vice Versa drie 
dwarse denkers die hun sporen in ‘de sector’ ruimschoots verdiend 
hebben en er tegelijkertijd ook – alle drie op hun eigen manier – met 
één been buiten staan. Hoe denken Sara Kinsbergen, Barbara van 
Paassen en Rinus van Klinken over dat predicaat? 

De vraag bepeinzend vertelt Kinsbergen (1982), op een druilerige 
herfstavond via Zoom, dat ze als vreemde eend in de bijt met een 
beschouwende blik naar het Nederlandse veld van internationale 
samenwerking kijkt.

VICE VERSA TOPSECTOR 2021/’22
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het managerialism erin geresulteerd dat het beleid van de Nederland-
se overheid op het gebied van draagvlak en mondiaal burgerschap 
nu onbestaand is, wat onder meer geleid heeft tot de afbouw van 
steun aan particuliere initiatieven. 

‘Een deel van de ngo’s ging intensief met grote fondsen samenwer-
ken of werd afhankelijker van overheidssteun, en raakte daardoor de 
sterke band met de achterban kwijt. Binnen de politiek werden het 
werken aan draagvlak in zijn algemeenheid en het werk van de NCDO 
weggezet als een linkse hobby.’ 

Dat is, zegt ze, een desastreus idee gebleken. Waarom? Omdat 
lotsverbondenheid volgens haar niet zoveel met geitenwollensokken 
te maken heeft, maar juist extreem urgent is: dit gaat over de toe-
komst van onze wereldsamenleving. 

‘Het streven naar een gevoel van verbinding met anderen op deze 
aarde is geen linkse hobby,’ zegt ze, ‘maar een levensader van onze 
sector, die toen stevig is doorgeknipt.’ 

In alle beleidsdocumenten die sinds die tijd zijn uitgekomen, is 
Kinsbergen gaan zoeken op termen als ‘draagvlak’, ‘mondiaal bur-
gerschap’ en ‘particuliere initiatieven’. ‘Dat ging van heel veel naar 
steeds minder, tot een voetnoot, tot nu letterlijk niets meer. Niets!  
Je mag gerust weten: dat doet me echt pijn.’ 

Rinus van Klinken erkent dat het steeds ingewikkelder is ge-
worden om het verhaal van ontwikkelingssamenwerking aan de 
samenleving over te dragen. Vlak voordat hij in 1979 namens SNV 
naar Kenia werd uitgezonden, werd hij samen met een lading jonge 
ontwikkelingswerkers toegesproken door prins Claus.

Die sprak over de eervolle Nederlandse bijdrage aan de opbouw 
van ontwikkelingslanden. De ouders van Van Klinken waren – net 
als zijn familie en buurt – supertrots op hun 23-jarige zoon, die on-
der het Keniaanse ministerie van Transport aan de slag mocht als 
brugingenieur. Van Klinken herinnert zich dat het als een bijzondere 
eretaak voelde. 

VICE VERSA

‘Vanuit het Westen wordt er te weinig rekening gehouden met waar 
de brug heen leidt. Als je zomaar iets naar de overkant gooit, is het 
eerder een parachute die iets dropt, in plaats van een gelijkwaardige 
brug. Dan is het zaak rekening te houden met machtsongelijkheden 
en is het essentieel dat je de lokale context waardeert en kent. Zon-
der die kennis is er geen sprake van een brug.’ 

Hij ziet dat er veel lokale kennis verloren gaat in het circuit waar-
in hij nu zit. ‘De Nederlandse kennis zit opgeslagen bij oude, grijze 
mannen zoals ik! Gelukkig is er wel hernieuwde interesse onder de 
jonge generatie, maar probeer maar eens een man of vrouw van tus-
sen de veertig en vijftig te vinden die goede kennis van de ontwikke-
lingssamenwerking heeft. Ik zie dat er een gat is gevallen tussen de 
generatie-Pronk en wat er nu gebeurt.’ 

Hoe dat gat is ontstaan? Net zoals Kinsbergen denkt Van Klinken 
dat dat komt door het professionaliseringsdenken. ‘Carrière in de 
sector maken is voor Nederlanders steeds lastiger,’ zegt hij, ‘ook 
omdat er nu genoeg lokale kennis is. De keuze tussen een Keniaanse 
landbouwer met een masterdiploma op zak of een Nederlandse  
expat is snel gemaakt. 

‘Maar daardoor komt de brugfunctie wel onder spanning te staan, 
want die kan de Keniaan niet vervullen. Je ziet dat mede daardoor de 
Nederlandse sector heel erg verzakelijkt, waardoor het steeds meer 
een technische ingreep is. Maar de brugfunctie is wel nodig voor 
kennissystemen waarbinnen de dialoog juist zo belangrijk is.’

Ook hij ziet graag een verbreding van de ontwikkelingssamenwer-
king, niet alleen als zakelijke en technische interventie, maar ook 
om maatschappelijk draagvlak en instroom van onderop te vergro-
ten.  

Ondanks zijn kritiek reageert Van Klinken positief op de vraag of 
de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking het predicaat topsec-
tor verdient. ‘Ja, toch wel, want als ik naar de melkveesector kijk: 
daarmee zijn we in Oost-Afrika bezig de verschillende instanties, 
de overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten bij 
elkaar te brengen. 

‘We zoeken uit hoe we met onze Nederlandse kennis relevant zijn 
voor de Oost-Afrikaanse melkveesector. Vanuit dáár gezien hebben 
we zoveel te bieden… We moeten nuchter en bescheiden zijn, maar 
we hebben zeer veel kennis en inzichten die vanuit de Nederlandse 
situatie zijn ontwikkeld. 

‘Die brugfunctie kunnen we bieden, mits we de lokale situatie 
echt erkennen en de dialoog aangaan, in plaats van een monoloog te 
houden. Dan kan zo’n topsectorpredicaat bijdragen aan een goede 
profilering van de Nederlandse ontwikkelingssector.’  

Van het idee van een topsector, het jezelf zo willen profileren 
naar de rest van de wereld toe, wordt Barbara van Paassen juist  
‘een beetje kriegel’. 

Nadat ze onder meer voor Buitenlandse Zaken en als hoofd beleid 
en campagnes bij ActionAid werkte, zit ze nu sinds drie jaar als zelf-
standig adviseur in Milaan, vanwaar ze veranderaars, maatschappe-
lijke organisaties, overheden en stichtingen van advies voorziet op 
het gebied van (vooral) vrouwenrechten en economische rechtvaar-
digheid. Met steun van de London School of Economics, waar ze 
Atlantic Fellow is, maakt ze de People vs Inequality-podcast. 

‘Het idee dat “Dutch solutions” unieke oplossingen voor de rest 
van de wereld zijn, dat moet je niet per se willen. Ook het topsector 
willen zijn is denk ik onderdeel van een probleem, niet de oplossing, 
want dan ga je er niet meer met een luisterend oor in. 

Die positieve en trotse houding ten opzichte van de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking zag hij in de jaren tachtig en negentig 
met eigen ogen omslaan – vanwege de teleurstelling die volgde door 
de mate van corruptie en conflict in jonge Afrikaanse landen, denkt 
hij. 

‘Het versimpelde idee van we gaan een land opbouwen zodat het 
als het Westen wordt, bleek nogal naïef. Het was vele malen com-
plexer dan dat; er was veel meer inzicht in andere samenlevingen 
nodig. Het werd lastiger om mensen in dat verhaal mee te krijgen.’

Nu, 42 jaar nadat Van Klinken trots in het vliegtuig naar Kenia 
stapte, is er veel van de glans die rond ontwikkelingswerk hing  
verloren. En op het wereldtoneel? 

‘Internationaal gezien’, zegt hij, ‘speelde Nederland in de jaren 
negentig duidelijk een hoofdrol in het ontwikkelingsveld, door de 
sectorwijde aanpak op de kaart te zetten.’ Later verschoof die focus 
naar het maatschappelijk middenveld, iets dat nu ook weer afbrok-
kelt, ziet hij. 

‘We zijn de leidende rol verloren. Ik denk niet dat Nederland nu nog 
als gidsland wordt gezien, maar in veel landen wel als een loyale 
donor en een betrouwbare partner. Hoewel de partnerkeuze van 
telkens een nieuwe minister op de lange termijn wrevel wekt, na-
tuurlijk. 

‘Het is logisch dat een gedeelte van de ontwikkelingsgelden die via 
een overheid lopen ten eerste politiek zijn, maar dat kortetermijn-
denken staat haaks op de langetermijnvisie die duurzame ontwikke-
lingssamenwerking eist. We zijn nu te afhankelijk van nieuwe trends 
en keuzes van ministers die allemaal met een eigen idee komen.’ 

Eind jaren tachtig leidde Van Klinken namens SNV een project in 
Kenia van zo’n twee miljoen gulden per jaar, een van de grootste 
projecten die toen liepen. Nu leidt hij er een van de Nederlandse 
ambassade in Ethiopië, waar hij woont, van vijf miljoen euro per 
jaar. 

Het geeft volgens hem goed aan hoe de sector is geprofessiona-
liseerd: ‘Waar het vroeger draaide om het verbeteren van de leef-
omstandigheden van lokale gemeenschappen, ligt de ambitie nu bij 
systeemverandering.’

In zijn geval, in Ethiopië: hoe kunnen we de melkveesector helpen 
om een professionaliseringsslag te maken? ‘Wij hebben daar wel 
echt iets toe te voegen’, zegt hij. De reputatie van de Nederlandse 
ontwikkelingssector in het buitenland is volgens hem, ondanks de 
groeiende weerzin tegen externe interventies, toch positief. 

De doorgewinterde Van Klinken ziet de rol van ontwikkelings- 
samenwerking als ‘een brug’ tussen ‘het denken, de kennis en erva-
ringen, de inzichten en technieken’ die ontwikkeld is ‘tussen wester-
se en zuidelijke landen’. Een brug betekent dan wel dat er twee ge-
lijkwaardige kanten zijn – en daar gaat nu nog vaak iets mis, zegt hij. 

Barbara van Paassen

‘De Nederlandse kennis 
zit opgeslagen bij oude,  
grijze mannen zoals ik!’

OPENING

‘Je ziet dat alles professioneler en zakelijker moet,’ zegt ze, ‘terwijl 
het goed zou zijn naar de drijfveren en waarden waar we voor stáán 
terug te gaan, en die samen uit te dragen.’ 

Volgens Van Paassen staan we al niet bekend als het meest be-
scheiden land. Willen we lokaal leiderschap, dekolonisatie en de 
rechtenbenadering serieus nemen, dan is goed luisteren volgens 
haar noodzakelijk – èn bescheidenheid. ‘Dat is hard nodig’, zegt ze.

Door de jaren heen is Van Paassen zich steeds meer onderdeel 
gaan voelen van de internationale rechtvaardigheidsbeweging, in 
plaats van de ontwikkelingssector. ‘Ontwikkeling an sich is dan 
niet meer het leidende principe. Het gaat over rechtvaardigheid en 
gelijkwaardigheid qua mensenrechten en klimaat, daar voel ik me 
meer bij thuis.’ 

Doordat ontwikkelingssamenwerking de laatste jaren uitdruk-
kelijk is geframed als goed voor het Nederlandse eigenbelang en als 
een manier om migratie te remmen, ziet ze veel mensen afhaken. 

‘Die instrumentele aanpak is zo ondermijnend voor het draagvlak 
onder de Nederlandse bevolking. Daar ligt nu de grote uitdaging: 
wat is het grotere verhaal over wat mensen drijft en wat onze waar-
den zijn, hoe kunnen we zorgen dat iedereen zich daarbij betrokken 
voelt?’

Van Paassen wil ook niet per se vasthouden aan de bestaande 
ontwikkelingsterminologie. ‘Het gaat om mensen die met passie 
strijden voor de goede zaak – dan gaat het ook om sociale recht-
vaardigheid en het milieu. Ik zie zoveel mensen met het hart op de 
goede plaats en daar is relatief zo weinig waardering voor, zowel in 
de samenleving als in de politiek. 

‘Het is belangrijk het frame te draaien, omdat er heel veel is om 
trots op te zijn. Dan moet je niet migratie remmen en ons eigenbe-
lang als drijfveer inzetten, nee: dan moeten de passie en toewijding 
voor een meer eerlijke en duurzame wereld centraal staan.’ 

Voor het toekomstige kabinet heeft ze nog wel een paar tips. ‘Kijk 
naar het grotere plaatje met rechtvaardigheid als uitgangspunt. Wat 
de pandemie betreft zitten wij in het Noorden weer in rustiger vaar-
water, maar veel andere landen hebben nog nauwelijks toegang tot 
vaccins! 

Rinus van Klinken
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‘Zij moeten met een zware schuldencrisis dealen en worden ook nog 
eens hard door de klimaatcrisis geraakt, die zij niet zelf veroorzaakt 
hebben. Terwijl die landen weinig te zeggen hebben bij de Wereld-
handelsorganisatie, de Wereldbank en klimaatonderhandelingen. 
Dat is onacceptabele onrechtvaardigheid.’ 

Voor Van Paassen is het de vraag hoe Nederland zich in deze 
situatie zal positioneren en of het zich de stem van de gemarginali-
seerde groepen aantrekt. Daarvoor is een nieuwe aanpak en nieuw 
denken nodig, zegt ze, anders blijft internationale samenwerking in 
de marge van een fundamenteel oneerlijke wereld opereren. 

‘Voor mij is de nieuwe prioriteit: jezelf opnieuw positioneren ten 
opzichte van die ongelijke machtsstructuren. We kunnen daarbij 
leren van de feministische aanpak en vrouwengroepen uit het Zui-
den. Ik leer zoveel van de gesprekken die ik met hen voer, laat dat 
een startpunt zijn om de nieuwe agenda vorm te geven.’ 

Net als Van Paassen vindt ook Sara Kinsbergen dat het tijd is 
voor bezinning en het opnieuw framen van waar internationale 
samenwerking voor staat. Ze ziet dat veel mensen in Nederland nog 
denken dat er ‘in Afrika’ nauwelijks computers zijn, dat ‘zij’ zielig 
zijn en ‘wij’ hulp moeten geven. 

‘Dat is niet het gedachtegoed van de duurzame doelen die Ne-
derland heeft onderschreven, dat is niet een beeld dat bijdraagt aan 
het doorstaan van de vele crises van vandaag de dag. Het gaat om 

onrechtvaardige verhoudingen en je eigen aandeel daarin, dat gaat 
iedereen aan.’ 

Als je naar Power of Voices kijkt, voert Nederland een progressief 
beleid met een bescheiden en ondersteunende rol. Kinsbergen pleit 
ervoor de Nederlandse bevolking (‘de fanbase’) dan ook in dat nieuwe 
denken en werken mee te nemen. 

Haar collega Dirk-Jan Koch schreef een onlinecolumn voor Vice 
Versa waarin hij de Nederlandse ontwikkelingssector typeerde als 
een kerstboom die bijna bezwijkt onder alle verlichting, ballen en 
kransjes. 

Zijn onderzoek suggereert juist dat we minder tijd moeten stop-
pen in weer een nieuwe nota, weer een nieuw programma, maar 
méér in het verbeteren van wat we al doen – om zo de fragmentatie 
en ‘verprojectisering’ tegen te gaan. Dus: meer snoeien, minder ver-
siersels. 

‘Ik wil eraan toevoegen’, zegt Kinsbergen, ‘dat we nu vooral goede 
mest nodig hebben, want een boom heeft ook voeding nodig. Dat 
betekent dat we burgers een volwassen wereldperspectief moeten 
geven. Voor dat koesteren van de gemeenschapszin, die er echt wel 
is, loont het naar Vlaanderen te kijken. 

‘Daar is zoveel geïnvesteerd, op scholen en universiteiten. Kijk 
naar de campagnes van 11.11.11, de koepel van Vlaamse ngo’s: dat is 
echt fantastisch. Zij bundelen de krachten van vrijwilligers, organi-
saties en partners wereldwijd en informeren de bevolking over com-
plexe internationale vraagstukken. 

‘Het is geen toeval dat de klimaatcampagne er veel duurzamer van 
de grond is gekomen. Het maatschappelijk middenveld fonkelt van 
rijkdom en diversiteit en ook qua debatten over dekolonisering zijn 
ze een stuk verder dan hier.’ 

Daarom is het volgens de montere Kinsbergen tijd de kloof te 
dichten en burgers mee te nemen in het urgente solidariteitsdenken. 
Want anders, waarschuwt ze, is het voor een nieuwe minister heel 
lastig om een progressieve koers te varen. 

‘Dan staan we namelijk op wankele grond, waar al die glinsterende 
kerstballen – en de piek – straks op donderen! Ik zie zoveel zorgen, 
beweging en bereidheid in de samenleving: laat ons daar niet van 
vervreemden, maar dat omarmen, erkennen en ook financieren. 

‘Als dat gevoel van lotsverbondenheid weer leeft, op straat, in het 
buurthuis en op het werk, dan zouden we al wat meer aanspraak 
mogen maken op die titel van topsector.’ •

‘Ik zie zoveel mensen 
met het hart op  
de goede plaats  
en daar is zo weinig 
waardering voor’

“Met Wilde Ganzen
krijgt mijn stichting
nog meer voor elkaar”

Wilde Ganzen steunt stichtingen die wereldwijd armoede aanpakken, samen met lokale 

organisaties. Wij vergroten de impact van deze ‘aanpakkers’ met kennis, een sterk netwerk 

en financiële steun. Ben jij óók zo’n aanpakker? Dan komen we graag met jou in contact.  

Samen krijgen we het voor elkaar. Kijk op wildeganzen.nl/voorelkaar
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Een deelneemster van het 
100Weeks-programma heeft 
haar geldbedrag opgenomen

In deze speciale editie brengt  

Vice Versa veertien Nederlandse  

ngo’s en kennisinstellingen bijeen  

om een beeld te vormen van wat  

de ontwikkelingssector vermag. Het 

is een breed scala, van organisaties 

die om hun innovatiedrang worden 

geroemd en die met elkaar heel 

het veld bestrijken. De redactionele 

selectie is geen competitie geweest, 

het is geen oorkonde en zeker ook 

geen afkeuring van de níet-uitgelichte 

ngo’s. Het is een schets van de sector, 

geen totaalverslag, maar we hopen  

dat de schijnwerper op alles schijnt. 

Noem het een bloemlezing van 

goede daden en ideeën.

© Cynthia Omondi
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Platform

VOORJAAR 2020

100WEEKS

100Weeks is een nieuw platform in 

de Nederlandse ontwikkelingssamen-

werking, met een revolutionair model: 

het geven van geld en training aan 

de allerarmsten – en zij beslissen zelf 

hoe ze het besteden. Volgens oprich-

ters Gitte Büch en Jeroen de Lange 

zou het de standaard voor heel de 

sector moeten worden. ‘Het is bewe-

zen effectief. Laat anderen maar be-

wijzen dat hun aanpak effectiever is.’

Programma

Tekst: Marc Broere

Beeld: Leonard Fäustle

     ‘Geef gewoon   
     cashgeld’

Toen Jeroen de Lange voor het eerst van ‘unconditional cash 
transfers’ hoorde, werkte hij nog voor de Wereldbank in Oeganda. 
‘Mijn eerste reactie was: wat een maf idee, dat kan natuurlijk nooit 
werken’, zegt hij nu, terugkijkend. ‘Het was zo’n radicaal ander con-
cept van ontwikkelingssamenwerking dat ik er nog helemaal niet 
klaar voor was.’ 

Het idee intrigeerde hem wel en hij begon erover te lezen. Toen 
kwamen de eerste onderzoeken naar de resultaten van direct geld 
geven en die waren enorm positief. Nu, zoveel jaar later, vindt hij 
het alleen maar logisch. 

‘Ontwikkelingssamenwerking is zo complex,’ vertelt hij, ‘omdat 
we de lokale context als buitenstaanders nooit echt zullen begrijpen. 
Wat werkt nu als je mensen werkelijk uit de armoede wilt halen? 

‘Ik zeg niet dat geldoverboekingen de silver bullet voor alle proble-
men zijn, maar wel als je gezinnen uit de armoede wilt halen. Ik vind 
dat het zelfs de standaard binnen de ontwikkelingssamenwerking 
moet worden: gebruik cash als maatstaf. Bewijs maar dat een andere 
aanpak effectiever is.’

Na een loopbaan bij Buitenlandse Zaken, de Wereldbank en als 
Tweede Kamerlid voor de PvdA richtte hij zes jaar geleden 100- 
Weeks op, samen met Gitte Büch. Zij was net terug in Nederland  
en was meteen enthousiast. 

‘Voor mij vielen alle kwartjes samen’, zegt ze. ‘Ik heb in Tanzania 
bij een lokale ngo gewerkt en voor de Verenigde Naties in Vietnam. 
Ter plekke zag ik telkens weer dat mensen zelf heel goed weten hoe 
ze uit de armoede kunnen geraken. 

‘Ik was erg onder de indruk van hun kracht. Waarom denken wíj 
toch altijd te weten wat voor hen goed is? Ik heb dat altijd bevreem-
dend gevonden. Toen Jeroen over zijn idee vertelde, dacht ik direct: 
natuurlijk, dit is wat er nodig is.’ 

100Weeks begon in Rwanda met tien vrouwen uit Musanze 
en Kibuye. Inmiddels is de organisatie ook in Oeganda, Ghana en 
Ivoorkust actief en bereikt ze 4.600 vrouwen met het programma. 
Honderd weken lang krijgen ze cash en training en komen ze samen 
in zelfhulpspaargroepen van twintig deelnemers. 

In die periode krijgen ze elke maandag acht euro op hun mobiele 
telefoon uitgekeerd. In de trainingen leren ze niet alleen onderne-
mings- en financiële vaardigheden, maar ook familieplanning,  
hygiëne, voeding en opvoeding staan op het programma.

Het wekelijks bij elkaar komen is volgens De Lange en Büch 
belangrijk voor de vrouwen, omdat ze zich vaak eenzaam en on-
machtig voelen. Ze geven elkaar advies, steunen en helpen elkaar 

en ontwikkelen verschillende initiatieven, zoals samen sparen, het 
opstarten van bedrijfjes en het ontplooien van activiteiten voor de 
gemeenschap waarin ze leven. 

Juist de combinatie van cash, training en spaargroepen maakt het 
programma zo succesvol, zegt Büch. ‘De vrouwen krijgen meer geld 
èn tegelijkertijd meer kennis over hoe ze slim ermee kunnen omgaan. 
Dat het binnen een sociale structuur gebeurt, is heel bevorderlijk.’

De Lange vult aan: ‘Met deze aanpak verschillen wij bijvoorbeeld 
van de organisatie GiveDirectly, die alleen maar geld geeft en geen 
training. De oorzaak van armoede is niet alleen een gebrek aan cash, 
maar ook vaak het ontbreken van kennis, vaardigheden en een onder-
steuningsstructuur. 

‘In Nederland is dat overigens niet anders. Als je een start-up wilt 
beginnen en goede ideeën hebt, ben je als ondernemer naast geld ook 
geholpen met wat in hippe termen een business acceleration- 
programma heet. Dat is niet tegenstrijdig met de basisaanname dat 
vrouwen voor zichzelf weten wat goed voor hen is.’

100Weeks richt zich op de allerarmsten uit een gemeenschap. 
Daarnaast heeft men er bewust voor gekozen alleen met vrouwen te 
werken, omdat uit onderzoek is gebleken dat er dan meer geld aan 
het hele gezin wordt besteed. 

De lokale partnerorganisaties, zoals Caritas of cacaocoöperaties, 
kiezen de vrouwen voor het programma uit. Dat doen de selectie- 
comités. ‘Daarin zitten ook de dorpschef en de lokale kerkleiding’, 
zegt De Lange. ‘Ga nooit om die plaatselijke hiërarchie heen; alleen 
zo krijg je in een gemeenschap draagvlak voor het programma.’

Dit is volgens hem niet anders dan bij andere ontwikkelingsinter-
venties. ‘Of het nu een waterput of een nieuwe school is: het heeft 

Mensen worden gezonder, 
kinderen gaan naar school, 
er worden bedrijven opgezet

Jeroen de Lange en Gitte Büch
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altijd tot conflicten geleid, want er is nooit genoeg voor iedereen. Je 
kunt het beste de gemeenschap en lokale structuren er zoveel moge-
lijk bij betrekken.’

Wat ook helpt, zegt Büch, is dat niet alleen de directe deelnemers 
profiteren: ‘Sommige zijn bedrijfjes begonnen waarmee ze werk-
gelegenheid voor de gemeenschap verschaffen. De meeste groepen 
hebben een solidariteitsprogramma en kopen elke week iets voor 
iemand die heel arm is, maar niet voor het 100Weeks-programma  
is geselecteerd, zoals een paar kippen, water of rijst.’  

De Lange knikt. ‘En ze kopen hun levensmiddelen lokaal in’, zegt 
hij. ‘Zo jaag je de economie aan.’ 

Na zes jaar zijn Büch en De Lange tevreden over de resultaten: 
de overboekingen sorteren op verschillende aspecten van het leven 
effect. Mensen worden gezonder, kinderen gaan weer naar school, er 
worden bedrijven opgezet. 

‘Er gebeurt echt iets als een gezin plotseling geld heeft’, zegt Büch. 
‘Uit onze cijfers blijkt dat zeventig tot tachtig procent van de deel- 
nemers een jaar na afronding van het programma niet in armoede 
terugvalt. Ze hebben een aantal varkens of koeien gekocht, bebou-
wen een lapje aangeschaft land of zijn een champignonkwekerij of 
een naaiatelier begonnen. 

‘Een kwart blijkt zelfs ontzettend ondernemend te zijn en wordt 
na de honderd weken verder geholpen met een microkrediet, om 
dóór te kunnen groeien. We hebben een afspraak met een micro- 
kredietinstelling dat ze een lening kunnen krijgen voor de helft van 
de normale rente.’

Wat 100Weeks ook bijzonder maakt is dat vanaf het begin niet 
alleen de benadering van armoedebestrijding zelf, maar ook de orga-
nisatiearchitectuur eromheen – zoals de platformtechnologie en de 
resultaatmeting – echt state of the art moest zijn. Het gaat om een 
zorgvuldig gevolgde interventie, waarin IT een cruciale rol speelt. 

Na een zogeheten multidimensional poverty baseline survey wordt 
ieder kwartaal de voortgang van de deelnemers gemeten. Die data 
worden gebruikt om het programma waar nodig bij te sturen en ze 
worden met de donoren gedeeld, in de vorm van infographics. Zo 
kunnen ze zien wat de impact van hun geld is. 

Volgens De Lange kun je een programma alleen tegen acceptabele 
overheadkosten opschalen als je met IT werkt. Omdat het program-
ma volledig is gestandaardiseerd en steeds uit dezelfde componen-
ten bestaat (cash, de groepen en training), is er veel te automatise-
ren. 

Het IT-platform is volledig transparant en heeft accounts voor de 
lokale 100Weeks-teams, de donoren, de lokale partners en het data- 
en communicatieteam. ‘Grote donoren kunnen hun eigen outcome 
survey data zien. Geen enkele andere organisatie in Nederland heeft 
zo’n dashboard voor donoren’, zegt hij trots. 

Met het nieuwe platform 2.0, dat momenteel gebouwd wordt, kun-
nen ook privédonateurs straks precies zien wat er gebeurt met de 
vrouwen in de groepen die ze steunen via hun eigen account. 

Ook stelt het platform lokale partnerorganisaties in staat om zo-
veel mogelijk zelf handelingen te verrichten en de leiding in het pro-
ces te nemen. Het platform garandeert juiste registratie, een audit- 
spoor en accurate data die laten zien wat het resultaat is. 

‘Het is shift the power in de praktijk’, zegt De Lange, die gemiddeld 
twee dagen per week met IT bezig is. ‘En het is een tip voor andere 
organisaties: zet een programma echt op vanuit IT. Verzin niet eerst 
inhoudelijk iets en denk dan pas over het technische deel na, nee: IT 
moet vanaf het begin helemaal in het programma zijn geïntegreerd.’

Om het IT-platform verder te kunnen ontwikkelen en het pro-
gramma op te schalen is er investeringsgeld nodig, maar dat is bin-
nen de sector lastig te vinden. 

‘In Nederland’, zegt Büch, ‘zijn er behalve de Postcode Loterij wei-
nig organisaties die “vrij geld” geven. Het zou mooi zijn als Buiten-
landse Zaken innovaties in de ontwikkelingssamenwerking helpt 
op te schroeven – zeker als ze van Nederlandse bodem zijn. Het 
kan financiering bieden en de verbinding met relevante netwerken 
leggen.’

Terugkijken zeggen beiden dat ze één ding anders hadden moeten 
doen: ‘We zijn met vijfduizend euro begonnen en hebben nu iets 
meer dan zes miljoen euro financiering verkregen’, zegt Büch. ‘Ons 
programma staat als een huis. We hebben minder tijd en geld be-
steed aan het vertellen van het verhaal. 

‘Eerst bewijzen dat het werkt, daar gingen we voor. Mijn tip aan 
beginnende organisaties: houd die balans goed in de gaten. Nu heb-
ben we een prachtig product en kunnen we ook andere organisaties 
helpen met het opzetten van geldoverboekingen binnen hun pro-
grammaportfolio. 

‘Maar we zijn nog niet zo bekend bij die organisaties. De tijd is  
rijp voor direct geven, dus nu is het zaak dat iedereen weet dat wij  
er zijn. Anders kun je niet groeien en kunnen anderen er ook niet 
van leren.’ •

VICE VERSA

100WEEKS

Gitte Büch: ‘Wat Jeroen in het 

begin van het gesprek ook al zei: 

onvoorwaardelijke overboekingen 

als maatstaf. Het is iets waar al 

zóveel onderzoek naar is gedaan 

en waaruit elke keer blijkt hoe 

effectief het is. Ik vind dat het de 

standaard hoort te zijn. 

‘En het beleid zou moeten zijn: 

geef gewoon cashgeld, tenzij een 

andere interventie bewezen beter 

werkt om een bepaald probleem 

aan te pakken.’ 

Het advies voor 
de beleidsnota

Door heel het blad heen 
 vragen we tips om de nieuwe 
bewindspersoon van vondsten 

en ideeën te voorzien

‘De tijd is rijp voor direct 
geven, dus nu is het zaak dat 
iedereen weet dat wij er zijn’

Als eerste springt het landschap in het oog. Het heuvelachtige 
platteland is bezaaid met immer groene bossen – en waar er geen 
bomen zijn, daar vind je boerderijen. De lucht is hier ontzettend 
schoon. Langs de weg lopen boeren naar hun shambas, hun gereed-
schap dragend. Opeens houden ze halt en zwaaien ze naar de reizi-
gers, ongedwongen. Het is de Rwandese gastvrijheid in optima forma.

In het noorden van het land, waar het 100Weeks-programma 
draait, ontvangen de deelnemende vrouwen iedere maandag acht 
euro op hun mobiele telefoon – in totaal deden er in Rwanda al elf-
honderd mee. Elke week komen ze voor een training bijeen in groe-
pen van twintig.

Na een rit van tweeënhalf uur vanuit Kigali, misschien wel Afrika’s 
schoonste plaats, over meanderende wegen en door een glooiend 
gebied, is er de aankomst in Musanze. Het eerste bezoek betreft een 
aardappelboerderij, een paar kilometer buiten de stad, waar zo’n 
twintig vrouwen met hun mannen en kinderen aan het rooien zijn.

Vorig jaar juni heeft deze groep het 100Weeks-programma afge-
rond en besloot toen zelf een project op te zetten, om de stroom 
aan inkomsten door te laten gaan. ‘We kozen voor landbouw,’ zegt 
Mukampunga Ellen, die de groep leidt, ‘omdat niet iedereen er dan 
dagelijks hoeft te zijn. 

‘We spreken bepaalde dagen af, waarop we moeten ploegen, plan-
ten, wieden of oogsten. Zo kunnen we ook voor onze eigen bedrijfjes 
werken en onze andere dagtaken doen. Het boerenleven is hier best 
eenvoudig, want het land is vruchtbaar. 

‘Deze aardappels zullen we verkopen en van die omzet berekenen 
we onze winst, investeren we in het project en zetten we wat weg op 
de bank. Het geld helpt ons enorm en de leden mogen tegen lage  
rente lenen, wat het project doet groeien.’

Haar verhaal is even scherp als inzichtelijk, een teken van hoeveel 
de groep geleerd heeft van de wekelijkse bijeenkomsten. Her en der 
liggen er nog zakken met aardappels. ‘Vandaag was een oogstdag’, 
zegt Ellen, ‘en er komen straks klanten langs om een zak te halen.  
Ik verwacht een goede opbrengst.’

‘Ik wil nooit meer naar het oude 

leven terug.’ Het is een illustratieve 

zin onder de families van 100Weeks 

in Rwanda. De verbetering betreft 

de volle breedte van het bestaan, 

het wekelijkse geldbedrag werkt 

als een katalysator: alles knapt op, 

blijkt op reportage in het Land van 

Duizend Heuvels. ‘Dus we dachten: 

we beginnen een winkeltje – en kijk 

eens hoe het er nu voorstaat!’

Tekst: Cynthia Omondi en Nicera Wanjiru

Rwandese 
 metamorfosen

TOPSECTOR 2021/’22



16 17VICE VERSA

100WEEKS

De groep straalt eenheid uit: het is mooi dat de mannen hun 
vrouwen helpen bij het project – en, jawel, als een vrouw geld 
heeft, gaat het naar heel het gezin. Dat deze vrouwen direct ná het 
100Weeks-programma dit samen hebben opgezet, komt door hoe  
het programma is ontworpen.

Ze beginnen hun honderd weken in groepen van twintig, coachen 
en ondersteunen elkaar en leren samen geld te sparen. Na afloop 
blijven de netwerken bestaan. Het voorbeeld van Ellens groep is illus-
tratief.

Mukampunga Ellen is zo opgewonden dat ze haar huis wil laten 
zien, wil vertellen over hoe ze zover is gekomen. ‘Ik was een arme, 
simpele vrouw,’ zegt ze, ‘ik had niets en woonde met mijn man en vier 
kinderen in een bouwval, vóórdat ik aan het programma deelnam. 

‘Drie maaltijden per dag was onbetaalbaar voor ons, met het risico 
dat onze kinderen ondervoed zouden raken. We sliepen op gemaaid 
gras, dat we bij gebrek aan matrassen in onze kleine kamer legden. 
Toen ik aan het programma begon, was het mijn grootste wens het 
huis op te knappen – en je ziet het, hè?’

De 38-jarige schrijft de verbetering toe aan de twee programma- 
jaren. Naast het groepsproject drijft ze haar eigen sorghumzaak, wist  
ze het huisje op te kalefateren èn doet ze aan veehouderij. Ze heeft 
nu een melkkoe met kalf en een schaap en ze hoopt nog op uitbrei-
ding.

‘Het leven is nu een stuk beter’, zegt ze. ‘Mijn kinderen eten drie 
keer per dag, we hebben een goed huis en iedereen heeft een matras. 
De kinderen kunnen zelfs naar school en ik weet dat als ik doorga 
met mijn bedrijfje en met het groepsproject, het leven nòg beter zal 
worden.’

‘Ik worstelde echt met de basis- en middelbare school’, zegt Izere 
Yves, wiens ouders het programma doorliepen. Hij droomt er niette-
min van een academische graad te behalen, om daarna terug naar zijn 
dorp te gaan en arme mensen te helpen.

‘De opvoeding was niet makkelijk voor mijn ouders’, zegt hij, ‘en 
eten was er niet altijd. Ik stond op het punt met school te stoppen, 
toen mijn moeder werd uitgekozen om aan het programma van 
100Weeks mee te doen – het voelde als een wonder. 

‘Tijd verstreek en het leven verbeterde. Ik ging in het nieuwe leer-
jaar al vanaf dag één naar de les, wat ik ervoor nooit deed. Het lukte 
me rustig te blijven, mijn hoofd erbij te houden, en het verliep tot en 
met de examens verder goed. En nu zit ik dus op de universiteit.’

Andere kinderen van programma-alumni vertellen hoe hun ouders 
nooit de schoollunch konden betalen, wat hun leven ondraaglijk 
maakte, want het viel niet mee van ’s ochtends tot ’s avonds op een 
lege maag door te gaan. De gedachten dwaalden af, ze verloren hun 
concentratie; het schoolwerk leed eronder. Tot 100Weeks langs-
kwam.

Weer andere kinderen konden überhaupt niet naar de middelbare 

school, maar vanaf het moment dat hun moeder geld van 100Weeks 
ontving, begonnen ze aan een beroepsopleiding.

‘Ik wil nooit meer naar het oude leven terug’, zegt Uwase Clemen-
tine. ‘Vóórdat mijn moeder mocht deelnemen, leden we jarenlang. 
Ik wens nu alleen nog maar dat het nòg wat beter mag gaan. Ik had 
nooit gedacht op de middelbare school te zullen zitten, maar kijk 
mij nu: gelukkig en bezig met mode en design.’

Een regenachtige dag in het dorpje Karama. Ontmoet Kama-
ganju Anacileta, weduwe en moeder van drie. Ze is met bedrukte 
kleding bezig, die in Kenia kitenge heet en ankara in West-Afrika.

‘Nadat mijn man overleed,’ zegt ze, ‘viel het leven me zwaar; hij 
was de broodwinner. Ik besloot wat informeel werk in de landbouw 
te doen, puur omwille van mijn kinderen. Het betaalde slecht; ik 
kreeg zo’n duizend Rwandese frank per dag (minder dan een euro, 
red.). Het was een lastig bestaan, mijn kinderen en ik leden, kan ik 
wel zeggen – tot aan het programma.’

Ze zit nu in haar tweeënvijftigste week. In de tussentijd wist ze 
haar lekkende dak te repareren en het huis op te knappen. Ze kocht 
een naaimachine en dook de kleermakerij in; de vaardigheden had 
ze lang geleden opgedaan, maar sinds haar huwelijk niet meer toe-
gepast. In de buurt deed ze een flink aantal klanten op, genoeg om 
in het nabijgelegen winkelcentrum een boetiekje te beginnen.

‘Het doel is ooit een grotere ruimte te krijgen, waar ik mijn naai-
machines en materiaal kan stallen en waar ik wat huishoudspullen 
kan verkopen. Dat zou de inkomsten opstuwen. Momenteel zit ik in 
drie besparingsgroepjes, binnen het programma.’ Tegen haar hon-
derdste week, verzekert ze, zal ze een geweldige ondernemer zijn.

Niet alleen stelt het programma de vrouwen tot grotere dingen in 
staat, het probeert ook de harmonie tussen hen en de mannen aan 
te jagen. Er zijn sessies mèt de echtgenoten erbij, waarin wordt uit-
gelegd dat het belangrijk is dat ook de vrouw over geld beschikt.

Het laatste bezoek vindt hoog, zo niet bóven op de heuvels van 
Musanze plaats, in Cyabingo, na een angstvallige rit over bruggetjes. 
De verwachting was wederom een vrouw te ontmoeten, maar dit-
maal is het een man: Nduwayo Theoneste, die een warm welkom 
in het winkeltje biedt. Het oogt klein, maar vanbinnen staat er voor 
850.000 frank aan spullen.

Nooit voelde het intimiderend dat zijn vrouw het geld ontving, zegt 
hij, om aan hun levensonderhoud te werken: ‘Het was geweldig dat 
zij werd geselecteerd. Het geld helpt ons allemaal en geen moment 
heb ik jaloezie gevoeld. Mijn vrouw wordt met de dag sterker en dat 
stemt me trots.

‘De mannen zouden hun denkwijze eens moeten veranderen,’ ver-
volgt hij, ‘omdat het prima is dat een vrouw méér verdient en sterker 
komt te staan. We leven in het digitale tijdperk en anders beperkt 
het gezinnen in het bereiken van hun doelen.’

Zijn vrouw Nyirakabyiruke legt uit hoe ze tot het winkeltje zijn 
gekomen. ‘Nadat ik het van 100Weeks hoorde,’ zegt ze, ‘gingen we er 
eens goed voor zitten: wat zou lonend zijn? In deze wijk was het las-
tig vlug aan kleine dingen te komen, zoals zout of zelfs een potlood, 
daarvoor moest je een heel eind naar het winkelcentrum lopen.

‘Je kunt je voorstellen dat zoiets vanwege de heuvels aardig ver-
moeiend is, dus we dachten: we beginnen een winkeltje, met eerst 
een voorraad ter waarde van zo’n zes- tot tienduizend frank – en kijk 
eens hoe het er nu voorstaat!’ En ze heeft nog dertig programma- 
weken te gaan.

Hoe is het leven veranderd. Het regelen van een ziektekosten-
verzekering was een grote uitdaging, ze konden de basale dingen al 
niet betalen en hun kinderen naar school sturen was een droom, 
geen realiteit. Ze waren dagloners en soms viel er niets te verdienen, 
maar nu zijn ze werkgevers geworden, met een lapje grond dat ze 
bewerken. Het plan is naar de stad te trekken, later, om de zaken uit 
te breiden.

Zoals de leus van 100Weeks luidt – ‘temporary cash for perma-
nent change’ –, zo zijn er inderdaad vele levens uit de klauwen van 
de armoede gered. De huizen van de deelnemers spreken boekdelen, 
evenals hun opgezette bedrijfjes: ze hebben een beter pad te pakken.

De versterking van vrouwen komt in veel verschillende vormen, 
maar de meest krachtige is via de portemonnee. Als ze financieel 
sterker staan, worden ze een steunpilaar van hun gemeenschap. 

‘Ik vind het fantastisch voor deze vrouwen te werken’, zegt Ger-
vais Nkurunziza, die het programma in Rwanda leidt, ‘en het zien 
van alle transformaties maakt me gelukkig en vervult me. Het is 
prettig met dorpelingen te werken, moet ik zeggen, prettiger dan  
op kantoor te zitten.’ •

‘Ik wens nu alleen  
nog maar dat het nòg 
wat beter mag gaan’

Mukampunga Ellen

Izere Yves

Uwase Clementine

Nduwayo en Nyirakabyiruke Theoneste in hun winkelKamaganju Anacileta

TOPSECTOR 2021/’22



18 19VICE VERSA

lid kan een melding bij de crisiscoördinator doen als er ergens een 
ramp uitbreekt.’ 

Nadat is beoordeeld of de crisis aan alle criteria ‘voldoet’, krijgen 
de leden binnen 48 uur de vraag of ze akkoord gaan met de hulp- 
actie en of ze zelf een bijdrage kunnen leveren. Daarna worden de 
taken verdeeld en volgt er afstemming met het ministerie. ‘Binnen 
72 uur’, zegt ze, ‘kan de actie beginnen.’

Dat men zo nauw samenwerkt is niet gebruikelijk. In 2015 beslo-
ten Nederlandse organisaties de handen ineen te slaan en zoveel 
mogelijk samen op te trekken. Alle noodhulpacties van de DRA zijn 
zogeheten joint responses: ze worden samen door verschillende leden 
en hun lokale partners opgezet en uitgevoerd. 

Eén DRA-lid heeft daarbij de leiding: de noodhulpactie in Sulawesi 
werd door Care Nederland aangestuurd. ‘Als meerdere organisaties 
het voortouw willen nemen,’ zegt Leuverink, ‘komen ze daar in goed 
overleg meestal wel uit. Zo niet, dan wordt er democratisch over 
gestemd.’

In 1862 beschreef de Zwitserse bankier Henri Dunant in Een 
herinnering aan Solferino de verschrikkingen die hij tijdens de bloe-
dige Slag van Solferino zag, in de Tweede Italiaanse Onafhankelijk-
heidsoorlog. Zijn inspanningen leidden kort daarna tot de oprich-

DUTCH RELIEF ALLIANCE

Marriët Schuurman is als directeur van 

de Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp 

vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken 

verantwoordelijk voor de Dutch Relief 

Alliance. ‘Ik ben er heel erg trots op’, zegt 

ze. De DRA mag wat haar betreft best een 

paradepaardje worden genoemd. 

‘Het is niet alsof we er beurzen mee af-

gaan, hoor, maar er komen wel veel landen 

naar ons toe met de vraag: “Hoe hebben 

jullie het voor elkaar gekregen?”’ Vooral 

de zogenaamde ‘gelijkgestemde’ landen 

zoals Duitsland en die uit Scandinavië tonen 

interesse. 

Voor het ministerie levert de DRA een 

praktisch voordeel op: tijdsbesparing. ‘Als er 

een crisis was, zagen we dat hulporganisa-

ties allemaal hun eigen aanvragen gingen 

indienen. Die moesten wij dan allemaal apart 

gaan beoordelen. 

‘Dat kost ontzettend veel tijd, natuurlijk, 

terwijl er juist snel gehandeld moet worden. 

Op een gegeven moment hebben we 

gevraagd: kunnen jullie misschien met een 

samenwerkingsplan komen? Dan kunnen wij 

zorgen voor wat meer financiële rust.’ 

Volgens Schuurman is het geen toeval dat 

een alliantie als deze in Nederland is ont-

staan: het is een geslaagd voorbeeld van de 

poldercultuur. Dat hulporganisaties elkaar 

opzoeken om samen te werken, spreekt 

niet vanzelf: ‘Het is echt niet gebruikelijk dat 

zoveel organisaties bij elkaar komen en al 

hun kaarten op tafel leggen. Dat heeft iets 

te maken met onze volksaard, denk ik: onze 

traditie van samenwerken.’

Het is de bedoeling dat een steeds groter 

deel van het DRA-budget bij lokale organisa-

ties terechtkomt. Is directe financiering het 

uiteindelijke doel? 

‘Dat is eigenlijk wel het einddoel, ja, maar 

het gaat niet alleen over meer directe finan- 

ciering van lokale organisaties. De vraag is: 

hoe geef je mensen hun waardigheid, veer- 

kracht en keuzevrijheid terug? Dan gaat 

het niet alleen maar over de financierings-

stroom. 

‘We moeten nu belangrijke beleidsvragen 

gaan stellen. Wie bepaalt de hulpagenda? 

Wie dragen de risico’s als iets niet lukt? En 

wat voor toegevoegde waarde kunnen gro-

te internationale ngo’s in de toekomst nog 

wel hebben? Met de DRA kunnen we nu dit 

soort vragen opwerpen, in plaats van dat  

we op elk project “micromanagen”.’

De alliantie is volgens Schuurman onder 

meer een middel om te experimenteren met 

de verbetering van noodhulpprojecten. ‘We 

zijn veel bezig op het gebied van innovatie: 

hoe kunnen we het geld nog effectiever 

besteden?’ Daarbij speelt het DRA Innovation 

Fund een rol: tussen 2018 en 2021 werd 

er vanuit dat fonds twaalf miljoen euro 

geïnvesteerd in innovatieve en creatieve 

noodhulpprojecten. 

‘Meer efficiëntie’ is soms een codeterm 

voor ‘meer bezuinigingen’. Betekent het 

succes van de DRA dat er nu bezuinigd kan 

worden op humanitaire hulp? 

‘Nee, zeker niet, de bedoeling is dat er 

met hetzelfde geld méér gebeurt. We zien 

dat het aantal crises wereldwijd toeneemt, 

maar dat er simpelweg niet genoeg geld is 

om ze allemaal het hoofd te bieden.’ 

In 2016 kwamen grote hulporganisaties 

en donoren in Istanboel bijeen om te be-

spreken hoe het begrotingsgat gedicht kon 

worden. Daar vloeiden de Grand Bargain 

Commitments uit voort: de goede voor- 

nemens van de noodhulpsector. ‘De noden 

zijn sindsdien nog zóveel sneller gegroeid’, 

zegt ze. ‘In Nederland hebben we geen 

krimpend humanitair budget – en de ko-

mende jaren zie ik het ook niet krimpen.’

DRA en Buitenlandse Zaken

ting van het Rode Kruis en het eerste Verdrag van Genève. 
Sindsdien is er stapsgewijs een internationaal noodhulpsysteem 

opgetuigd, waarbinnen talloze hulporganisaties zonder aanzien des 
persoons hulp verlenen aan slachtoffers van oorlogen, ziekte-uitbra-
ken of natuurrampen. 

Het VN-agentschap Ocha probeert dat sinds 1991 zo goed moge-
lijk te coördineren. De Humanitarian Response Plans vormen vaak de 
leidraad voor humanitaire ingrepen, vertelt Leuverink. ‘Daarin staat 
beschreven wat de noden per regio zijn.’

Volgens de Inform Severity Index, een open source-meetinstrument 
dat de schaal van humanitaire rampen in kaart brengt, neemt het 
aantal crises wereldwijd toe: op dit moment zijn er 132 crisissituaties 
in 73 landen. De grootste van deze tijd voltrekt zich in Jemen, waar 
als gevolg van een burgeroorlog en een militaire interventie door de 
Saoedische coalitie de afgelopen jaren een cholera-epidemie is uit-
gebroken en elf miljoen kinderen honger lijden. 

Bovendien hangt klimaatverandering als een donkere wolk boven 
de reeds bestaande rampen. Ocha waarschuwde tijdens de klimaat-
top in Glasgow dat de huidige koers van 2,7 graden opwarming kan 
leiden tot de ‘ineenstorting van het noodhulpsysteem’.

Noodhulporganisaties kunnen het moeilijk bijbenen en zijn op 
zoek naar manieren om hun geld zo goed mogelijk te kunnen beste-

Het aantal humanitaire crises 
neemt toe, de financiering blijft 

achter en de aarde warmt op. 
 Daarom besloten veertien 

Nederlandse hulporganisaties en 
Buitenlandse Zaken de handen 

ineen te slaan en dat alles samen 
het hoofd te bieden – met de 

Dutch Relief Alliance tot gevolg. 
Maar: voor hoelang nog?  

‘We gaan naar een systeem toe 
waarin lokale organisaties de kar 

zullen trekken. Het is onze taak 
dat te accepteren.’

Nieuwe 
  noden, 
 nieuwe 
   noodhulp

Tekst: Elian Yahye

In het najaar van 2018 werden de bewoners van Midden-Sulawesi 
getroffen door een dubbele ramp. Op 28 september werd de Indo-
nesische provincie geraakt door een aardbeving met een kracht van 
7,5 op de schaal van Richter – en enkele minuten later volgde een 
tsunami. 

Zeven Nederlandse organisaties verleenden in de maanden daar-
na noodhulp aan de slachtoffers van het natuurgeweld. Ze werkten 
samen onder de vlag van de Dutch Relief Alliance (DRA), een alliantie 
van veertien noodhulporganisaties en het Nederlandse ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Inge Leuverink maakte namens DRA-lid 
Cordaid deel uit van de operatie. ‘We trokken samen op’, zegt ze.

Midden-Sulawesi ligt op een locatie die gevoelig is voor natuur-
rampen: Indonesië bevindt zich op de Pacifische Ring van Vuur en 
de vierhonderd kilometer lange Palu-Koro-breuk loopt dwars door 
de provinciehoofdstad Palu heen. 

Met meer dan vierduizend doden was het de dodelijkste aard- 
beving in Indonesië sinds twaalf jaar. De DRA-leden verleenden hulp 
aan 230.000 mensen: er werden voedselpakketten uitgedeeld en 
spoedklinieken opgezet, er werd traumahulpverlening aangeboden.

‘De noodhulpactie in Sulawesi is een typisch voorbeeld van een 
acute-crisisrespons’, legt Leuverink uit. Na het uitbreken van een 
plotselinge noodsituatie ergens op de wereld moet er zo snel moge-
lijk gehandeld worden, en dat gebeurt volgens een strakke planning: 
in een draaiboek staan per uur de stappen uitgeschreven. ‘Elk DRA-

De partnerorganisaties  
De DRA is een samenwerkingsverband tussen  

het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken 

en veertien Nederlandse hulporganisaties: Care, 

Cordaid, Dorcas, Oxfam Novib, Plan International, 

Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, 

Stichting Vluchteling, Tearfund, Terre des Hommes, 

War Child, World Vision en ZOA. 

TOPSECTOR 2021/’22



20 21

van oorlogsmisdaden, hongersnoden en mensenrechtenschendin-
gen. Intussen zijn meer dan dertien miljoen Syriërs gevlucht of in-
tern ontheemd geraakt. 

In landen zoals Syrië voert de DRA niet alleen acute, maar ook 
langdurige responsen uit: projecten met een looptijd van één of 
twee jaar. Eind 2019 was er naast het langetermijnproject nog extra 
budget beschikbaar voor een zogeheten cashprogramma, zegt Leu-
verink. 

Tijdens die noodhulpactie zorgden de DRA-leden ervoor dat 
Syriërs rechtstreeks geld in hun portemonnee kregen, zodat ze in 
hun levensbehoeften konden voorzien. ‘Dat deden de organisaties 
allemaal op hun eigen manier: door direct geld naar mensen over te 
maken of door vouchers uit te delen. Daarna keken we welke aanpak 
het best werkt.’

Nederland kent een veelkleurig palet aan humanitaire organisa-
ties: van Oxfam Novib, dat zich vooral inzet tegen armoede, tot  
aan War Child, dat zich specifiek hard maakt voor oorlogskinderen.  
‘In Syrië zag je goed hoe belangrijk samenwerking is’, vervolgt Leu- 
verink. In plaats van allemaal aparte projecten te draaien, trokken  
de DRA-leden op als één front. 

‘De verschillende slachtoffers, zoals kinderen of mishandelde 
vrouwen, verwezen we altijd door naar de organisatie die met díe 
specifieke groep de meeste ervaring had.’ Ook gaven de DRA-leden 
training aan elkaar over de onderwerpen waar ze expertise in bezit-
ten. ‘Dat gebeurde vroeger veel minder.’

Noodhulpexpert en columnist Paul Currion schreef op The New 
Humanitarian over de ‘erfzonde’ van de moderne noodhulpindus-
trie: humanitaire hulp zou oude koloniale verhoudingen in stand 
houden en vaak paternalistisch zijn. Hij typeerde internationale 
hulpverleners als koloniale bestuurders die het altijd beter weten 
dan de lokale bevolking. 

Mensen in crisissituaties worden tijdens noodhulpacties boven-
dien vaak afgeschilderd als de ‘postkoloniale Ander’: hulpbehoeven-
den zonder zelfredzaamheid, die in hun door rampen getekende be-
staan vooral afhankelijk zijn van de goede gunsten van het Westen.

De discussie over een machtsoverdracht van Noord naar Zuid 
wordt al langere tijd binnen de noodhulpsector gevoerd. Oxfam 
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Het DRA Innovation Fund investeert jaarlijks 

geld in vernieuwende noodhulpprojecten. 

Binnen de drie projecten in Oeganda op de 

pagina’s hierná wordt er op creatieve wijze 

hulp geboden aan vluchtelingen in het land 

èn de opvanggemeenschap. Lokale organi-

saties staan aan het roer. 

Noodhulp gaat over meer dan het uitdelen 

van voedselpakketten en dekens. Dat wordt 

duidelijk in Oeganda, dat in totaal bijna an-

derhalf miljoen vluchtelingen herbergt. Het 

is daarmee een van de grootste opvang- 

landen ter wereld.

De meeste vluchtelingen komen uit de 

regio, met name uit Zuid-Soedan en uit de  

Democratische Republiek Congo. De op-

vang van zoveel mensen brengt complexe 

uitdagingen met zich mee: van slechte toe-

gang tot energie in de vluchtelingendorpen 

tot discriminatie en conflicten over land. 

De DRA wilde daarom onderzoeken hoe 

de noodhulp er verbeterd kon worden. 

Vanuit het DRA Innovation Fund werd twee 

miljoen euro beschikbaar gesteld voor inno-

vatieve noodhulpprojecten. Daarbij werd het 

Response Innovation Lab (RIL) ingeschakeld. 

Het was een voor de hand liggende part-

ner: het is een initiatief van DRA-leden World 

Vision, Red een Kind en Oxfam Novib en van 

de organisatie Civic. ‘We ontwierpen een 

oproep voor organisaties om projectideeën 

in te dienen’, vertelt RIL-manager Charlène 

Cabot (33). 

Een voorwaarde was dat de projecten niet 

werden aangevraagd door één organisatie, 

maar door partnerschappen tussen verschil-

lende organisaties. ‘In alle gevallen spelen de 

lokale organisaties een grote rol.’

De competitie werd in het najaar van 

2020 gehouden en bestond uit meerde-

re rondes: de deelnemers werden tijdens 

workshops geholpen om hun ideeën verder 

uit te werken. ‘In de laatste ronde moesten 

ze hun ideeën pitchen. Er werden uiteinde-

lijk zes winnaars gekozen.’ 

Volgens Cabot onderscheidt deze com-

petitie zich van vergelijkbare initiatieven van 

grote internationale ngo’s. ‘Meestal wordt 

dan alles op het hoofdkantoor uitgedacht 

– bij ons werden lokale partnerorganisaties 

betrokken bij alle fasen van het selectie- 

proces. Ze waren ook vertegenwoordigd in 

de jury die de winnaars koos.’

Oegandese noodhulppioniers 

den. Een doel van de alliantie is dus ook efficiëntie, vertelt DRA-voor-
zitter Petra Righetti. Het voorzitterschap rouleert tussen de leden: 
Righetti komt van Oxfam Novib en is voorzitter tot en met december. 

Op dit moment financiert het ministerie geen individuele projec-
ten meer van hulporganisaties, maar gaat alles via de Dutch Relief 
Alliance. ‘Het is meerjarige financiering’, zegt ze, ‘en het geld is on- 
geoormerkt: we mogen het naar eigen inzicht besteden.’

Vorig jaar kregen Ethiopische en Somalische boeren te maken met 
de ergste sprinkhanenplaag in vijfentwintig jaar. Tijdens de nood-
hulpactie van de DRA leerden boeren hoe ze hun gewassen tegen de 
sprinkhanen konden beschermen en kregen ze financiële steun. 

De verwachting was dat er zo’n tweehonderdduizend mensen 
geholpen konden worden – uiteindelijk werden het er meer dan drie-
honderdduizend. Sinds Nederlandse organisaties zijn gaan samen-
werken, is volgens Righetti de kwaliteit van het werk verbeterd. ‘Onze 
noodhulpacties zijn veel effectiever geworden’, zegt ze.

De coronapandemie legde op pijnlijke wijze de kwetsbaarheid van 
het internationale noodhulpsysteem bloot. Door de uitbraak van het 
virus nam het aantal mensen dat noodhulp nodig had in 2021 toe tot 
235 miljoen – het hoogste aantal in decennia. De DRA schrijft in haar 
jaarrapport dat het virus binnen de noodhulpsector in één klap  
‘decennia aan vooruitgang wegvaagde’. 

Veel hulporganisaties besloten hun personeel terug te halen uit 
crisisgebieden. Er werd door het ministerie tien miljoen euro extra 
beschikbaar gesteld voor coronahulp, vertelt Righetti: ‘Doordat wij 
samen een groot netwerk van lokale partnerorganisaties hebben, kon 
het geld gelukkig nog vrij snel bij de mensen terechtkomen.’

Er zijn wereldwijd niet alleen meer humanitaire crises, ze houden 
ook steeds langer aan. De afgelopen vijf jaar is de gemiddelde duur 
van een crisissituatie verdubbeld naar negen jaar.

Een van de langstlopende is de Syrische burgeroorlog. De inwoners 
van de republiek worden al elf jaar geplaagd door een opeenstapeling 

Petra Righetti

International besloot mede daarom haar hoofdkantoor in 2017 van 
Oxford naar Nairobi te verplaatsen. Righetti vertelt dat de dekoloni-
satiebeweging de laatste jaren een impuls heeft gekregen. 

‘Ik zie de Black Lives Matter-protesten als directe aanjagers van 
dat debat.’ Een van de speerpunten van die beweging was het deko-
loniseren van de samenleving – van onderwijs tot overheidsinstitu-
ties. ‘Het leidde ook bij ons tot zelfreflectie’, zegt ze. ‘Grote interna-
tionale organisaties zien zichzelf nog te vaak als redders in nood.’

De Dutch Relief Alliance werkt tijdens noodhulpacties nauw 
samen met lokale partnerorganisaties, die regelmatig advies geven 
over hoe het werk van de alliantie verbeterd kan worden. Toch voe-
len zij zich niet altijd direct even vrij om hun mening te geven, zegt 
Leuverink: ‘Vaak zijn lokale ngo’s in hun financiering afhankelijk van 
de grote internationale organisaties – dan is het toch lastiger om je 
uit te spreken als je het ergens niet mee eens bent.’ 

Het afgelopen jaar regelden DRA-leden workshops waarin ze in 
gesprek gingen met lokale organisaties over hun rol binnen het werk 
van de alliantie. ‘Die gesprekken hadden we bewust zo georgani-
seerd dat de internationale organisaties waar zij financiering van 
kregen er niet bij waren. Toen merkte je dat ze zich veel vrijer voel-
den om zich te uiten.’

Het laat zien dat dekolonisatie in grote mate een kwestie van 
zeggenschap over de portemonnee is. Nu wordt een kwart van het 
DRA-budget rechtstreeks beheerd door lokale partnerorganisaties, 
zegt Righetti: ‘In 2026 moet dat minstens 35 procent zijn.’ Het is de 
bedoeling dat het percentage stapsgewijs blijft stijgen. 

Zijn internationale hulporganisaties zichzelf niet overbodig aan 
het maken, op deze manier? ‘Ik denk simpelweg dat het de huidige 
realiteit is’, antwoordt ze. ‘We gaan naar een systeem toe waarin 
lokale organisaties de kar zullen trekken. Het is onze taak dat te 
accepteren.’

De trend is dat de grote internationale noodhulpreuzen ten slotte 
steeds meer naar de achtergrond zullen verdwijnen. Toch gelooft 
Righetti dat hun rol voorlopig nog niet is uitgespeeld. 

‘Ik denk dat we nog steeds genoeg te bieden hebben: grote inter-
nationale ngo’s hebben op dit moment meer toegang tot fondsen 
van westerse regeringen. En we hebben een groot netwerk waarmee 
we de lokale organisaties kunnen ondersteunen.’ •

Inge Leuverink
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DUTCH RELIEF ALLIANCE

Volgens hem is het project geen kwestie van 

een paar voetbaltoernooien organiseren. 

Sterker nog, de focus ligt juist níet op het 

houden van toernooien: ‘We doen vooral 

spellen waarin samenwerking centraal staat, 

in plaats van competitie.’ 

Right To Play heeft een educatief model 

ontwikkeld waarbij sport gebruikt wordt om 

persoonlijke en moeilijke thema’s op een 

luchtige manier bespreekbaar te maken. ‘Dit 

soort sportprogramma’s wordt vaak door 

scholen georganiseerd. Wij proberen vooral 

ook de jongeren te bereiken die niet naar 

school gaan.’

Cecore leidt daarnaast zestig zogeheten 

peace champions op, jonge vredesambas- 

sadeurs, onder wie vluchtelingen- en Oe-

gandese jongeren. ‘De groep bestaat voor 

de helft uit jeugd die het moeilijk heeft: van 

schoolverlaters tot geradicaliseerde jonge-

efficiënt genoeg. ‘De oplossing ligt volgens 

ons bij block farming’, vervolgt hij. ‘We voe- 

gen de kleine stukjes land samen en produ-

ceren daar alleen nog maar één gewas op: 

katoen, bijvoorbeeld.’ 

Dat wordt beheerd door de jongeren van 

het project. ‘Wij helpen hen met het succes-

vol runnen van hun landbouwbedrijfje en 

met toegang tot de markt te vinden.’

Het project richt zich met name op de 

noordelijke districten Adjumani en Obongi, 

de regio met de jongste vluchtelingenbevol-

king. ‘We gebruiken daarbij de Oegandese 

definitie voor jongeren: achttien tot en met 

35 jaar, al kunnen we niet altijd even strikt 

zijn’, lacht hij. ‘Bij veel vluchtelingen kunnen 

we niet precies nagaan hoe oud ze zijn, om-

dat ze geen geboortepapieren hebben.’ 

Het biedt vluchtelingenjongeren een kans, 

maar speelt ook in op de behoeften van  

Oegandese jongeren. ‘De jeugdwerkloos-

heid is hier ontzettend hoog. Dat komt deels 

door het koloniale onderwijssysteem dat er 

nog steeds is: leerlingen worden voorbereid 

op een kantoorbaan. Je leert geen prakti- 

sche vaardigheden om jezelf te kunnen 

ren. De andere helft heeft het leven wel op 

de rails.’ 

De jongeren ontvangen persoonlijke be-

geleiding en een reeks intensieve trainingen, 

waarin ze hun trauma’s kunnen delen en les 

krijgen over conflictbemiddeling. Vervolgens 

gaan ze terug hun gemeenschap in om te 

delen wat ze geleerd hebben. 

‘Dat maakt veel indruk op mensen: jon-

geren die ze kenden als drugsverslaafden en 

extremisten, hadden het opeens over vrede.’

Tumwesigye ziet het als iets positiefs dat 

de leiding tijdens de projecten in veel ge- 

vallen bij de lokale organisaties ligt. ‘Inter-

nationale organisaties kunnen soms een 

superioriteitscomplex hebben – je wordt 

als lokale organisatie niet altijd als gelijke 

gezien. Door die meer verantwoordelijk- 

heden te geven, verander je de machts- 

balans. Je staat duidelijk op gelijke voet.’

onderhouden, wat ervoor zorgt dat veel 

jongeren thuiszitten.’

Als onderdeel van het project is er een 

jongerenparlement opgericht, van negen of 

elf jongeren. ‘In Oeganda heeft niet iedereen 

toegang tot eerlijke rechtspraak – dat leidt 

tot vervelende situaties als er conflicten over 

land ontstaan.’ 

De jongeren kregen trainingen over con-

flictoplossing, het Oegandese rechtssysteem 

en de grondwet. ‘Vervolgens gaan ze de wij-

ken in om te zien welke problemen er onder 

de jongeren spelen. Samen met de bewo-

ners zoeken ze naar lokale oplossingen.’

Bij Ceford heeft de DRA-beurs gezorgd 

voor meer zelfvertrouwen. ‘We voelen ons 

empowered. Dat ons project werd uitgeko-

zen, zagen we als een groot compliment’, 

zegt Mawa. 

De organisatie speelt een steeds grotere 

rol in het humanitaire veld van de regio. ‘We 

leiden nu ook het Charter for Change in Oe-

ganda’ – een samenwerkingsverband tussen 

organisaties in het Mondiale Zuiden die zich 

inzetten voor meer lokalisering binnen de 

noodhulpsector. ‘Dit project heeft ons veel 

zichtbaarheid en ingangen gegeven.’

Voetballen voor vrede

De broodnodige landbouwrevolutie

Projectnaam: Sport for Peace

Leidende organisatie: Center for Conflict 

Resolution (Cecore)

Partner: Right To Play (RTP)

Handel brengt mensen bij elkaar – en dat 

geldt minstens net zo erg voor een andere 

sociale activiteit: sport, de ‘grote gelijkma-

ker’. Bij het Sport for Peace-project worden 

voetbal en netball (een kruising tussen korf- 

bal en basketbal, die vooral in voormalige 

Britse koloniën populair is) gebruikt om 

conflicten op te lossen. 

‘Die zijn er niet alleen tussen de vluch-

telingen en de opvanggemeenschap,’ zegt 

programmacoördinator Johnfisher Tumwe- 

sigye, van Cecore, ‘maar er zijn vaak ook 

spanningen onder de vluchtelingen zelf. 

Zuid-Soedanese jongeren met verschillende 

etnische achtergronden leven door elkaar.’

Projectnaam: Youth Livelihoods and  

Conflict Transformation

Leidende organisatie: Ceford

Partners: ICCO Cooperation, Heks/Eper  

en Cosmess Uganda

‘Eerst komt het vreten, dan de moraal’, 

schreef de Duitse theatermaker Bertolt 

Brecht ooit. Hij bedoelde het vooral als cy- 

nische maatschappijkritiek, maar volgens 

Alatawa Mawa, van de Community Empow- 

erment for Rural Development (Ceford),  

zit er een kern van waarheid in. 

‘Een gevulde portemonnee en een gevul-

de maag zijn het allerbelangrijkste – daarna 

komt al het andere pas’, zegt hij. ‘A hungry 

man is an angry man.’

Binnen het Youth Livelihoods and Conflict 

Transformation-project wordt er geëxperi- 

menteerd met nieuwe vormen van land-

bouw, zodat jongeren hun eigen brood 

kunnen verdienen. ‘De landbouwgrond in 

Oeganda is vaak nog erg gefragmenteerd. 

Mensen werken allemaal op eigen kleine 

stukjes land en houden weinig rekening met 

de marktvraag.’ 

De voedselproductie gaat daardoor niet 

Het DRA Innovation Fund in actie

plaatselijke markt te krijgen, bijvoorbeeld. 

Daardoor bederft er ontzettend veel eten.’

CloudGreen helpt de vrouwen succesvol 

te ondernemen – op een duurzame manier. 

‘We geven ze Sparky Dryers: energiezuinige 

zonnedrogers waarmee ze hun eten kunnen 

drogen, zodat het langer houdbaar blijft.’ De 

apparaten worden beschikbaar gesteld door 

de lokale partnerorganisatie Sparky Dryer. 

‘Ook krijgen de vrouwen e-bikes, waar-

mee ze het eten naar de markt te kunnen 

brengen.’ Sommige verkopen hun eten nu 

ook via het e-platform dat als onderdeel van 

het project is opgericht. ‘In de prijzen wordt 

ook de CO
2
-uitstoot meegerekend: de ener-

gie die gebruikt is om het eten te drogen 

en de kilometers die de e-bikes gereden 

hebben.’

Het lokale fintechbedrijf Fynixwave geeft 

de vrouwen cursussen over boekhouden 

en over het drijven van een eigen zaak. 

‘Daarvan leren de ondernemers hoe ze geld 

kunnen besparen en het op een slimme 

manier kunnen investeren’, legt Lanyero uit. 

De vrouwen hebben de Sparky Dryers en 

e-bikes gratis gekregen, ‘maar uiteindelijk’, 

benadrukt ze, ‘is het natuurlijk de bedoeling 

dat ze dit soort productiemiddelen zelf 

kunnen aanschaffen’.

Volgens haar zorgt CloudGreen ervoor 

dat de vluchtelingen en Oegandese  

vrouwen steeds meer de samenwerking 

opzoeken. ‘We zien dat vluchtelingen- 

vrouwen gewassen verbouwen, die de Oe-

gandese vrouwen vervolgens op de markt 

verkopen.’ 

Lanyero gelooft dat meer ondernemer-

schap zal leiden tot meer sociale verbin-

ding: ‘Zakenvrouwen zijn zakenvrouwen, 

die spreken allemaal dezelfde taal.’

Groen geld

Projectnaam: CloudGreen

Leidende organisatie: thinkIT’s CloudGreen

Partners: Fynixwave en Sparky Dryer

Oeganda is volgens de VN-Vluchtelingen- 

organisatie het meest vluchtelingvriendelijke 

land ter wereld: de Oegandese regering 

moedigt aan te ondernemen en stelt zelfs 

land beschikbaar. 89 procent van de vluch-

telingen heeft toegang tot een eigen stukje 

grond, dat in veruit de meeste gevallen 

gebruikt wordt voor landbouw.

Met het CloudGreen-project worden 

vrouwelijke ondernemers en boerinnen 

ondersteund. ‘We helpen zowel vluchtelin-

gen als Oegandese vrouwen’, vertelt Juliana 

Lanyero (28), van thinkIT’s CloudGreen. 

‘Veel van hen lopen tegen dezelfde 

problemen aan. Vaak hebben ze niet de tijd 

en de middelen om het voedsel naar de 
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PARTOS

Uitzoomen met Romijn: 
‘De grootste stappen zitten  
niet in de 0,7 procent voor  
Ontwikkelingssamenwerking’

Net zoals ‘zijn’ Partos pleit directeur Bart Romijn voor 
een duurzame-doelentoets bij de overheid en roept 
hij de leden van de branchevereniging op om ook 
hun eigen werk op onbedoelde effecten te toetsen. 
Een openhartig gesprek over de stand van zaken in 
de ontwikkelingssector. ‘Het is een topsector, maar 
we kunnen megaslagen maken als we nog beter naar 
groepen luisteren.’

Hij is sinds 2014 het gezicht van de Nederlandse ontwikkelings-
samenwerking: Bart Romijn. We ontmoeten elkaar op het kantoor 
van Partos in Duivendrecht. Het is op een wat verlaten en kil in-
dustrieterrein, dat contrasteert met de warme inrichting van het 
kantoor. Een goed moment om de stand van zaken door te nemen 
met de man die (zie openingsartikel) ontwikkelingssamenwerking 
een topsector noemt. 

Wat ziet hij, daaraan denkend? ‘Dan zie ik organisaties die heel 
stevig met hun werk bezig zijn,’ zegt hij, ‘vastbesloten om impact 
te maken. En verder zie ik veel innovatiedrang èn openheid om te 
kijken naar issues die op organisaties afkomen, denk aan #MeToo, 
Black Lives Matter en het debat over dekolonisatie van de hulp.  
Daar wordt niet cosmetisch mee omgegaan, nee: er wordt echt ge- 
keken naar handelingsperspectieven voor de sector.’

Daarnaast ziet Romijn dat in Nederland het wantrouwen tegen de 
overheid en instituties steeds verder toeneemt. ‘De wereld veran-
dert snel en organisaties staan onder druk. Het komt onder meer 
door grote missers die de overheid heeft gemaakt; ze komt met een 
heleboel controleachtig beleid, dat op achterdocht is gebaseerd. 

‘De toeslagenaffaire is daar natuurlijk het beste voorbeeld van. 
Het leidt ertoe dat de burger de overheid gaat wantrouwen, wat 
ook betrekking heeft op instituties en organisaties, inclusief de 
ontwikkelingssector. 

‘Gelukkig is er steeds meer het besef dat je gevoel moet houden 
bij de mensen met wie je werkt. Dat je niet óver mensen moet pra-
ten en op mensen beleid moet loslaten, met met de mensen moet 
praten en samenwerken. Het is steeds meer een zoektocht naar 
contactpunten en naar een wisselwerking op een gelijkwaardige 
manier.’

Zou het predicaat topsector terecht zijn?

Romijn: ‘Op een aantal gebieden zeker, veel Nederlandse ontwikke-
lingsorganisaties staan internationaal goed bekend. Wat ik ook top 
vind zijn de strategische partnerschappen tussen het ministerie van 
Buitenlandse Zaken en maatschappelijke organisaties. Het is niet 
een opdracht van “hier heb je geld en dan moet je doen wat wij wil-
len”, nee: je stelt samen een aantal doelen op en biedt ruimte aan 
de partners om die op hun manier uit te voeren. 

‘Kijk, aan de ene kant zie je nog steeds een managementbenade-
ring en voelt het ministerie zich verplicht rekenschap af te leggen 
aan de Algemene Rekenkamer en aan de Tweede Kamer. Daarom 
zijn er veel verantwoordingsmechanismen en lijkt capaciteits- 
opbouw soms meer te gaan over hoe je je richting donoren goed 
moet kunnen verantwoorden, in plaats van ondersteuning om je 
werk van de grond te krijgen. 

‘Tegelijk zie ik bij het ministerie zeker de motivatie om na te den-
ken over een goede balans tussen impact maken en verantwoording 
afleggen over behaalde resultaten. Ik zie bij een flink aantal mensen 
op het ministerie de wil om die ruimte voor maatschappelijke im-
pact en sociale transformatie zo groot mogelijk te krijgen. De stra-
tegische partnerschappen zijn daar een duidelijk resultaat van. 

‘Ook zit in die partnerschappen expliciet het onderwerp van 
meer zeggenschap voor zuidelijke partners verweven. Nederland 
speelt binnen de wereld van donoren echt een voorhoederol op dat 
gebied; we geven ruimte aan partnerorganisaties en denken na over 
zeggenschap binnen samenwerking. Wie neemt de beslissingen in 
zulke verbanden? 

‘Het is nog niet waar het zijn moet, maar ik ben er positief over. 
Tot voor kort werd er jaarlijks onderzoek gedaan door Keystone, 
waarin met name Europese en Amerikaanse ontwikkelingsorgani-
saties met elkaar vergeleken werden. 

‘Ook daar kwamen Nederlandse organisaties altijd goed uit de 
verf, als het ging over de manier waarop we met partnerorganisa-
ties wereldwijd samenwerken en dat er veel meer gestreefd werd 
naar gelijkwaardige samenwerking dan bij organisaties uit andere 
landen.

‘Ik noemde net al de grote bewegingen die zijn opgekomen, zoals 
Black Lives Matter, #MeToo en dekolonisatie van de hulp. Ik zeg 
niet dat we wereldwijd vooroplopen, maar vind dat we wat dat 
betreft grotere stappen hebben gemaakt dan in de Angelsaksische 
landen, waar ze erg zijn blijven hangen in seksuele exploitatie en 
misbruik. 

Tekst: Marc Broere

  Wat 
   als het  
 om de overige 

99,3 procent 
 draait?

Bart Romijn

Leeftijd: 

‘Generatie Nu, met zorg voor  

de Generaties van Later’ 

Geboorteplaats: 

‘Op planeet aarde,  

specifiek: Woerden’

Woonplaats: 

‘Ook op planeet aarde,  

preciezer: Uitgeest’

Opleiding:  

Wageningen Universiteit

Werkervaring: 

Maatschappelijke organisaties,  

politiek, sociaal ondernemen  

en consultancy

Grootste hobby:  

‘Kajakken, bij voorkeur  

in stiltegebieden’
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‘Laten we een 
integriteitssysteem 
optuigen om dat  
bredere aspect van  
macht ook te tackelen’

nale samenwerking; het je bewust zijn van privileges, ook als wes-
terse ontwikkelingsorganisatie.

Je zou kunnen zeggen: dat is niet in het belang van de Partos- 
leden. Romijn denkt daar fundamenteel anders over. ‘Het is heel 
simpel’, zegt hij. ‘Kijk ook intern naar wat je extern verkondigt.’ 

Hij vervolgt: ‘Uitsluiting is een van de kernproblemen waar we 
met ontwikkelingssamenwerking mee bezig zijn – je hebt mensen 
die bepalen en mensen die aan het kortste eind trekken. Er zijn 
enorm veel groepen die geen of te weinig toegang hebben tot be-
stuur, diensten, hulpbronnen en het recht. Dat heeft allemaal met 
macht te maken. 

‘Wie bepaalt en wie valt er daardoor buiten de boot? Ik vind dat 
we daarop moeten focussen als ontwikkelingsorganisaties. Kijk waar 
de macht ligt en waar die verkeerd wordt gebruikt. En hoe kun je 
het op een juiste, rechtvaardige manier verdelen, zodat we samen 
aan een betere wereld kunnen werken? Dat is het grotere verhaal 
dat naar mijn mening voorop staat bij alles wat we doen.

‘Tegelijkertijd moet je ook intern kijken, zoals naar hoe de geld-
stromen lopen. Ik ben erg vóór het overhevelen van geld uit rijke 
landen naar landen die het minder hebben, daar kun je specifieke 
acties mee uitvoeren om armoede en ongelijkheid te bestrijden. 

‘Dat gaat alleen ook gepaard met een aantal negatieve aspecten, 
zoals een te zwaar opgetuigd verantwoordingssysteem. Maatschap-
pelijke organisaties in het Zuiden zijn soms meer bezig verantwoor-
ding aan hun donoren af te leggen dan aan hun eigen achterban.  
En: wie betaalt, bepaalt. Dat is inherent aan dit systeem, of je het  
nu leuk vindt of niet. 

‘Ik zie veel Nederlandse ontwikkelingsorganisaties die eerlijk en 
oprecht bezig zijn om te kijken hoe ze de samenspraak met hun 
partnerorganisaties zo goed mogelijk kunnen regelen. Toch dreigt 
dat vaak onder te sneeuwen, omdat er een tijdspanne is waarin 
voorstellen moeten worden geschreven. 

‘En er is toch ook iets van een gevoel dat wij het beter weten; dat 
is onmiskenbaar aanwezig en zie ik ook bij mezelf terug – ik denk 
ook vaak dat ik wel weet hoe het zit. Aan de andere kant zit er soms 
een soort van ongepaste nederigheid bij ontvangende partnerorga-
nisaties, dus het komt van twee kanten.’

Hoe pak je dat gesprek concreet aan? 

‘We hebben een power awareness tool voor onze leden ontwikkeld, 
daarmee kun je precies kijken hoe beslissingen worden gemaakt en 
wat je kunt doen om de samenspraak en inspraak van de mensen 
om wie het gaat beter tot z’n recht te laten komen. 

‘Ook organiseren we leerbijeenkomsten en webinars over het 
principe van gemeenschapsgeleide ontwikkeling, waarbij het uit-
gangspunt is: “the most affected in the lead”. Het zijn zaken waar we 
voortdurend naar zoeken: lokalisatie, gemeenschapsgeleide ontwik-
keling, machtsbewustzijn. Hoe kun je dat beter beleggen in je orga-
nisatie en in je samenwerkingsverbanden?

‘Het is een gesprek dat we veelvuldig met Buitenlandse Zaken 
voeren. Dat heeft effect gehad, want in de huidige subsidie voor 
de strategische partnerschappen zijn die machtsvraagstukken ook 
belegd en moesten organisaties het in hun projectvoorstellen adres-
seren. Kortom, het gaat om walking the talk. 

‘Ik vind dat de focus van Nederlandse organisaties moet liggen 
op het bundelen van de kracht van het maatschappelijk middenveld 
wereldwijd, om zoveel mogelijk op een gelijkwaardige manier mis-
standen te bestrijden en mensen die worden uitgesloten toegang 

VICE VERSA

‘Daar waar we in Nederland hebben gezegd: ja, dit is een heel be-
langrijk aspect, maar wat daaronder ligt is machtsmisbruik. Laten 
we een integriteitssysteem optuigen om dat bredere aspect van 
macht ook te tackelen.’

Is Partos een branchevereniging zoals alle andere, of het  

nu de ANWB of de NVJ is? 

‘Van oudsher is een branchevereniging een club die opkomt voor de 
belangen van haar leden – en dat doen we. Zo hebben we een leer- 
en innovatieprogramma en doen we aan kennisuitwisseling, dat 
is echt in het belang van de leden, maar ik vind dat we ons onder-
scheiden van andere brancheverenigingen. Niet alleen in Nederland, 
maar ook internationaal. 

‘We hebben een aantal primaire doelen die ver boven de belangen 
van onze leden uitstijgen. Het belangrijkste speerpunt in onze lobby 
is beleidscoherentie voor ontwikkeling, dat vinden we minstens zo 
belangrijk als dat er 0,7 procent van het bnp naar ontwikkelings- 
samenwerking gaat. 

‘Wat doet Nederland op de andere terreinen die veel kunnen 
bijdragen aan duurzame ontwikkeling? We zien diverse dingen die 
dat nu ondermijnen, zoals ons belastingbeleid. Hoewel er een aantal 
stappen zijn gemaakt door de overheid om het te beteugelen, zien 
we nog steeds dat er enorme misstanden met belastingontwijking 
zijn en dat Nederland er een grote rol in speelt. 

‘Of kijk naar klimaatfinanciering, die voor een fors deel nog naar 
de inzet van de private sector gaat, zonder te kijken wat er nu daad-
werkelijk nodig is op het gebied van adaptatie op lokaal niveau.

‘De grootste stappen die we nog kunnen maken, zitten niet in die  
0,7 procent voor Ontwikkelingssamenwerking, maar in de andere 
99,3 procent van het beleid. Dat moet coherenter en duurzamer – en 
dat zijn doelen waar we hard aan werken, naar de politiek en over-
heid toe. We gaan dus verder dan pure, basale belangenbehartiging.

‘Ook richting onze leden kunnen we soms best wat provocerend 
zijn. Denk aan de dialoogserie die we hebben georganiseerd over 
dekolonisatie van de hulp, of aan de discussie over waarom er zo 
weinig mensen uit de diaspora bij ontwikkelingsorganisaties wer-
ken. Of het debat over integriteit, dat gaat over heel moeizame en 
weerbarstige onderwerpen die al een problematiek vormen zolang 
de mensheid bestaat.’

Een van de thema’s waarachter Partos in Nederland een drij-
vende kracht is, is het shift the power-debat over meer gelijkwaardige 
samenwerking tussen donoren en ontvangers binnen de internatio- 
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tot diensten te geven. Daar hoort ook bij dat je vanbinnen kijkt naar 
wat voor systeem je nu in stand houdt. 

‘Dat is niet altijd even aantrekkelijk, omdat mensen toch bezig 
zijn met impact maken en het gevoel hebben dat ze het goed doen. 
Maar het níet naar systemen kijken waarvan je zelf deel uitmaakt en 
die je zelf in stand houdt is een van de redenen dat transformatie en 
verandering vaak zo langzaam van de grond komen. Dat geldt voor 
elke sector.’

Wat zijn nu de volgende stappen?

‘De eerste heb ik al genoemd, maar vind ik heel belangrijk: breng in 
kaart en kijk hoe beslissingen binnen je organisatie, maar ook bin-
nen de samenwerking worden gemaakt. Als je dat niet doet, zul je al 
vlug cosmetische maatregelen nemen. Als je die stap overslaat, zal 
het niet werken. 

‘Een tweede stap is het besef dat shift the power iets anders is 
dan het overhevelen van macht en beslissingen over geld van een 
Nederlandse naar een zuidelijke ngo – ook dat is te oppervlakkig. 
Nee, je moet kijken naar hoe je samen de machtsvraagstukken moet 
oppakken. 

‘Dat is niet alleen maar Noord-Zuid, dat is ook lokaal en dat is ook 
iets dat dwars door samenlevingen in zowel Noord als Zuid loopt. 
Kijk hoe je dat optimaal kunt vormgeven. Ik denk dat we te vaak nog 
in segmenten en thema’s denken, maar dat het machtsdenken on-
voldoende wordt opgepakt. Die politieke machtsanalyse in de ont-
wikkelingssamenwerking zou ik veel meer aandacht willen geven. 

‘Kijk ook goed naar wat de uitwerkingen en doelen van je inter-
ventie zijn, en hoe het mogelijk negatief kan uitpakken. Je hebt dat 
mooie onderzoek van Dirk-Jan Koch over onbedoelde bijwerkingen 
van ontwikkelingsinterventies, daar zie je veel positieve neveneffec-
ten, maar ook negatieve. Dat is goed om over na te denken.

‘De vraag die Partos aan de Nederlandse regering stelt, wat betreft 
beleidscoherentie: toets al het nieuwe beleid op de impact die het 
op ontwikkelingslanden heeft. Dat is eigenlijk wat we als ontwik-
kelingssector ook moeten doen. Wat is de primaire impact èn de 
nevenimpact van al onze plannen en projecten? Zowel positief als 
negatief. 

‘Het klinkt misschien theoretisch, maar dat kun je praktisch ma-
ken door er gewoon zorgvuldig aandacht aan te geven, een reflectie 
op alles wat je doet. Niet alleen op je primaire plannen om armoede 
en ongelijkheid te bestrijden, maar ook op wat je als organisatie via 
geldstromen en via de zeggenschap teweegbrengt.’ 

‘Luister naar alle 
betrokkenen, lokaal  
of in een keten.  
Wat zijn hun ideeën,  
wat hebben ze nodig?’
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zelf ook binnen mijn kleine team: we hebben stagiairs die ontzettend 
goede ideeën inbrengen. Zij leren van ons en wij van hen. Ik maak 
graag tijd vrij om met jongeren te praten die belangstelling hebben 
voor dit type werk, om ze wegwijs te maken in de sector. 

‘Het probleem is nog te vaak hoe je ergens binnenkomt. Vroeger 
móest je ervaring in het buitenland hebben, voordat je een baan kreeg. 
Het is net als in Amsterdam: je krijgt pas een woonvergunning als je 
er woont, dus het is eigenlijk onmogelijk om erin te komen – en toch 
lukt het veel mensen. 

‘Voor jongeren ligt de kans in het feit dat veldervaring niet meer za-
ligmakend is binnen de ontwikkelingssamenwerking. Het is hartstikke 
leuk om rondgereisd te hebben of om in Afrika of Azië te hebben stage 
gelopen, maar het type werk is tegenwoordig anders dan vroeger. 

‘Als je financiële expertise op belastingontwijking hebt of echte 
kennis van hoe sociale bewegingen werken, dan is dat een vorm van 
werkervaring die net zo nuttig is. Zeker de vraag hoe je sociale bewe-
gingen mobiliseert, wordt steeds belangrijker binnen de ontwikke-
lingssamenwerking.’

Romijn schiet in de lach: ‘Daar moet je geen mensen voor hebben 
zoals jij, die nog niet kunnen inloggen op een webinar!’

Hij vervolgt: ‘Maar even terugkomend op je vraag, ja: ik zou jonge-
ren zeker aanraden en aanmoedigen dat te doen. Jonge mensen heb-
ben zoveel nieuwe vaardigheden, maar tegelijkertijd zie je ook zoveel 
ervaren mensen die met hun tijd meegaan en voorop blijven lopen als 
het om denken gaat. 

‘Neem iemand als oud-minister Jan Pronk, die mij elke keer als ik 
iets van hem lees zo ongelooflijk inspireert. Ik las laatst een stuk over 
de boven- en benedenwereld, in Vice Versa, waarin hij mondialisering 
en ongelijkheid analyseert. Dan vind ik dat weer zó fantastisch.’ •

Dat gebeurt nu nog onvoldoende?

‘Ja: door tijd, geld en door verantwoordingsoverwegingen, maar ook 
door iets in ons eigen denken. Wat ik al eerder zei: we denken het  
vaak beter te weten en maken op basis daarvan onze plannen. 

‘De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is een topsector, 
maar we kunnen megaslagen maken als we nog beter naar groepen 
luisteren. Luister naar alle betrokkenen, lokaal of in een keten. Wat 
zijn hun ideeën, wat hebben ze nodig? Hoe kunnen we ze faciliteren, 
in plaats van dingen voor ze te bedenken die misschien helemaal 
niet zo nuttig voor ze zijn?

‘Kijk ook naar Nederland zelf. We hebben als sector een enorme  
achterban, er zijn vier miljoen Nederlanders die op een bepaalde 
manier steun aan onze ontwikkelingsorganisaties geven. Hoe is het 
contact daarmee? Hebben we ernaar geluisterd? Hebben we ze ge-
mobiliseerd tot wereldburgers, die ook naar hun eigen gedrag kijken 
en misschien ook daarom in actie komen?

‘Ik word heel blij als ik de jonge klimaatbeweging zie. Wat kunnen 
we daar nog meer mee doen en van leren? We zouden nog veel meer 
verbinding met die groepen moeten zoeken. Dat is ook vaak wat 
partnerorganisaties zeggen, als je ze vraagt wat Nederland kan doen 
in het ondersteunen van hun missie: laat ons even met rust en zorg 
dat je eerst je eigen zaken op orde hebt. 

‘Daar ligt een enorme uitdaging, maar ook een kans voor de sec-
tor. In die zin kent ontwikkelingssamenwerking naast humanitaire 
en noodhulp en samenwerking met ontwikkelingslanden nog een 
derde pijler: het verminderen van onze “westerse voetafdruk”. Het  
is een weg die we nog niet voldoende geslecht hebben.’

We ronden af. Romijn is zelf vader van twee jongvolwassen zo-
nen. Raadt hij jongeren aan om een baan in deze sector te zoeken? 

‘Zeker,’ zegt hij, ‘maar ik vind ontwikkelingssamenwerking een 
veel breder concept dan alleen het werkveld van onze leden. Het 
hoeft helemaal niet binnen een organisatie of ministerie te zijn, je 
kunt het ook via de wetenschap of het bedrijfsleven doen. 

‘Er zijn zoveel universiteiten die met ontwikkelingsvraagstukken 
of met allerlei vormen van duurzaamheid bezig zijn. Of je nu sociaal, 
ecologisch of economisch bent opgeleid: er is veel noodzaak en nut 
om samen aan een betere wereld te werken en het is bovendien een 
mooi werkterrein. 

‘Ook als je het iets smaller toespitst op ontwikkelingsorganisaties 
kan ik het zeker aanraden. Ik denk dat ngo’s op hun beurt veel te 
winnen hebben bij het aantrekken van jonge mensen. Ik merk het 

Romijn: ‘Hoog allereerst de 

status van beleidscoheren-

tie op. Leg sterk de vinger 

op de gevolgen van het 

Nederlandse beleid voor 

de rest van de wereld. We 

blijven nu maar perverse 

subsidies uitdelen aan de 

fossiele industrie en onze 

belastingpolitiek verandert 

onvoldoende. Als we daar 

verschuivingen aanbren-

gen, zal de wereld ook in 

de goede richting verschui-

ven.

‘Verder hoop ik dat de 

duurzame ontwikkelings-

doelen een prominente rol 

in het regeerakkoord krij-

gen. Je kunt een heleboel 

terechte kanttekeningen bij 

Het advies voor de beleidsnota 

die doelen maken, maar 

het is vooralsnog wel het 

begrippenkader waarmee 

we verder komen in de 

samenwerking met andere 

partijen, van bedrijfsleven 

tot kennis- en financiële 

instellingen. 

‘Op de tweede plaats: 

herstel het budget voor 

Ontwikkelingssamenwer-

king, zodat het weer op 

0,7 procent van het bnp 

uitkomt. En ten derde: 

ruim een veel actievere rol 

in voor maatschappelijke 

organisaties, in Nederland 

en internationaal, voor de 

vormgeving en uitvoering 

van het ontwikkelings- 

beleid.’

Bart Romijn zei het al: beleidscoherentie 

voor ontwikkeling is een belangrijk lobby- 

traject van Partos. Hoe kijkt hij aan tegen  

de resultaten tot dusver? 

‘Met onze mogelijkheden’, zegt hij, ‘ben 

ik heel trots op wat we gedaan hebben. Er 

is een duurzame-doelentoets gekomen die 

nieuw overheidsbeleid toetst op de impact 

die het heeft op ontwikkelingslanden en op 

gender. 

‘Verder zijn er 32 Tweede Kamerleden die 

allemaal een duurzaam ontwikkelingsdoel 

hebben geadopteerd. Ze beloven zich er 

sterk voor te maken en dat doen ze vaak 

ook wel. We kunnen in elk geval het gesprek 

met hen aangaan.’

Maar als je kijkt naar het grotere cohe-

rentiedebat, dan wordt dat volgens Romijn 

onvoldoende gevoerd – en zeker niet in de 

kern van de macht. ‘De duurzame doelen 

zijn in het laatste regeerakkoord onderge-

bracht bij Ontwikkelingssamenwerking, net 

als de speciale SDG-coördinator. Daar horen 

ze eigenlijk niet thuis. 

‘Het coherentiedenken vanuit andere 

ministeries vind ik marginaal en minimaal. 

Als je kijkt naar grote stappen die we kunnen 

zetten qua belastingpolitiek, internationaal 

klimaatbeleid en financiële interventies, dan 

is het tot nu toe echt mondjesmaat… Het is 

aan het komende kabinet om dat beter te 

organiseren.’

Beleidscoherentie

Hij wijst graag naar Finland, dat een an-

dere aanpak heeft. ‘Daar zijn de duurzame 

ontwikkelingsdoelen ondergebracht bij het 

ministerie van Financiën. Alle andere minis-

teries moeten aan Financiën rapporteren 

over hoe hun – totale – uitgaven in het licht 

van de doelen passen. 

‘En de Finse Rekenkamer moet het goed-

keuren. Dit is volgens mij de ultieme vorm 

van mainstreaming van duurzaamheids- 

beleid, zowel internationaal als nationaal.

‘Vanuit de maatschappij klinkt een steeds 

sterkere oproep aan de regering om de 

duurzame doelen centraal in het regeer-

akkoord te verankeren. Er is letterlijk en 

figuurlijk nog een wereld te winnen. 

‘Als we kijken naar de discussies in de Tweede 

Kamer, dan gaat het daar nog te weinig over 

– en als het erover gaat, dan vertaalt het zich 

onvoldoende naar concreet duurzaam beleid. 

Dat zie je bij ontwikkelingssamenwerking, 

maar ook bij een actueel thema als klimaat.

‘Het bestaande overheidsbeleid is te veel 

op het kortetermijnbelang van Nederlandse 

bedrijven gericht. Toch zijn er ook lichtpunt-

jes, is er perspectief: zie het akkoord om 

met exportkredietverzekeringen in fossiele 

projecten te stoppen.

‘In dat opzicht is klimaatrechtvaardigheid 

een term die goed richting geeft. Bij beleid 

om klimaatverandering te beperken, bied  

je vooral kwetsbare groepen en gebieden  

– die het zwaarst de impact ervan voelen – 

de middelen om actie te ondernemen.’

Kunnen de 32 adoptie-Kamerleden geen 

vuist maken? ‘Bij hen ligt zeker een kans; zij 

hebben beloofd zich voor het door hen ge- 

adopteerde doel in te zetten. Een vervolg-

stap is dat ze zich gezamenlijk sterk maken 

richting de regering voor de doelen, nationaal 

en internationaal. 

‘Maar we beseffen dat de duurzame 

ontwikkelingsdoelen voor hen niet altijd de 

hoofdzaak vormen. Hoe je het ook wendt of 

keert, kortetermijn- en nationale belangen 

prevaleren.

‘Tegelijkertijd, terugkomend bij wat ik  

eerder zei: vanuit de maatschappij klinkt  

een steeds bredere oproep aan de regering 

vóór de duurzame doelen, ook vanuit  

het bedrijfsleven en financiële instellingen.  

Daarom is het van belang dat we die Kamer-

leden vanuit maatschappelijke organisaties 

blijven voeden.’

‘Het is hartstikke  
leuk om rondgereisd  
te hebben, maar het  
type werk is anders  
dan vroeger’

VICE VERSA

PARTOS

29

Sigrid Kaag bij een evenement over de duurzame doelen

D66-Kamerlid Rob Jetten adopteert het zevende doel
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  ODA-uitgaven 
     per kanaal

(2020)

94 193 125

857

Overheden in 
partnerlanden en 

overige landen

Nederlandse  
overheid

Maatschappelijke 
organisaties

Publiek-private 
samenwerking en 

netwerken
Multilaterale 
instellingen

1.970 Onderzoeks- 
instellingen

Bedrijven

Overig

Toerekeningen

162
247

3

3.651

4.751

Subtotaal 
kanalen

Totaal

1.100

INFOGRAPHIC

ODA zijn de officiële uitgaven van  

de Nederlandse regering op het gebied  

van ontwikkelingssamenwerking.  

De bedragen zijn afgerond op miljoenen euro’s:

Onder toerekeningen vallen onder 

andere eerstejaars asielopvang 

(493 miljoen) en bijdragen 

aan de EU-begroting voor 

ontwikkelingssamenwerking 

(330 miljoen)

%
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ITC

Munyaradzi Shuro en Tom Loran

Het ITC, een faculteit van de 

Universiteit Twente, kweekt geen 

zolderkamergeleerden. De docenten, 

studenten en duízenden alumni 

denken na over praktische oplossingen 

voor de uitdagingen van deze tijd: 

van pandemieën tot uitdijende 

sloppenwijken. ‘De vingerafdrukken 

van klimaatverandering zitten op de 

rampen die we nu om ons heen zien.’ 

En toch is de toon monter: hier neemt 

men de toekomst onder handen.
Tekst: Elian Yahye

       De wereld 
   kan niet 
 zonder Enschede

Een netwerk van mensen die over heel de wereld hoge posities 
bekleden en op een bepaalde manier allemaal aan één instituut ver-
bonden zijn. Het klinkt als het hoofdkantoor van de Rotary Club, of 
zelfs als een geheimzinnige vrijmetselaarsloge, maar in feite betreft 
het een faculteit van de Universiteit Twente. 

Het ITC (voluit: de faculteit Geo-Informatiewetenschappen en 
Aardobservatie) is gespecialiseerd in alles wat met luchtfotografie, 
stedenplanning en landgebruik te maken heeft. Zes ITC-alumni 
bekleden ministersposten, onder wie de Indonesische minister van 
Milieu en Bosbouw en de Zimbabwaanse minister van Hoger On-
derwijs, Wetenschap en Technologie. Dit jaar viert het instituut zijn 
zeventigjarig bestaan. 

Ambitieuze studenten komen van heinde en verre op het ITC af, 
als bijen op honing. Het betreft in alle gevallen studenten die al wat 
verder in hun academische carrière zijn: er worden op de faculteit 
alleen masteropleidingen en promotieprogramma’s aangeboden. 

Toen de eerste internationale studenten in de jaren zeventig in 
de buurt boodschappen gingen doen, deed dat nog de nodige wenk-
brauwen fronsen. Intussen zijn de ITC-studenten helemaal opgeno-
men in de Enschedese gemeenschap. 

‘Iedereen in de omgeving weet wie ze zijn’, zegt Tom Loran (62), 
coördinator internationale samenwerking. ‘De wijkagent komt re-

Een van de onderzoeksvelden waarbinnen 

het ITC vooroploopt is ‘geogezondheid’: een 

kruising tussen aardrijkskunde en publieke 

gezondheid. De 35-jarige Carmen Anthonj 

is als universitair docent specialist op dit ge-

bied. ‘Bij GeoHealth’, zegt ze, ‘kijken we naar 

gezondheid door de lens van plaats en tijd.’

Dat klinkt nog steeds abstract, maar de 

coronacisis laat zien wat het vakgebied 

inhoudt: ‘In een paar maanden verspreidde 

een virus dat lokaal in Wuhan ontstond zich 

over heel de wereld. Als het om “plaats” 

gaat, kijken we naar hoe overheden en ge-

zondheidssystemen in verschillende landen 

met het virus omgaan. Qua “tijd” kijken we 

naar hoe het virus zich muteert en telkens 

aan nieuwe omstandigheden aanpast.’

Anthonj voelt zich niet geïntimideerd 

door de breedte van haar onderzoeksveld. 

‘Toblers Wet van de Aardrijkskunde luidt: 

“Alles heeft met alles te maken.” Die verbon-

denheid vind ik boeiend, juist daarom ben ik 

medisch geograaf geworden.’ 

Ze begeleidt Kasandra Poague, een Bra- 

ziliaanse promovenda met een achtergrond 

in milieutechniek en epidemiologie. Ze 

werken met twee andere docenten aan een 

promotieproject in Brazilië op het gebied 

van WASH, het acroniem van Water, Sanita-

tion and Hygiene. ‘Water en gezondheid’, 

zegt Poague, ‘hebben op allerlei manieren 

met elkaar te maken. Je kunt ziek worden 

van vervuild water of van muggen en insec-

ten die bij het water leven.’

Sinds de uitbraak van het coronavirus 

niesen de meeste mensen in hun elleboog 

en zijn ‘aerosolen’ onderdeel geworden van 

het dagelijkse vocabulaire. ‘Deze crisis is ook 

een WASH-crisis’, schreef Poague eerder in 

een artikel. 

Het onderzoek van haar en Anthonj sluit 

daar goed bij aan: met het promotieproject 

willen ze onder meer kijken naar de water- 

en sanitaire voorzieningen op Braziliaanse 

scholen vóór, tijdens en na de pandemie. 

‘Scholen’, zegt ze, ‘kunnen superspreaders 

van informatie zijn, maar ook van infecties.’

Het is nog de beginfase. Poague: ‘We 

willen de “sanitaire infrastructuur” in kaart 

brengen. Zijn er toiletten? Kun je je handen 

wassen met zeep? Is er schoon drinkwater?’ 

Ook onderzoeken ze hoe die voorzieningen 

vervolgens verbeterd kunnen worden. 

Geogezondheid

‘We betrekken ook de schooldirecteuren, 

ouders en leerlingen erbij’, zegt Poague. 

‘Wat zouden zij graag anders willen zien?’ 

De hoop is dat de scholen in de toekomst 

ziektebestendiger zullen worden. ‘Want dit 

is niet de laatste pandemie die we zullen 

meemaken.’

Anthonj vertelt dat ze aanvankelijk he-

lemaal geen loopbaan in de academische 

wereld ambieerde. Tijdens haar opleiding 

werkte ze veel met internationale organisa-

ties zoals de WHO, Unicef en de Wereldbank 

samen. ‘Op een zeker moment zag ik: voor 

impact moet ik de wetenschap ingaan.’ 

Met een glimlach vervolgt ze: ‘Ik merk 

nu ook: des te hoger mijn titel, des te meer 

mensen naar me luisteren.’ De waarde van 

haar vakgebied wordt sinds de pandemie 

steeds meer door anderen ingezien. ‘Vroe-

ger begrepen andere wetenschappers niet 

zo goed waarom ik me als geograaf bezig-

hield met publieke gezondheid – dat is nu 

wel anders.’

Ook zij denkt dat beleidsmakers steeds 

meer naar wetenschappers zijn gaan luis-

teren. Er wordt in een steeds complexere 

wereld door de samenleving meer van we-

tenschappers verwacht. Dat betekent ook 

dat zij niet alleen maar in hun eigen niche 

actief kunnen blijven. ‘Het begint steeds 

meer door te dringen’, zegt ze, ‘dat multi-

disciplinair onderzoek de toekomst heeft.’ 

Die benadering wordt volgens Poague op 

het ITC erg gestimuleerd: ‘Dat is het grootste 

inzicht dat ik hier heb gehad. Je kunt niet 

alles vanaf je eigen eilandje benaderen, 

je moet de samenwerking opzoeken met 

mensen die een andere wetenschappelijke 

achtergrond hebben.’

 Carmen Anthonj 
en Kasandra Poague 
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gelmatig langs om gezellig een praatje te maken. In de winkels gaan 
de verkopers uit zichzelf op het Engels over als ze de studenten zien.’ 

Loran is een veteraan binnen het ITC: hij loopt er al sinds 1985 
rond. Naast hem zit Munyaradzi Shuro, een 25-jarige student in de 
ruimtelijke techniek en lid van het faculteitsbestuur. ‘Ik hoorde’, 
zegt zij, ‘via een van mijn docenten in Zimbabwe over het ITC. Hij  
is een alumnus.’ 

In de ruimte hangen foto’s van alle rectoren die het ITC ooit heeft 
gehad, onder wie oud-premier Willem Schermerhorn, die het in 
1950 oprichtte. Destijds stond het nog niet in Enschede, maar in 
Delft. 

‘Nederland kreeg van de VN het verzoek om overheden van 
landen die net onafhankelijk waren geworden te helpen met lucht-
fotografie,’ legt Loran uit, ‘zodat ze topografische kaarten konden 
maken.’ Anno 2021 klinkt het als een niche, maar luchtfoto’s waren 
de satellietbeelden van toen. ‘In die tijd vloog het ITC-vliegtuig over-
al over landen heen.’

In de decennia daarna is het ITC uitgegroeid tot een instituut 
dat zich bezighoudt met allerlei geografische onderzoeksthema’s. In 
2010 werd het een faculteit van de Universiteit Twente. 

‘Nu zijn we wat academischer geworden’, zegt Loran. Maar de 
kernmissie is min of meer intact gebleven. ‘Het draait nog steeds 
veel om capaciteitsopbouw, gericht op organisaties en overheden die 
in het Mondiale Zuiden actief zijn.’ Zo hielp het ITC de regering van 
Ethiopië de afgelopen jaren met het uitvoeren van haar ambitieuze 
landbouwagenda, samen met vier lokale universiteiten.

Intussen is het ITC een begrip geworden onder kennisinstituten 
over heel de wereld die zich met geo-informatie en aardobservatie 
bezighouden. ‘Buitenlandse universiteiten benadrukken het altijd 
graag als ze banden met het ITC hebben’, zegt Shuro. 

Zelf verruilde zij eind vorig jaar de Zimbabwaanse hoofdstad 
Harare voor het koude Enschede. Lachend: ‘En toen gingen we hier 
ook nog eens in lockdown…’ De master op het ITC sloot goed aan bij 
haar studie georuimtelijke intelligentie aan de Universiteit van Zim-
babwe. ‘Ik heb in Nederland toegang tot informatie die in mijn land 
niet beschikbaar is.’

Als Loran vertelt dat hij nog nooit in Zimbabwe is geweest, rea-
geert Shuro quasi-verontwaardigd: ‘Hoezo niet? We hebben de 
Victoriawatervallen.’ Het ITC trekt niet het type internationale stu-
denten aan dat boven de landsgrenzen zweeft of de studie als een 
ticket naar het Westen ziet. 

Integendeel: bijna alle studenten zijn van plan terug te gaan naar 
hun land van herkomst, om de opgedane kennis daar in de prak-
tijk toe te passen. Shuro wil na de afronding van haar opleiding 
nog een paar jaar in Nederland blijven, ‘maar daarna’, zegt ze, ‘ga 
ik terug naar Zimbabwe om mijn eigen consultancybureau op te 
richten’.

Op de ITC-website staat een lijst van alle start-ups en onderne-
mingen die door alumni zijn begonnen: van een Cambodjaanse 
ICT-specialist tot een bouwbedrijf in Ethiopië. ‘We werken vaak 
samen met organisaties die oud-studenten hebben opgericht’, zegt 
Loran. Een deel van de alumni blijft hangen in de academische 
wereld. 

Loran besloot laatst eens uit te zoeken in hoeveel Afrikaanse lan-
den er universiteiten zijn met programma’s over geo-informatie. ‘Ik 
kwam op de helft uit – en ontdekte dat die programma’s bijna alle-
maal geleid worden door mensen die bij ons hebben gestudeerd.’

VICE VERSA

ITC

ITC en klimaat

Ook als het om de klimaatcrisis gaat is 

er steeds meer vraag naar het onderzoek 

waarmee het ITC zich bezighoudt. Zoals 

op het gebied van rampenbestrijding en 

risico-inschatting, vertelt Maarten van Aalst, 

klimaatwetenschapper en directeur van het 

Rode Kruis Klimaatcentrum. 

Als hoogleraar klimaat- en rampen-

bestendigheid is hij verbonden aan het 

ITC, waar hij de Prinses Margriet-leerstoel 

bekleedt. Hij schreef mee aan het IPCC- 

rapport SREX, wat onder meer over het 

samenspel van een opwarmende aarde en 

weersextremen ging. 

‘Natuurrampen en extreem weer’, vertelt 

Van Aalst via Zoom, ‘zijn steeds centraler 

komen te staan in ons begrip van klimaat-

verandering. We moeten voorbereid zijn op 

meer verrassingen.’ 

SREX kwam in 2012 uit en werd op 

verzoek van het IPCC geschreven, om alle 

wetenschappelijke kennis die er op dat 

moment bestond over de invloed van 

klimaatverandering op extreem weer en 

natuurrampen samen te vatten. Het werd 

indertijd vooral als een probleem van de 

lange termijn gezien, zegt hij. 

‘Nu is het besef steeds meer ingedaald 

dat extreme gebeurtenissen ons juist als 

eerste raken. De vingerafdrukken van 

klimaatverandering zitten op de rampen 

die we nu om ons heen zien. Een extreme 

hittegolf zoals die in Canada, afgelopen 

zomer, was zonder een opwarmende aarde 

niet voorgekomen.’

De Indiase alumnus Sekhar Kuriakose, 

die in hetzelfde Zoom-gesprek zit, herkent 

het. ‘Klimaatverandering is steeds meer 

een kwestie van rampenmanagement aan 

het worden’, zegt hij. Kuriakose werkt bij 

de overheidsdienst in de deelstaat Kerala 

die verantwoordelijk is voor de regionale 

rampenbestrijding en voor het uittekenen 

van scenario’s voor de toekomst. 

‘We hebben een plan voor alles,’ grapt hij, 

‘van meteoorinslagen tot een kokosnoot 

die op je hoofd valt.’ 

Kerala was de eerste Indiase deelstaat die 

de coronatoestand officieel als crisis aan-

merkte, nog voordat de landelijke regering 

het probleem goed op de radar had. Ook 

qua klimaatverandering ligt Kerala in de 

frontlinie: ‘Het is kwetsbaar gebied,’ zegt hij, 

‘dichtbevolkt en met een lange kustlijn. Net 

als Nederland ligt Kerala grotendeels onder 

zeeniveau.’ 

Volgens Kuriakose is het sinds een paar jaar 

heel concreet wat een opwarmende aarde 

voor de regio betekent: vanaf 2012 werd het 

steeds vaker getroffen door extreme droog-

te, wat voorheen niet vaak voorkwam. ‘In 

2017 was er onverwachts de cycloon Ockhi 

en in 2018 kregen we te maken met de 

ergste overstromingen in honderd jaar. We 

dachten aan een freak event, maar in 2019 

was er precies hetzelfde probleem.’

Het zijn apocalyptische voortekenen die 

in zijn ogen een duidelijke boodschap be-

vatten: ‘Overheden kunnen de snelheid van 

de opwarming niet bijhouden. De preventie 

en bestrijding van rampen moet veel meer 

aandacht krijgen.’ 

Kerala loopt wat dat betreft voorop: er 

worden uitgebreide campagnes opgetuigd 

om mensen zoveel mogelijk te behoeden 

voor wat komen gaat. ‘Iedereen die op min-

der dan vijftig meter van de vloedlijn woont, 

krijgt een miljoen roepies aangeboden om 

landinwaarts te verhuizen. We hebben er 

bewust voor gekozen het land niet te ontei-

genen, dat zou te veel weerstand oproepen.’ 

Sociale inclusie is daarbij een speerpunt. 

‘Al onze communicatie wordt ook in braille 

en gebarentaal geleverd. Reddingswerkers 

volgen trainingen over hoe ze mensen met 

een handicap tijdens een crisissituatie kun-

nen redden.’

Van Aalst reageert enthousiast: ‘Ik zou dit 

zo in mijn colleges kunnen gebruiken als 

voorbeeld van hoe het wèl moet.’ 

De aanpak in Kerala onderstreept volgens 

hem drie hoofdzaken: ‘We lopen tegen de 

grenzen van adaptatie aan, er zullen mensen 

moeten gaan verhuizen – en daarbij is het 

de vraag hoe je dat doet. 

‘Ook gaat er veel aandacht uit naar kwets-

bare landen, maar er wordt nog te weinig 

gekeken naar hoe mensen binnen landen 

kwetsbaar zijn. En het is nodig dat de kli-

maataanpak decentraal geregeld wordt, en 

niet slechts de verantwoordelijkheid is van 

een nationaal klimaatministerie.’

Kuriakose en Van Aalst staan met het ene 

been in de beleidswereld en met het andere 

in academische kringen. Bovendien zijn ze 

allebei overtuigd van de gevaren die klimaat- 

verandering met zich meebrengt. Hoe zor- 

gen zij ervoor, geëngageerd als ze zijn, dat 

hun aanbevelingen wetenschappelijk ver-

antwoord blijven? 

‘We moeten vooral eerlijk zijn over wat 

we wel en niet weten’, zegt Van Aalst. ‘Niet 

alle rampen hebben met de opwarming te 

maken. Daarnaast: rampen komen nooit 

alléén door klimaatverandering. Een cycloon 

wordt pas een ramp als hij een kustgebied 

raakt – en dan maakt het ook nog uit of daar 

betonnen huizen of houten hutjes staan.’

Het ITC lanceerde onlangs een nieuw 

onderzoekscentrum: het Center for Disaster 

Resilience. ‘Daarmee willen we alles bij el-

kaar brengen wat we op dit gebied al doen. 

We hebben een enorm netwerk van studen-

ten, onderzoekers en alumni die met deze 

vragen bezig zijn. Er moet meer structuur in 

worden aangebracht.’

‘Als alumnus’, voegt Kuriakose toe, ‘hoop 

ik dat het belang van lokale actie centraal 

komt te staan. Het zou mooi zijn als het 

Center in samenwerking met de alumni 

gemeenschappen wereldwijd de handvat-

ten kan geven om zich op rampen voor te 

bereiden.’

‘Ik ontdekte dat die 
programma’s bijna 
allemaal geleid worden 
door mensen die bij ons 
hebben gestudeerd’
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Volgens Shuro wemelt het op Afrikaanse universiteiten van de do-
centen met een ITC-diploma. ‘Als je uit mijn regio komt en iets wilt 
studeren op het gebied van geografische-informatiesystemen, kun je 
tegenwoordig ook bij de Universiteit van Kaapstad terecht.’ 

In de jaren zestig was het ITC betrokken bij de oprichting van het 
Indian Institute of Remote Sensing, aan de voet van de Himalaya in 
Noord-India, dat zich bezighoudt met aardobservatie. ‘Nu helpen 
wij het instituut met het opzetten van eigen promotieprogramma’s. 
We werken samen als gelijken.’

In sommige landen hebben de alumni zelfs flink wat in de melk 
te brokkelen als het om overheidsbeleid gaat. Zoals Siti Nurbaya 
Bakar, die in 2014 minister van Milieu en Bosbouw in Indonesië 
werd. Ze staat bekend om haar afkeer van corruptie en bureaucratie: 
in een vorige functie als secretaris-generaal van de Indonesische 
senaat nam ze graag pas afgestudeerde studenten aan als aanvulling 
op de ervaren staf. 

Bakar is niet de enige ITC-alumna die op het ministerie rondloopt. 
‘Inmiddels’, zegt Tom Loran, ‘werken daar 140 mensen die eerder bij 
ons hebben gestudeerd.’

Door de coronacrisis is er wereldwijd veel nadruk komen te liggen 
op het belang van wetenschappelijke expertise bij het maken van 
beleid. In Nederland werd het OMT de belangrijkste raadgever voor 
de landelijke crisisaanpak. In de VS werd de – inmiddels controver- 
siële – Anthony Fauci naar nationale bekendheid gekatapulteerd. 

Die politieke rol voor wetenschappelijke experts is niet onomstre-
den: critici wijzen op het gevaar van een expertocratie. Loran ziet 
dat anders, volgens hem is er juist géén sprake van een dictatuur 
van de witte jassen. ‘Wat ik zie’, zegt hij, ‘is dat er veel meer wordt 
getwijfeld aan de wetenschap.’

Hij ervaart duidelijk een verschil met vroeger als het gaat om het 
vertrouwen in wetenschappers en de moeite die zij moeten doen om 
het grote publiek van hun bevindingen te overtuigen: ‘Tegenwoor-
dig kun je na vijf minuten googelen altijd wel bronnen vinden die je 
standpunt onderbouwen.’ 

Dat ziet hij terug tijdens de colleges die hij op het ITC geeft. ‘Toen 
ik begon met doceren, kreeg ik haast nooit weerwoord – wat ik ook 
zei. De vragen die studenten vandaag de dag stellen zijn veel kriti-
scher. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling, die we aanmoedi-
gen.’

Die kritische houding van studenten heeft mogelijk ook een an-
dere oorzaak. De verhouding tussen de studenten en de faculteit is 
de laatste tijd aan het veranderen, vertelt Loran. 

‘In het verleden’, zegt hij, ‘werkte het ITC anders, toen was de ge-
dachte meer: wij stellen de programma’s op uitgaande van wat wij 

Drones voor onderzoek in sloppenwijken

Dronefoto’s zijn veel scherper: tot op de vier 

centimeter nauwkeurig. Je kunt de was zien 

hangen.’

In 2015 ging ze voor haar promotieproject 

onderzoek doen in een van de sloppen-

wijken van de Rwandese hoofdstad Kigali. 

‘Ik was daar met mijn drone natuurlijk het 

nieuws van de dag. Mensen liepen met me 

mee en klapten als het lukte om een moeilijk 

bereikbare plek op de foto te krijgen.’

Niet alle buurtbewoners waren even 

enthousiast met de komst van Gevaert. 

‘Sommige mensen’, zegt ze, ‘dachten dat ik 

foto’s van de wijk maakte omdat ik van plan 

was er een hotel te gaan bouwen, of dat ik 

een Amerikaanse spion was.’

Als de foto’s met behulp van AI-program- 

ma’s zijn samengevoegd, kunnen er ge-

detailleerde kaarten van de sloppenwijk 

gemaakt worden. ‘Een paar jaar later was 

ik terug, toen zag ik dat de foto’s aan de 

muren van het buurtkantoor hingen. Het 

stadsdeelbestuur gebruikte ze zodat het wist 

waar het wegen moet aanleggen.’ 

Ze werkt intussen ook voor de Wereld-

bank, die vooral geïnteresseerd is in hoe 

dronetechnologie in ontwikkelingslanden 

toegepast kan worden. Het vliegen met 

drones boven plaatsen waar veel mensen 

wonen, roept de nodige vragen over privacy 

op. 

En de sentimenten daarover verschillen 

nogal: wat de een inbreuk in de privésfeer 

vindt, vindt de ander geen probleem. ‘In 

Kigali vond niemand het erg dat hun uitge-

hangen kleding te zien was,’ zegt Gevaert, 

‘maar ze wilden liever niet dat viezigheid in 

tuintjes of op daken werd gefotografeerd.’

Dat had ook een culturele reden: ‘Rwan-

dezen benadrukken graag dat ze in een 

schoon en veilig land leven – daar passen 

vieze tuintjes niet echt bij.’ Ze besloot na het 

onderzoek de foto’s van de wijk niet online 

openbaar te maken. ‘Je kunt ze alleen op 

verzoek inzien.’

Vorig jaar was ze een van de tien jonge 

onderzoekers van de Universiteit Twente 

die van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een 

Veni-beurs kreeg toegekend. Daarmee wil 

ze meer onderzoek doen naar de ethische 

vraagstukken die in haar vakgebied spelen. 

‘De wereld van dronefotografie en kunst-

matige intelligentie is nu nog zo’n beetje het 

Wilde Westen’, zegt ze. Privacy is daarbij niet 

de enige zorg. ‘Er is veel te doen geweest 

over hoe gezichtsherkenningstechnologie 

mensen met een lichte huidskleur wel her-

kent en mensen met een donkere huidskleur 

niet. Iets vergelijkbaars zie je terug als je dit 

soort technologie geografisch toepast.’

Algoritmes die gemaakt zijn om ge-

bouwen te herkennen, discrimineren ook: 

huisjes in sloppenwijken worden vaak niet 

geregistreerd. ‘Als er dan een overstroming 

plaatsvindt, zijn die wijken vaak niet goed in 

kaart gebracht, waardoor ze het risico lopen 

geen hulp te krijgen.’ 

Sinds het ITC-vliegtuig in de jaren vijftig 

boven het Mondiale Zuiden vloog, is het 

aantal thema’s waar het instituut z ich mee 

bezighoudt exponentieel gegroeid. Maar 

in het onderzoek van universitair docent 

Caroline Gevaert valt nog iets terug te zien 

van die oorspronkelijke missie. De Neder-

lands-Amerikaanse liep tijdens haar master-

studie stage in Bolivia, waar ze met behulp 

van satellietbeelden onderzoek deed naar 

overstromingen. 

‘Maar er zijn natuurlijk veel wolken in de 

tropen,’ zegt ze, ‘dus het was moeilijk om 

foto’s te maken. Op een conferentie zag ik 

hoe drones ook voor dit soort onderzoek 

gebruikt konden worden – dat inspireerde 

me. Later ontdekte ik dat het ITC een pro-

motieplaats aanbood waarin dronefotografie 

werd gebruikt om sloppenwijken in kaart te 

brengen.’

Ongeveer een miljard mensen wonen in 

sloppenwijken, die in het Mondiale Zuiden 

als paddenstoelen uit de grond schieten. 

‘Vroeger werden ze vaak tegen de grond 

gewerkt,’ zegt Gevaert, ‘maar nu wordt er 

vooral geprobeerd de wijken zoveel moge-

lijk op te knappen.’ Dat is makkelijker gezegd 

dan gedaan. 

‘Sloppenwijken zijn vaak op een informele 

manier tot stand gekomen en de huizen 

staan erg dicht op elkaar. Daardoor is er 

vaak weinig informatie over de wijken be-

schikbaar. Satellietfoto’s zijn niet nauwkeurig 

genoeg om alles goed in kaart te brengen. 

‘Toen ik begon met 
doceren, kreeg ik  
haast nooit weerwoord 
– wat ik ook zei’

denken dat goed is voor de wereld. De studenten konden naar ons toe 
komen om dat te leren en om vervolgens naar hun eigen land terug te 
gaan en het toe te passen. Nu gaat dat anders.’

Buitenlandse studenten kunnen soms een beurs krijgen vanuit het 
Orange Knowledge Fund, dat door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken gefinancierd wordt. ‘Maar dat is een stuk zeldzamer geworden.’ 

Vaak hadden die beurzen te maken met thema’s die het ministerie 
op dat moment belangrijk vond. ‘De onderwerpen zijn daardoor 
vooral politiek bepaald.’ 

Studenten moeten steeds vaker hun eigen fondsenwerving doen, 
waardoor ze kritischer kijken naar de programma’s die het ITC aan-
biedt. ‘Ze komen alleen nog naar ons als ze dat zelf echt nodig vinden. 
Ons onderwijs moet nog meer bij hun behoeften aansluiten.’

Het ITC is daarom aan het experimenteren met nieuwe onderwijs-
vormen. ‘Zo proberen we masterprogramma’s op maat te maken voor 
studenten’, zegt Loran. Daarbij wordt ook de hulp van het uitgebreide 
alumninetwerk ingeschakeld. 

Dat geldt eveneens voor de nieuwe online academie waar  
het ITC op dit moment aan werkt, waardoor de colleges ook op  
internet gevolgd kunnen worden. ‘Een van de belangrijkste  
lessen van de coronacrisis was: we kunnen veel meer online  
doen dan we dachten.’ •

‘De meeste grote uitda-

gingen die ons bezig-

houden’, zegt Tom Loran, 

‘vragen om een mondiale 

oplossing: van migratie 

tot klimaatverandering.  

In Nederland is er veel 

expertise en kennis be-

schikbaar over duurzame 

oplossingen. 

‘De kennisinstellingen 

vormen daarin, gecom- 

bineerd met het wereld- 

wijde alumni- en partner- 

netwerk, een zeer waar- 

devolle sector. We moe-

ten dat netwerk op basis 

van gelijkwaardigheid 

mobiliseren. 

‘Met onze partners 

kunnen we een kennis-

infrastructuur opbou-

wen om de keten van 

onderwijs en opleidingen 

te versterken tussen 

Het advies voor  
de beleidsnota

Noord en Zuid. In onze 

doellanden is dat een 

randvoorwaarde voor 

effectieve en duurzame 

samenwerking. 

‘Het vraagt om een 

aanpak op maat, waar-

bij de lokale context 

en de lokale behoefte 

aan kennis leidend zijn. 

Het zou om langdurige 

samenwerking moeten 

gaan, ondersteund 

door een breed en 

flexibel beursprogram-

ma. 

‘Tot slot: het bereiken 

van verandering en 

impact is een kwestie 

van lange adem en 

continuïteit. Dus een 

aanpak voor de langere 

termijn (bijvoorbeeld: 

van tien jaar) zal vele 

malen effectiever zijn.’

Caroline Gevaert
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AKVO

Een pleidooi voor 
data-denken

Sprokkelen    
  en ordenen

Data zijn overal. Je hebt data nodig om 
beleidskeuzes te maken en om toekomst-
plannen te dromen, om een pandemie te 
bestrijden. En terwijl de verzameling en 
uitwisseling van digitale gegevens in onze 
wereld steeds belangrijker wordt, blijft het 
in de ontwikkelingssamenwerking onder-
benut, zegt Jeroen van der Sommen, van 
Akvo. Gebeurt het toch, dan is de impact 
er direct: ‘Omdat het zwart op wit stond, 
vastgelegd in cijfers en op kaarten, kon 
niemand er nog omheen.’

Het is begin jaren tachtig als een net afgestudeerde hydrogeo-
loog naar Burkina Faso vertrekt om de watersituatie daar in kaart 
te brengen. Waar zitten de waterbronnen? Hoe diep zijn de water-
putten? De informatie wordt met de hand bijgehouden en door de 
jonge Jeroen van der Sommen in een van de eerste gedigitaliseerde 
hydrogeologische kaarten van het land verwerkt.

Terugblikkend ziet de inmiddels 64-jarige waterexpert zijn jaren 
in Burkina Faso – en later in Indonesië en Mozambique – als het 
startschot voor een lange carrière waarin het verzamelen van cruci-
ale gegevens voor ontwikkelingsinterventies de hoofdrol speelt. Dat 
belang van data komt terug bij het Netherlands Water Partnership 
(NWP), dat hij leidde sinds de oprichting in 1998 en bij de start van 
Akvo in 2008. 

‘In de eerste jaren na de eeuwwisseling’, zegt Van der Sommen, 
in het Akvo-kantoor in Amsterdam, ‘zie je een opleving van allerlei 
nieuwe innovatieve technologieën. Het internet neemt een vlucht, 
de mobiele telefoon wordt gemeengoed. 

‘Maar als ik om me heen keek, viel me op dat die technologieën 
nauwelijks op een professionele manier in de ontwikkelingssector 
aankwamen. Daarom hebben we Akvo opgericht: een club met  
sectorspecialisten die het veld goed kennen èn met IT-professionals 
die het belang van digitale gegevens zien in het transformeren van 
de ontwikkelingshulp.’

Dataverzameling heeft de laatste vijftien jaar een enorme 

vlucht genomen. Waar is Akvo mee begonnen?

‘Destijds concentreerden we ons vooral op het toegankelijk maken 
van mobiele telefonie voor ngo’s en overheden. Met mobieltjes kun 
je uitstekend data verzamelen en ook laten zien waar je in een pro-
ject mee bezig bent. 

‘Als je toch allerlei waterpunten en scholen gaat bezoeken of in-
formatie gaat ophalen in het veld, dan kun je die data net zo goed 
meteen opslaan en ordenen. Dan heb je er in de toekomst veel meer 
aan.’

Inmiddels zijn er volgens Van der Sommen veel organisaties die 
hun data verzamelen en is er ruimschoots toegankelijke software 
beschikbaar om die gegevens te verwerken. 

‘Het is geweldig dat we nu als sector een heleboel data verzame- 
len, maar wat gebeurt ermee? En worden er wel beslissingen ge-
nomen die daarop zijn gebaseerd? De laatste jaren richt Akvo zich 
steeds meer op deze volgende stap, op een meer holistische benade-
ring van data en het belang ervan voor ontwikkeling.’

The Data Journey, dáármee benadert Akvo de rol van data in ont-
wikkeling. Een informatiereis, waarbij veel nadruk ligt op het ver-
zamelen en analyseren van data vóórdat je met een project tot actie 
overgaat.

‘Het is een cyclus waarin je eerst goed nadenkt over wat je wilt 
bereiken: wat wil ik precies weten, en misschien liggen die gegevens 
er al? In de volgende stap ga je naar het veld om gegevens op te slaan 
en dan bewerk je ze voor een beter inzicht in wat er werkelijk nodig 
is. Pas de laatste stap draait om handelen.’

Is er een situatie of casus geweest waarin data echt het ver-

schil konden maken? 
‘Een goed voorbeeld, een wake-up call, was een project in Nigeria 
waar wij bij betrokken waren, vijf jaar geleden. Akvo heeft toen de 
watersituatie van Nigeria in kaart gebracht, alle waterpunten, syste-
men…’

Alle waterpunten?

‘Bijna allemaal, jazeker. Van natuurlijke bronnen tot kraantjes en 
handpompen en hun precieze geolocaties. Uit onze dataverzameling 
bleek dat een heleboel watersystemen kapot waren. Het onderzoek 
werd betaald door de Wereldbank en die heeft op haar beurt nog 
een hele bundel gegevens naast onze data gelegd. 

‘Wat bleek? De helft van de mensen in Nigeria heeft geen toegang 
tot water en sanitatie! Ze berekende ook de impact ervan op de eco-
nomie van het land – en omdat het zwart op wit stond, vastgelegd in 
cijfers en op kaarten, kon niemand er nog omheen. 

‘Als gevolg van dat rapport zijn er in Nigeria enorme investerings-
programma’s gestart: van Unicef, de Europese Unie en van de We-
reldbank zelf, om de situatie te verbeteren.’

Wat zijn de grote uitdagingen bij zo’n traject? 
‘Data kunnen soms pijnlijk zijn. Zo bleek uit het onderzoek in Nige-
ria dat er in een regio misschien wel veel waterpunten waren, maar 
dat die allemaal rondom het huis van de chief stonden geclusterd. 
De Nigeriaanse overheid, in verlegenheid gebracht, hield de bevin-
dingen dan ook liever in de la. Niet iedereen is altijd gebaat bij de 
feiten. Dat maakt dataverzameling – en vooral de stap naar actie – 
uitdagend.’

Wat is volgens u de grootste data-uitdaging in de ontwik- 

kelingssamenwerking? 

‘De grootste? Dan zeg ik het gebruik, hergebruik en met name het 
delen van data. In de ontwikkelingssector doen we allemaal, min of 

‘Wat wil ik precies 
weten, en misschien 
liggen die gegevens er al?’

Tekst: Sarah Haaij
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‘Als het rapport is 
geschreven en de verant-
woording goedgekeurd, 
dan is het klaar. De data 
verdwijnen. Zo zonde!’

meer, ons eigen dingetje. We zitten veel te veel in onze afzonderlijke 
silo’s.’ 

Hij pakt er een powerpointpresentatie bij om zijn punt duidelijk 
te maken. Data, zo laat hij zien, worden verzameld door allerlei 
actoren, van de Wereldbank tot VN-organisaties, ngo’s en nationale 
overheden, maar vervolgens blijven die data daar vastzitten. Ze wor-
den zelden gedeeld. 

‘En de meeste gegevens zitten vast bij al die ontelbare, individuele 
ngo-projecten. In Mali alleen al zijn dat er nú meer dan vijftienhon-
derd! Een ngo krijgt dus geld van een donor en voert vervolgens 
haar project uit. Als het rapport is geschreven en de verantwoording 
goedgekeurd, dan is het klaar. De data verdwijnen. Zo zonde! 

‘Stel je eens voor dat we de data hadden bewaard van al die jaren 
dat ik in de sector heb gewerkt. Wat hadden we dan wel niet alle-
maal over ontwikkelingsprocessen kunnen leren?’ 

Ook de donoren kijken vaak niet verder, ziet hij. ‘Ze betalen veel 
geld om data te laten verzamelen, maar zetten niet de volgende 
stap. Nou, dat vind ik het grootste schandaal van de sector, dat we 
zó slecht omgaan met data waar iedereen het belang van kent. Bij 
de private partijen zul je dat niet zien, die hebben het veel eerder 
begrepen.’ 

Eigenlijk is de sector nog data-analfabeet, analyseert Van der 
Sommen. De ngo’s en donorlanden, maar ook de ontwikkelings-
landen zelf: ze zitten allemaal nog in een transitieproces naar meer 
datagedreven werken.

Wat is in dit verhaal de positie van Nederland, als het om 

data voor ontwikkeling gaat? Zijn we vooruitstrevend?

‘Nederland heeft sinds 2019 een rapport, de Digitale Agenda voor 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Alles staat erin: 

Burkina Faso, ofwel ‘het land van de inte-

gere mensen’, stond lang bekend om zijn 

veelkleurige vredigheid – maar sinds 2017 is 

de veiligheidssituatie er vlug verslechterd. 

In een spiraal van terreur en geweld zijn 

inmiddels 1,4 miljoen inwoners op de vlucht 

geslagen, van de twintig miljoen in totaal. 

Hoe kom je er dan achter wat de water- 

behoeften van deze mensen zijn? 

Wie goede water- en sanitatieprojecten 

wil ontwikkelingen voor de crisisgebieden in 

Burkina Faso heeft betrouwbare data nodig, 

aldus Abdoulaye Semdé. Hij is verantwoor-

delijk voor Akvo’s West-Afrikaanse program-

ma. Vanuit Ouagadougou vertelt hij graag 

over het belang van data in deze turbulente 

toestand. 

‘Zonder betrouwbare data loop je het 

risico verkeerde beslissingen te nemen’, zegt 

hij. ‘Door data te verzamelen en te analy- 

seren, hebben interventies van ngo’s en 

overheden veel meer impact in de gemeen-

schappen.’ 

In dit geval: de Burkinabé die op de 

vlucht zijn geslagen voor het geweld en 

momenteel in vluchtelingenkampen of bij 

gastgemeenschappen worden opgevangen. 

Burkina Faso heeft met een humanitaire 

noodsituatie te maken. In slechts vijf jaar 

tijd zijn meer dan een miljoen mensen 

ontheemd geraakt en inmiddels hebben 3,5 

miljoen mensen hulp nodig. 

Om essentiële WASH-voorzieningen aan 

de duizenden vluchtelingen te kunnen bie-

den, was er een overzicht van hun behoef-

ten nodig. Samen met Unicef ontwikkelde 

Akvo daarom een aanpak om die gegevens 

zo goed mogelijk te verzamelen en te 

ordenen. 

Wat wilden jullie van de mensen weten? 

‘We wilden de toegang tot drinkwater, 

hygiëne en sanitaire voorzieningen in kaart 

brengen’, zegt Semdé. ‘Door het conflict was 

er een nieuwe inventarisatie nodig. 

‘Hoe zit het met de waterputten, hoeveel 

zijn er en zitten ze vol? Welke waterpompen 

zij kapot? Zijn er voldoende latrines voor 

de ontheemden? Zo niet, wat zijn dan de 

alternatieven om je behoefte te doen? Blijft er 

genoeg water over voor de gastbevolking die 

de vluchtelingen opvangt? Al die data hebben 

wij verzameld.’

Vanwege de verslechterde veiligheidssitua-

tie – vanuit het niets staat Burkina Faso nu 

op de derde plaats qua dodelijkste terreur- 

landen ter wereld – was dat vast geen ge-

makkelijke opgave?

‘Nee, zeker niet’, zegt Abdoulaye Rabdo, een 

directe collega van Semdé die verantwoor-

delijk is voor de uitvoering van dit uitdagende 

project. ‘Omdat het gebied onveilig is, heb-

ben we alle data telefonisch verzameld. 

‘Daarbij is het ons gelukt om in twintig ge-

meenschappen 93 mensen als “sleutelinfor-

mant” aan te wijzen: mensen met een zekere 

maatschappelijke status, zoals onderwijzers, 

artsen en verplegers. Via een telefonische 

enquête hebben we hen bevraagd over de 

toegang tot drinkwater, hygiëne en sanitaire 

voorzieningen.’

Wat was de grootste uitdaging bij het ver- 

zamelen van deze data in conflictgebied? 

‘Het bleek niet gemakkelijk mensen te vinden 

die geïnterviewd wilden worden’, zegt Rabdo. 

‘Ook telefonisch niet. Je moet je voorstel-

len dat onze bevolking zich midden in een 

ingewikkeld conflict bevindt, een telefoontje 

van een onbekend nummer wordt niet snel 

beantwoord. 

‘Er moest dus eerst vertrouwen worden 

gecreëerd en dat kost tijd. Respondenten 

wilden bovendien niet graag vanuit huis 

bellen, dat zou bij de buren argwaan kunnen 

wekken.

‘Wat wij deden? We maakten een afspraak 

om op een marktdag te bellen; de respon-

dent reisde naar de wekelijkse markt af, waar 

hij of zij zich anoniem in de massa kon be-

geven en dan belden wij voor het interview.’

Dat klinkt uitdagend.

‘Zeker. Tel daar nog wat praktische com-

plicaties bij op, zoals lege batterijen en een 

wegvallend telefoonsignaal, en je begrijpt 

dat we veel geduld moesten hebben.’

Uiteindelijk is het gelukt de data te ver- 

zamelen. Wat gaat er nu gebeuren? 

‘In conflictsituaties zijn water en hygiëne 

heel belangrijk’, vertelt Semdé. ‘Ik kan wel 

zeggen: het allerbelangrijkste. Water is wat 

mensen nodig hebben – en op dit moment 

is de WASH-situatie voor velen in Burkina 

Faso kritiek. 

‘Vrouwen, mannen en kinderen zijn 

soms de halve dag kwijt om een paar liter 

water voor het gezin te regelen. Door onze 

dataverzameling kennen we de hiaten in de 

toegang tot water en sanitatie. We weten nu 

welke putten onderhoud nodig hebben en 

waar er latrines moeten komen. 

‘De informatie hebben we met Unicef 

gedeeld, dat ervoor zal zorgen dat de WASH- 

actoren hier op data gebaseerde actie kun-

nen gaan beginnen.’

Datacollectie op afstand

hoe belangrijk digitale gegevens zijn voor ontwikkeling, maar ook de 
schaduwkant van misbruik, zaken als cyberveiligheid, et cetera. 

‘Maar het is ietwat tandeloos, er zit geen financiering achter. De 
hoop is dat datagedreven werken vanzelf wordt meegenomen in 
projecten, maar dat gebeurt nauwelijks. Ook Akvo merkt hoe lastig 
het is om financiering voor dataprojecten te krijgen. 

‘In de ontwikkelingssamenwerking denken we nog veel in hokjes als 
landbouw, water, jeugdwerkloosheid en klimaat, maar “data” loopt 
er overal doorheen. “Gaat uw project nu over water of meer over 
jeugdwerkgelegenheid?” vraagt een donor dan. We vallen er vaak 
tussendoor.

‘Gelukkig zie je dat op internationaal niveau nu wel verschuiven, 
zo heeft de Wereldbank dit jaar een rapport uitgebracht waarin het 
belang van data voor ontwikkeling onomwonden wordt vastgesteld. 
Data for Better Lives, heet het. Er is ook een fonds aan verbonden,  

AKVO
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meer grote, langdurige ontwikkelingsprojecten aan. Dat zijn miljoe-
nenprogramma’s, die soms wel tien jaar lopen. 

‘Die trend zie je ook bij andere donoren. Het biedt een uitgelezen 
kans om samen in de programma’s meer structureel datamanagement 
op te tuigen. Als je tien jaar lang in een dorp, regio, provincie of land 
aan de slag gaat, dan móet je daarbij structureel iets met data doen. 
Daar zouden we beter op willen inspelen.’

Welke les wilt u op basis van uw werkwijze meegeven aan  

anderen? 

‘De grootste les is gericht aan de donoren en sluit aan bij wat ik zonet 
zei: donoren, integreer datacollectie en -analyse nu ook eens in de 
grote programma’s. Probeer een data-infrastructuur te creëren waar-
mee we kostbare informatie kunnen gaan verzamelen en behouden 
voor de toekomst van ontwikkelingsinterventies.’

Als u één passage in de beleidsnota van de nieuwe minister 

voor Ontwikkelingssamenwerking mag schrijven, hoe zou die 

dan luiden?

‘Ik zou daarin zeggen dat we erkennen dat data een ongelooflijk grote 
rol in de ontwikkelingssamenwerking spelen – en dat we daarom ook 
zullen investeren in data voor betere levensomstandigheden. 

‘Voortaan zal er een percentage van ieder programmabudget wor-
den gereserveerd om de gegenereerde data netjes op te bergen en te 
delen. Doen we dat niet, dan vernietigen we kapitaal en dat besef zal 
in een nieuwe beleidsnota moeten doorklinken. Reserveer daarbij ook 
middelen om mensen op te leiden en “datageletterdheid” te bevorde-
ren en schenk vooral ook aandacht aan cyberveiligheid.

‘De komende jaren gaat er op datagebied zo onvoorstelbaar veel 
gebeuren… Nu al zijn alle grote IT-bedrijven uit de VS en China in 
Afrika bezig om in rap tempo gegevens over landbouw op te zuigen. 
De ontwikkelingssector heeft een inhaalslag te maken en een bijdrage 
te leveren om de landen en mensen tegen deze vorm van “datakoloni-
satie” weerbaar te maken.

‘Wij kunnen in elk geval proberen ervoor te zorgen dat data worden 
gebruikt, niet voor de winsten voor een kleine groep aandeelhouders, 
maar vanuit de motivatie om mensen vooruit te helpen.’ •

het Global Data Facility, dat begin volgend jaar opengaat. Er komt 
dus geld beschikbaar voor dataprojecten: dat is wat je moet hebben.’

Tot zijn tevredenheid ziet Jeroen van der Sommen dat het niet 
altijd nodig is om op de grote donoren te wachten. Dataverzameling 
leent zich namelijk ook goed voor grassroots-initiatieven. 

‘Juist in ontwikkelingslanden’, zegt hij, ‘zie je dat er lokaal interes-
sante projecten ontstaan. In steden als Bamako en Niamey ontplooi-
en jongeren allerlei initiatieven om data te verzamelen en in kaart te 
brengen. 

‘Via, bijvoorbeeld, OpenStreetMap laten ze hun medeburgers zien 
waar de afvoerkanalen verstopt zijn of waar het afval zich ophoopt. 
Het is een manier voor die jongeren om hun stem te laten horen, 
maar ook om verandering te eisen. Want met die data oefen je druk 
uit op de bestuurders.’

Maak gebruik van kennis in de gemeenschappen zelf, die gedachte 
vormt ook de basis van een nieuw initiatief van Akvo in Mali en Ni-
ger: een data-uitwisselingsplatform, Mali Data Exchange (MaliDEX), 
om efficiënt gegevens te verzamelen en te delen voor afnemers zoals 
ngo’s, overheden en het bedrijfsleven. 

Waarom is jullie idee van een dataplatform vernieuwend? 

‘Het lost een aantal problemen op bij het vinden, gebruiken en delen 
van betrouwbare data. We ondersteunen organisaties die data zoeken 
en we vinden dat als je nieuwe data nodig hebt, je jongeren in de ge-
meenschappen moet betrekken bij het verzamelen. 

‘Met dit platform willen we naar een systeem van professionele data-
verzamelaars: jongens en meisjes in het veld, die een opleiding krij-
gen en betaald worden. Zo creëer je werkgelegenheid in de dorpen. 

‘En minstens zo belangrijk: het platform zal ervoor zorgen dat alle 
gegevens toegankelijk blijven voor de mensen in de gemeenschap,  
zodat die zèlf op basis van goede data betere toekomstplannen kun-
nen maken. Daarbij schakelen we plaatselijke, nieuwe start-ups in 
voor het leveren van datadiensten en zorgen we dat data van afge-
ronde projecten niet verloren gaan.’

Als u reflecteert op uw eigen organisatie, wat zou u dan graag 

willen verbeteren of veranderen? 

‘Dat data belangrijk zijn voor ontwikkeling is inmiddels wel bekend, 
nu zouden we graag bijdragen aan meer actie. Nederland gaat steeds 

Wie verantwoordelijk is 

voor het verstrekken van 

drinkwater aan zoveel 

mogelijk mensen, wil graag 

weten welke waterpunten 

onderhoud nodig hebben. 

Het liefst zou je weten 

wanneer een kraan of 

pomp op het punt staat 

het te begeven, zodat je de 

boel op tijd kunt repareren, 

maar is dat te voorspellen?

In Sierra Leone voerde 

Akvo een proefproject uit 

met kunstmatige intelligen-

Met behulp van machine learning 

tie voor lerende machines. 

Met behulp van in het 

verleden verzamelde data 

kan het machines worden 

aangeleerd patronen te her-

kennen en zelfs voorspellin-

gen te doen. 

Door deze techniek kan 

Akvo nu met een nauw-

keurigheid van 85 procent 

voorspellen welke water-

punten kapotgaan. Zo kun-

nen zoveel mogelijk mensen 

van veilig drinkwater worden 

voorzien.

Als iets het belang van data voor ontwikke-

ling op de kaart heeft gezet, dan is het wel 

de pandemie. Welk ziekenhuis heeft wat 

nodig? In welke regio komen er hulpmid-

delen tekort? Voor de Oegandese overheid 

verzamelde en ordende Akvo cruciale data 

in de bestrijding van covid-19.

Ruim twintig jaar werkt ingenieur Franky  

Li nu als WASH-specialist in de ontwikkelings- 

wereld. Zijn aantreden bij Akvo viel min of 

meer samen met het begin van de pande- 

mie: werk aan de winkel, dus. Want in Oe-

ganda, waar Akvo verschillende projecten 

heeft lopen, bleek er in de corona-aanpak 

grote noodzaak voor meer overzicht.

‘Zoals je vaker ziet bij grootschalige 

crisissituaties,’ zegt hij, ‘zijn er veel orga-

nisaties die willen helpen.’ De lokale clubs 

zijn meestal het eerst ter plekke en na een 

poosje stromen ook buitenlandse ngo’s een 

land of crisisgebied binnen. 

Dat gebeurde ook in Oeganda, waar de 

overheid en grote VN-organisaties als de 

WHO en Unicef moeite hadden om zicht te 

houden op alle hulpactiviteiten die in heel 

het land werden uitgevoerd. 

‘Als ngo op het gebied van data en 

informatietechnologie’, zegt Li, ‘kijkt Akvo 

naar het “informatiehiaat”. In dit geval was 

het duidelijk: de Oegandese overheid wilde 

beter weten hoe de sanitatie- en water-

hulpproducten voor de pandemiebestrijding 

verdeeld werden.’

Verzachting van 
de coronagevolgen

Hoe hebben jullie daarbij geholpen?

‘Akvo heeft een digitaal platform – een 

online opslagplaats – ontwikkeld waarop 

de actuele gegevens over het toewijzen van 

hulpmiddelen worden bijgehouden. 

‘Zo kan het Oegandese ministerie van 

Gezondheid beter geïnformeerde beslissin-

gen nemen in de corona-aanpak. Zo kan het 

zien waar er te weinig of te veel hulpmidde-

len heen gaan en de boel beter verdelen.’

Aan wat voor hulpmiddelen moeten we 

dan denken?

‘Dat begint basaal: bij handschoenen, 

gezichtsmaskers en desinfectiemateriaal. 

Zijn er ziekenhuizen met een tekort of een 

overschot aan basismiddelen? Dat wil je als 

ministerie natuurlijk weten. 

‘Het platform brengt ook de sanitatie- en 

waterbehoeften in kaart. In Oeganda kan 

het voorkomen dat een gezondheidskliniek 

wel plaats heeft voor meer patiënten, maar 

niet over genoeg watervoorraden beschikt 

om ze te verzorgen. Of misschien is er een 

tekort aan wc’s.

‘En we houden online trainingsactiviteiten 

bij. Je kunt dus terugzien wat er voor me-

disch personeel is gebeurd qua kennisover-

dracht op het gebied van corona.’ 

Hoe verzamelen jullie de data?

‘Organisaties kunnen hun data zelf invoeren, 

of wij bieden aan om dat te doen. Het gaat 

behoorlijk gedetailleerd. Onder het kopje 

“hygiëne” houdt het systeem letterlijk bij 

hoeveel paar rubberlaarzen er zijn verstrekt, 

en wáár.’

Het ophalen van die data lijkt best lastig.

‘De mensen die in het veld werken zijn vaak 

ontzettend druk. Hun hoofd staat naar de 

waterputten die moeten worden aangelegd, 

of naar de maskers die zo snel mogelijk ter 

plaatste moeten zijn. 

‘In zo’n situatie kan het verzamelen van de 

data inderdaad een uitdaging zijn. Het is niet 

zo dat het onbelangrijk wordt gevonden… 

de prioriteiten liggen soms elders.’

Waarom is het dan toch zo belangrijk?

‘Al die organisaties weten niet altijd van 

elkaar wat ze aan het doen zijn. Soms bena-

deren vijf verschillende clubs een ziekenhuis 

met een WASH-aanbod, terwijl een naast-

gelegen hospitaal niets heeft. Het is in het 

belang van alle partijen om dat inzichtelijk te 

maken en de middelen eerlijker te verdelen.’

AKVO

‘Als je tien jaar lang 
in een dorp, regio, 
provincie of land aan 
de slag gaat, dan móet 
je structureel iets met 
data doen’
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MILIEUDEFENSIE

Voet aan de grond houden, in de gemeenschappen die het hardst 
geraakt worden door klimaatverandering en de run op grondstoffen. 
Niet namens die gemeenschap spreken, maar haar zelf laten besluiten 
en haar daarbij goed informeren. Haar juridisch bijstaan waar nodig 
en tegelijkertijd gebruikmaken van de kennis en kunde van andere 
activisten wereldwijd.

Deze werkwijze – kort samengevat de kern van het activistenwerk 
van de Mozambikaanse ngo Justiça Ambiental (JA!) – kost tijd, maar 
levert ten slotte het meeste op, zegt oprichter en coördinator Daniel 
Ribeiro: ‘Het is cruciaal. Er is altijd een kans dat wij zo’n gemeenschap 
niet langer kunnen steunen. Zij moet het doen; bij haar zit de veran-
dering, wij ondersteunen haar capaciteit.’

JA! is een van de 73 nationale lidorganisaties van het internationale 
netwerk Friends of the Earth International, de grootste federatie van 
milieubewegingen ter wereld. Het verenigt mondiaal meer dan twee 
miljoen activisten die zich inzetten voor klimaatrechtvaardigheid en 
mensenrechten. Het bouwen en versterken van een grassroots-bewe-
ging zit in de vezels – ook bij de Nederlandse tak Milieudefensie. 

‘Een hout- en plantagebedrijf zaten te azen op het land van vier 
gemeenschappen in een van de grootste en laatst overgebleven regen-
wouden van Zuidelijk Afrika’, zegt Ribeiro, ter illustratie. ‘Die gemeen-
schappen waren de opties aan het wegen. Met wie zouden ze in zee 
gaan?’ 

Ze zijn vrij in het besluit met wie ze een contract aangaan, zegt 
Ribeiro, ‘maar in de begeleiding van die onderhandelingen proberen 
we ervoor te zorgen dat ze in ieder geval hun landrechten behouden. 
Mocht het project van zo’n bedrijf mislukken, dan hebben ze in ieder 
geval hun land nog.’ 

Dat zijn langdurige processen van soms jaren, vervolgt hij: ‘We in-
formeren ze over de opties en hun gevolgen, organiseren webinars met 
afgevaardigden van de gemeenschappen, waarvoor je vertalers moet 
regelen. We helpen ze zich te verenigen, zich te registreren, ze te ver-
binden aan kleine fondsen en de opties van andere inkomensgenere-
rende activiteiten te laten zien, zoals het houden van bijen of kippen.’ 

‘We werken echt vanaf de grond’, benadrukt ook Ilham Rawoot, 
coördinator van de gascampagne bij JA! ‘Ik denk dat veel organisaties 
zeggen dat ze dat doen, maar het in werkelijkheid níet doen. JA! is er 
sterk in. We werken aan wat er nodig is op gemeenschapsniveau – en 
daarin worden we internationaal gesteund.’

Ribeiro: ‘Je ziet bij de grote ngo’s toch al gauw de neiging het roer 
over te nemen, namens een gemeenschap te spreken. Dat getuigt niet 
van een vertrouwen in dat die gemeenschappen zelf besluiten kunnen 
nemen.’

Is er een internationaal bedrijf betrokken, dan komt al snel het 
internationale Friends-netwerk om de hoek kijken. En in het grond-
stofrijke Mozambique is dat een nogal omvangrijk gebeuren, zegt 
Ribeiro. 

In een tijd van verzakelijking en hang naar meetbare resultaten toch 
voet aan de grond houden, letterlijk, hoe moeilijk ook – dat is wat 
Milieudefensie en haar partners, binnen het netwerk van Friends of  
the Earth International, proberen te doen. ‘De lokale gemeenschappen  
vormen de basis van onze campagnes.’ Inzicht in de werkzaamheden 
vanuit Amsterdam en Mozambique.

Tekst: Manon Stravens
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campagnes lokaal in. Dat werkt heel goed.
‘Andersom brengen wij via gekozen en roterende vertegenwoor-

diging in het netwerk ook onderwerpen in. Elke regio heeft twee 
vrijwillige vertegenwoordigers in het uitvoerend comité van Friends 
of the Earth – het is een manier om invloed uit te oefenen en erbij 
betrokken te zijn. De stuurgroep, met twee leden per regio, stuurt 
campagnes aan en is een forum voor overleg over zaken die op de 
continenten spelen.’   

Zonder die inspraak van onderop, zonder die informatie uit ‘het 
veld’, zou zo’n gascampagne een heel witte, Europees gedreven 
campagne zijn, gericht op witte Europese machten, voegt Rawoot 
toe: ‘De lokale gemeenschappen vormen de basis van de campagne. 
Andersom krijgen organisaties zoals JA! zo toegang tot de machts-
structuren waar onze informatie terecht moet komen. Zo versterken 
we elkaar.’ 

‘We werken altijd op verzoek van het Mondiale Zuiden’, zegt 
Donald Pols, directeur van Milieudefensie, op het kantoor in Am-
sterdam. ‘Dat zit in het DNA van het netwerk en ik controleer het 
ook echt. Er moet een vraag liggen, een verwijzing of een contract 
tussen mij en de directeur van een partner.’ 

Op die manier komt Friends of the Earth tot de strategie, die elke 
twee jaar wordt ontwikkeld in een internationale bijeenkomst waar 
zuidelijke partners vertegenwoordigd zijn, vertelt Pols.

Die inbreng van zuidelijke partners tijdens een van die samen-
komsten is op een aantal dossiers cruciaal gebleken, zegt Isabelle 
Geuskens, programmamedewerker bij Milieudefensie. Zo heeft het 
Just Energy Transition-programma, onderdeel van de Global Liveli-
hood Alliance, dat ontbossing en vervuiling wil tegengaan, een be-
langrijke nieuwe pijler gekregen door die zuidelijke input. 

Waar de aandacht eerst vooral op fossiele grondstoffen lag, is daar 
nu hernieuwbare energie bijgekomen – en dan gaat het niet alleen 
om toegang, maar ook om het verantwoord delven en gebruik van 
grondstoffen daarvoor.

Hoe we die energietransitie nu echt rechtvaardig kunnen maken, 
dat is de prioriteit voor de komende vijf jaar, zegt Geuskens. ‘Dat  
wij hier niet lekker groen zitten te doen, maar dat het Zuiden er 
de negatieve gevolgen van voelt. Zo brachten met name onze Zuid- 
Amerikaanse partners ter tafel dat de energietransitie ook veel mijn-
bouw – met landroof en vervuiling – zou meebrengen. Dan leveren 
zij dus de grondstoffen voor de transitie van het Westen, terwijl ze 
in armoede achterblijven.’

‘Onze energietransitie moet ambitieus zijn,’ zegt Pols, ‘maar ook 
eerlijk voor ontwikkelingslanden. We mogen de kosten van de tran-
sitie niet aan hen overdragen. Het winnen van grondstoffen, zoals 
kobalt, nikkel en lithium, voor onze accu’s, zonnepanelen en wind-
molens, wordt nu nog door Congolese kinderen gedaan. Dat moet 
anders. 

‘De export naar Europa moet niet alleen voldoen aan de duur-
zaamheidsstandaarden, het Zuiden mag ook geen dumpplek worden 
voor het afval van onze groene technologie. Dat willen we onder 
meer agenderen in het Just Energy Transition-programma.

‘Dat is het negatieve verhaal, maar we hebben ook een positieve 
boodschap. Als we de energietransitie slim vormgeven, kan die ook 
bijdragen aan economische vooruitgang. Ontwikkelingslanden hoe-
ven niet dezelfde fouten te maken als wij en ze kunnen hun eigen 
sector ontplooien. 

‘Breek een product op in onderdelen en kijk wat er in het Zuiden 

VICE VERSA

investeringen in fossiele projecten overzees. ‘We hebben onze Britse 
ngo-counterpart meteen gevraagd of onze zuidelijke partners daar-
aan mochten deelnemen. Die meldden tijdens de consultatie hoe de 
steun voor fossiel de energietransitie bij hen tegenhoudt, en dat is 
meegenomen in beleid. 

‘Het land heeft daarna besloten te stoppen met het verzekeren van 
financieringen van olie en steenkool. Gas kan alleen nog gewonnen 
worden in zeer uitzonderlijke omstandigheden en alleen als kan wor-
den aangetoond dat het de energietransitie aldaar niet ondermijnt.’

En dat laatste is de winst van de inbreng uit het Zuiden, zegt Geus-
kens. ‘De overheid kan wel roepen dat die investeringen goed zijn 
voor ontwikkelingslanden, maar vraag je het ze zelf, dan hoor je heel 
wat anders. Daarom doen we dit onderzoek ook samen met zuidelijke 
partners.

‘Je moet een brede coalitie zijn, waarin degenen over wie het gaat 
centraal staan. Het valt me op dat het netwerk van activisten, ook in 
dit dossier, toch vaak noordelijk is. Degenen die de gevolgen voelen, 
zitten in het Zuiden.’ 

Dat is historisch zo gegroeid, legt Pols uit: ‘De klassieke campagne- 
organisatie is echt een “zendersorganisatie”, overtuigd van de eigen 
waarheid, maar wij proberen de mensen uit het Zuiden zoveel moge-
lijk naar de besluitvormers híer te krijgen, met sprekers- en lobby- 
tours in Brussel of Zwitserland. 

‘Een mooi voorbeeld is de Shell-zaak in Nigeria. Zij identificeerden 
het probleem van de vervuiling, wij hebben de rechtszaak gefinan-
cierd. Maar die zaak hebben we uiteindelijk ook gevoerd in naam van 
de eisers uit Nigeria.’

Daniel Ribeiro, vanuit JA! betrokken bij meerdere van deze cam-
pagnes, benadrukt het belang van de beleidsbeïnvloeding vanuit het 
Zuiden. ‘We bepalen als Friends-netwerk samen de focus van de cam-
pagnes,’ zegt hij, ‘maar het is aan onze partners om te laten zien wat 
de effecten van bepaalde besluiten ter plekke zijn, bij ons. 

‘Zoals de gevolgen van de transitie naar schone energie. Beleids- 
makers en besluitvormers staan vaak te ver van de realiteit af, ze we-
ten niet hoe een slecht functionerende staat de wet kan manipuleren, 
zodat het er op papier goed uitziet. 

‘Dat soort zaken moeten wij vertellen, zodat zij achteraf niet de 
onschuld kunnen claimen – en met hoe meer we dat doen, hoe groter 

geproduceerd kan worden. Deze kans hebben we in onze moderne 
economische geschiedenis nog niet eerder gehad. Omdat deze secto-
ren nieuw zijn, kun je ze nu vormgeven zoals je wilt – maar dan moet 
je er vanaf het begin bij zijn.’

‘Zuidelijke partners’, zegt Geuskens, ‘houden ons alert. Ze leg- 
gen de grondoorzaken van onrecht bloot en roepen op tot systeem-
verandering, en die samenwerking maakt onze campagnes effectiever. 
Zo koppelen we onze partners direct aan beleidsmakers in plaats van 
namens hen te spreken.’

Ze noemt nog een voorbeeld: ‘We brengen momenteel samen met 
Afrikaanse partners – BankTrack en Oil Change International – in 
kaart hoeveel financiering vanuit banken, bedrijven en publieke in-
stanties naar fossiel in Afrika gaat en wat daarvan de gevolgen zijn.’

Behalve private is ook de publieke financiering voor fossiel groot, 
zegt Geuskens: ‘De exportkredietverzekering is een van de grootste 
fossiele enablers.’ Met een garantie van de overheid worden de risico’s 
van investeringen van bedrijven en banken gedekt. 

Dat gaat om miljarden dollars aan verzekeringswaarde voor inves-
teringen – en die gaan vooral naar fossiele projecten en nauwelijks 
naar hernieuwbare energie, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van 
onder meer Milieudefensie. 

Geuskens: ‘De overheid zegt dit mechanisme wel steeds groener te 
willen maken, maar dat kan niet zolang je fossiel niet uitfaseert.’ Vorig 
jaar gaf het ministerie van Financiën nog groen licht voor een export-
kredietverzekering van een project van de Nederlandse baggeraar Van 
Oord, ter waarde van bijna een miljard euro, in Mozambique.  

Milieudefensie voert al langer campagne op de zogeheten ekv’s,  
samen met andere ngo’s en Friends-leden uit onder meer Mozambi-
que (met JA!), Ghana, de VS, Engeland en Italië. ‘Onze Britse partners 
hebben zelfs een rechtszaak aangespannen tegen hun overheid, we-
gens de exportsteun voor een gasproject in Mozambique.’ 

De samenwerking tussen Friends-partners is ook hiervoor nodig, 
want zo ontving de Britse partner belangrijke informatie voor die 
zaak uit documenten die Milieudefensie via een Wob-verzoek over 
dat project verkreeg. Daaruit bleek dat de verwachte uitstoot van het 
project niet tegen de anderhalve graad, maar tegen twee graden op-
warming was gemeten. 

Begin dit jaar organiseerde de Britse overheid een consultatie over 

‘Alleen al voor het aardgas komen bedrijven en investeerders uit alle 
hoeken van de wereld, onder meer uit Frankrijk, Italië en de Verenig-
de Staten – en uit Nederland, via exportkredietverzekeraar Atradius 
Dutch State Business. Soms zijn er meer dan twintig landen betrok-
ken bij wat er in ons land plaatsvindt.’

Als zo’n bedrijf of instantie het niet zo nauw neemt met de milieu- 
en arbeidsstandaarden, dan maakt Ribeiro graag gebruik van de 
kennis en capaciteit van het Friends-netwerk en het huiswerk dat 
erbinnen is gedaan. 

‘Als een bepaald bedrijf in ons land actief is,’ zegt hij, ‘onder-
zoeken we waar het nog meer werkt. Dan bevragen we de lokale 
Friends-partner hoe het bedrijf dáár werkt en wie het financiert. Of 
het gedrag de normale gang van zaken is of dat van een specifieke 
dochter. We kunnen gebruikmaken van onderzoek dat al is gedaan 
en daarop onze campagnes bouwen.’

Neem Green Resources, zegt Ribeiro: ‘Een Noors houtbedrijf dat in 
Mozambique grote stukken land beheert, tevens actief in Oeganda 
en Tanzania. Ook daar is het bedrijf verantwoordelijk voor landjepik 
en conflicten, zo leerden we van de partners. Het bedrijf werkt over-
al hetzelfde.’

JA! en een aantal andere ngo’s organiseerden er een campagne op, 
bezochten financiers en kregen een groep aandeelhouders zover hun 
aandelen vanwege die kwesties te verkopen.

‘We zijn met elf mensen maar een kleine organisatie’, zegt Ribei-
ro, ‘en kunnen niet alles zelf onderzoeken. Dat overleg met andere 
organisaties helpt ons beter te begrijpen wat er aan de hand is. Zo 
kunnen we goede campagnes ontwikkelen.’ 

Het netwerk helpt de organisatie ook standpunten te formuleren. 
‘Zoals over klimaatverandering, een complex vraagstuk waarover 
iedereen een eigen idee heeft.’ Binnen het internationale netwerk is 
er altijd ruimte voor discussie en debat, zegt hij. ‘Veel van ons begrip 
halen we uit deze processen.’

Die grensoverschrijdende samenwerking kan aan campagnes ook 
een interessante draai geven. ‘Zo begonnen we de gascampagne in 
Mozambique. JA! stippelde het pad uit, met steun van Friends of the 
Earth.’ Maar gaandeweg werd de campagne verbreed naar Frankrijk, 
omdat de Franse energiereus Total de grootste aardgaswinner in het 
land bleek. 

‘Nu richt de internationale campagne zich op Total, maar ook 
op ExxonMobil, Shell en Eni en het netwerk van financiële spelers, 
waaronder kredietverzekeraars zoals Atradius. Daarin trekken we 
samen op, met Friends-leden uit Europa en de VS. 

‘Een lidorganisatie bepaalt de eigen insteek van de campagne, en 
we ondersteunen elkaar. Zo kunnen we meerdere campagnes voe-
ren, maken we campagnes internationaal of vullen we internationale 

‘Je ziet bij grote ngo’s 
de neiging het roer 
over te nemen, voor een 
gemeenschap te spreken’
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Daniel Ribeiro

TOPSECTOR 2021/’22



48 49

stelt hij. Het voormalige leiderschap uit de bevrijdingsbeweging 
maakt steeds meer plaats voor leiders met een ‘hyperkapitalistische 
benadering’ van ontwikkeling en de regering is bovendien ‘meer 
geïnteresseerd in machtsbehoud dan in democratie’. 

‘Mozambique’, zegt hij, ‘behoort tot de populairste witwaslanden 
ter wereld en de laatste verkiezingen waren bewezen frauduleus.  
Er loopt nu onder meer een rechtszaak tegen de overheid, die met 
ons gas in onderpand wereldwijd toegang krijgt tot leningen, zonder 
goedkeuring van het parlement.’

En dat gaat gepaard met grootschalige corruptie en mensenrech-
tenschendingen die ongestraft blijven, ziet Ribeiro. In 2019 werd 
Anastácio Matavel, een verkiezingswaarnemer van een organisatie  
in Mozambique waarmee JA! samenwerkte, op klaarlichte dag  
doodgeschoten. ‘Hij had ontdekt dat er in de provincie Gaza meer 
stemmen waren geteld dan dat er kiezers waren – een duidelijk  
geval van fraude.’ 

Matavel verloor zijn leven, en toch werden de verkiezingen door 
de internationale gemeenschap erkend en blijft het internationale 
geld gewoon stromen, zegt Ribeiro. ‘En zolang dat gebeurt, gaat de 
misdaad door.’

Ook JA! heeft te maken met bedreiging en intimidatie. ‘Bij een 
inbraak in ons kantoor werd geen geld meegenomen, maar wel de 
harde schijven uit onze computers en de SD-kaarten uit de came-
ra’s. Ze waren uit op informatie. Onze auto is een keer in de prak 
geslagen, waarop we geëvacueerd moesten worden en een van onze 
contactpersonen is vermoord, een ander ontvoerd, weer een ander 
in het been geschoten. 

‘We zien dat organisaties van de bewegingen wegbewegen, dat  
is een van onze grootste zorgen’ – en daar is volgens hem nog een 
andere verklaring voor. 

‘Donoren met kantoren in Mozambique lopen het risico hun  
licentie te verliezen als ze groepen steunen die de overheid niet 
leuk vindt. Daarom krijgen vooral de organisaties die een goede 
band met de overheid hebben geld. Activisten aan het front zijn niet 
zo handig in het maken van rapporten of het opstellen van logical 
frameworks, omdat ze goed zijn in het mobiliseren van mensen.’

De veiligheid is ook op andere manieren in het geding, zegt Ri-
beiro. ‘Slachtoffers van de gaswinning staan altijd onder bedreiging, 
en die wordt groter omdat ze zich super openbaar moeten maken 
als ze van zich willen laten horen. 

‘Als wij de Afrikaanse Ontwikkelingsbank willen aanklagen omdat 
die bij het investeren in gas geen oog heeft voor de mensenrechten, 
zijn wij degenen die een bulk aan bewijs moeten optuigen. Er is al-
lerlei informatie nodig, identiteitsbewijzen, alsof het een rechtszaak 
is. Dat zijn geen veilige klachtenmechanismen.’

‘Het gaat hier’, zegt Rawoot, tussendoor, ‘om instanties zoals de 
Europese Unie, de Verenigde Naties, de Afrikaanse Ontwikkelings-
bank of de Amerikaanse overheid, die ons juist zouden moeten 
beschermen. Ze brengen de mensen in gevaar door naar namen, 
getuigenissen en foto’s te vragen.’

Ook bedrijven krijgen veelal het voordeel van de twijfel, zegt 
Ribeiro. ‘Er zijn sowieso maar weinig mechanismen om bedrijven 
ter verantwoording te roepen. Ze kunnen onze overheid voor het 
gerecht slepen, maar als zij ons land verlaten, kunnen wij maar wei-
nig. In klachtenprocedures werpen ze steeds meer bureaucratische 
barrières op. Ze begraven je in papierwerk en procedures en dat kost 
veel tijd en geld.’ 

JA! had altijd een vaste advocaat in dienst, maar dat werd te duur. 
‘Vreemd, natuurlijk,’ zegt Ribeiro, ‘want juridische ondersteuning zou 
gewoon een algemeen recht moeten zijn.’ Nu werkt men met de Orde 
van Advocaten, die een pro-bonodienst ontwikkelde.

‘Mensen die al onder druk staan, moet je niet – ongevraagd – nog 
verder in de schijnwerpers zetten’, beaamt Geuskens. ‘Als je iets ge-
voeligs naar buiten brengt, kan dat enorme gevolgen hebben. Vooral 
bij fossiel, daar spelen zoveel belangen. En dit soort activistische 
organisaties zijn succesvol, vinden elkaar, maar staan wel echt bij de 
autoriteiten op de radar. Je moet als partner of donor goed weten wat 
je doet en een campagne altijd vraaggestuurd laten zijn.’ 

Ook in deze veiligheidstoestand vindt JA! steun bij het internationale 
Friends-netwerk. Dat is niet alleen financiële noodzaak, omdat JA! 
momenteel geen financiering van donoren in Mozambique krijgt. 

‘De trainingen en het contact met netwerken van mensenrechten-
verdedigers’, zegt Ribeiro, ‘helpen ons met de risico’s van het vak om 
te gaan. Die worden er niet minder om, maar het overleg over wat we 
moeten doen – zoals in het geval van ontvoering van gemeenschaps-
leiders door het leger, wat momenteel speelt – is heel nuttig.’ 

Toch gaan lang niet alle campagnes via het Friends-netwerk, zegt 
hij. ‘De leden houden zich natuurlijk niet met alles bezig en soms heb-
ben andere organisaties meer capaciteit. Sommige campagnes kunnen 
we bovendien juist beter lokaal houden, omdat internationale betrok-
kenheid door de autoriteiten als buitenlandse bemoeienis kan worden 
gezien. Dat kan schadelijk zijn en averechts werken.’ 

Bij jongerenprojecten, bijvoorbeeld. ‘Veel jongeren worden naar de 
rand van de stad gedrukt, buitengesloten van de moderne ontwikke-
lingen. We hebben een project om ze politiek bewust te maken, noem 
het een soort activistenschool. Het is nuttiger om ze eerst in contact 
te brengen met andere jongerengroepen en zo lokaal te groeien.’ 

Ook in de samenwerking met lokale, provinciale of districtsauto-
riteiten – die volgens hem soms dichter bij de mensen staan dan de 
nationale en soms ook meer begaan zijn met de problemen – helpt 
buitenlandse betrokkenheid niet. ‘De overheid bestempelt een orga-
nisatie al vlug en zonder reden als een agent met een buitenlandse 
agenda.’

Hij put veel hoop uit de jongeren en lokale groepen waar ze mee 
samenwerken. ‘Anders dan tien jaar geleden,’ zegt hij, ‘laten die steeds 
meer van zich horen, met radioprogramma’s, zitstakingen of anders-
zins. Omdat ze weten dat het hun recht is. 

‘Noem maar iets: een internationaal bedrijf had een hek gezet om 
een gebied met een kolenmijn. De lokale gemeenschappen mochten 
hun geiten daar niet meer hoeden. Wat deden ze: ze liepen met de 
geiten en al het terrein op – en niemand kon die kolenmijn nog in of 
uit. 

‘Het is vredelievend verzet. We moeten ervoor zorgen dat we deze 
ontwikkeling blijven steunen en ons bij hen aansluiten. De verande-
ring ligt niet bij de grote ngo’s, maar bij deze gemeenschappen.’ •
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het effect. Al weet je maar één parlementariër te overtuigen, die kan 
een hoop betekenen.’

‘Onze zuidelijke partners’, zegt Pols, ‘identificeren de prioriteiten. 
Onze rol hier is vervolgens om die prioriteiten te plannen en uit te 
werken.’ Partners krijgen steun bij bijvoorbeeld het doen van onder-
zoek. 

‘Als een club goed is in activisme, mobilisatie en lobby,’ vervolgt 
hij, ‘moet je niet willen dat ze een onderzoeksbureau worden. Dus 
dat besteden we uit aan professionele onderzoeksclubs, het liefst 
zoveel mogelijk samen met een bureau of universiteit ter plaatse,  
zodat er ook kennisoverdracht is. Onze partners helpen met het 
aanleveren van data, cijfers en zaken en denken mee over de bood-
schap die we daarna moeten uitdragen.’

De partners krijgen veel ondersteuning, zegt Pols: ‘Ik heb hier een 
groot PMEL-team, dat een deel van de planning, monitoring, evalua-
tie en het leren op zich neemt. Daarmee nemen we een stuk van de 
bureaucratie over, zodat zij hun belangrijke werk kunnen doen.’ 

Met de beste intenties, maar het heeft wel een keerzijde, erkent 
hij: ‘De machtsbalans verschuift soms. We helpen de partners capa-
citeit op te bouwen, zodat ze de rapporten zelf kunnen schrijven en 
zelf fondsen kunnen werven. 

‘Het ministerie kan altijd stoppen met geld geven, dus partners 
moeten niet afhankelijk van je zijn. Na vijf jaar moeten ze dat volle-
dig onafhankelijk kunnen doen, maar het is wel een ongelijke relatie, 
vooral in het begin. Daar stoei ik mee – en ik heb er geen oplossing 
voor.’

Het is de spanning tussen politiek werk en het management- 
denken, aldus Pols: de hang naar het steeds meetbaarder maken van 
resultaten, die met name vanuit een belangrijke donor komt, het 
ministerie. ‘Maar de systeemverandering waar wij naar streven’, zegt 
hij, ‘is altijd moeilijker te meten, vooral onze specifieke rol daarin.  
Ik noem het de paradox van meetbaarheid. 

‘Je kunt minder vlees eten en dan is de CO2-impact tot op de gram 
CO2 precies te meten, maar de impact van jouw handtekening voor 
ander klimaatbeleid is oneindig veel groter, al kun je jouw persoon-
lijke rol daarin niet vaststellen. Hoe meetbaarder een interventie, 
hoe kleiner je impact.

‘Het gevolg is dat we proberen de macht te verschuiven naar het 
Zuiden, maar dat  die managementbehoefte de macht weer naar ons 
terughaalt. Het is geen onwil van het ministerie, maar het manage-
mentdenken voert de regeldruk wel op en dwingt ons in zekere zin 
klassieke ontwikkelingshulp te verlenen.’ 

De gesprekken over de relaties met partnerorganisaties worden ook 
altijd binnen de federatie en met partners zelf gevoerd, zegt Pols. ‘Ik 
kan je vertellen dat het de voorwaarden van het ministerie zijn, dat 
het geen onwil van mijn kant is. Dat weten ze wel, maar het is altijd 
duwen en trekken.’

Het managementdenken heeft invloed op heel de sector, zegt hij. 
‘Ik voel soms de spanning tussen mij en directeuren van sommige 
andere ontwikkelingsorganisaties. Zij werken dan in een bepaald land, 
waar hun blik op ligt. Onze partners zeggen juist dat de kernoorzaken 
van de milieu- en mensenrechtenproblemen in hun land het gevolg 
zijn van handelsrelaties met of investeringen van financiële instellin-
gen uit onder andere Nederland. 

‘Als zij geen aandacht kunnen vragen voor wat er buiten de lands-
grenzen gebeurt, vanwege dat hekje om hun land, ervaren ze dat als 
een nieuwe vorm van kolonialisme. Natuurlijk zijn er organisaties  
die naar het grote bedrijfsleven kijken, maar je ziet weinig systeem-
denken. Daar zullen de verwachtingen en eisen van donoren een 
aandeel in hebben.’ 

Ook Daniel Ribeiro ziet soortgelijke ontwikkelingen in de ngo- 
wereld van Mozambique. Ngo’s worden groter, zakelijker en gaan 
steeds meer voor het laaghangend fruit, het klassieke, ‘op filantropie 
gebaseerde ontwikkelingswerk’, constateert hij. 

‘Steeds meer organisaties’, vertelt hij, ‘werken aan weinig contro-
versiële problemen, zoals gezondheidszorg en onderwijs, of doen mee 
aan van die multistakeholder-dialogen waar vooral veel gepraat wordt. 
De veilige terreinen.’ 

Het activistenwerk – en daarvoor fondsen en samenwerkingspart-
ners vinden – wordt er volgens hem niet makkelijker op, maar wel 
gevaarlijker: ‘Het risico van dit werk komt daardoor bij een kleiner 
groepje te liggen.’ De reden vind je volgens hem deels in het Westen. 

Het uitdagen van de macht in Mozambique wordt steeds lastiger, 

MILIEUDEFENSIE

‘We zien dat organisaties 
van de bewegingen weg-
bewegen, dat is een zorg’
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In Sumatra wordt illegale houtkap 
opgespoord door oude, afgedankte 
mobieltjes hoog in de bomen te hangen
en de motorzagen af te luisteren 
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‘Werkte IUCN NL voorheen vooral aan ecosystemen en de groene 
omgeving, nu kijken we naar alternatieven, naar andere manieren 
van zorgen voor levensonderhoud. Daarom richten we onze be-
scherming vaak op inheemse mensen die in en om een natuurgebied 
wonen. 

‘Zij kijken anders naar de natuur dan wij in Nederland. Dáár ga je 
vaak niet voor je plezier de natuur in, er zijn ziekten en gevaarlijke 
dieren. Er komen olifanten uit, die je gewassen vernielen. 

‘Daarom is het zo belangrijk om kennis op te bouwen en uit te 
dragen over hoe belangrijk natuurbehoud is en die kennis mee te 
nemen naar je projecten. Het heeft geen zin om een natuurgebied 
met een hek af te sluiten en “bekijk het maar” tegen de lokale bevol-
king te zeggen. Dat is geen oplossing en het is niet ethisch.’

Hoe ziet u de rol van IUCN NL versus die van maatschappe- 

lijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika?

‘Als natuurbeschermingsorganisatie werken we al meer dan 25 jaar 

IUCN NL

Met de nieuwste technologie houdt IUCN 

NL-partner Guyra Paraguay de ontbossing 

van de Gran Chaco in de gaten. Dat heeft 

al tot de eerste rechtszaken van illegale 

houtkappers geleid. ‘Met één druk op de 

knop zie je waar ontbossing plaatsvindt.’

De Gran Chaco is de tweede grootste 

bosmassa in Zuid-Amerika, na de Amazone. 

Het immense gebied op de grens van Para- 

guay, Bolivia en Argentinië telt meer dan  

een miljoen vierkante kilometer, waarvan  

er honderdduizend uit reservaten en con-

cessiegebieden bestaat. 

Op dit moment kampt de regio met de 

hevigste ontbossing in haar geschiedenis. 

Hoe houd je in zo’n groot gebied de contro-

le om illegale houtkap, kaalkap en bosbran-

den tegen te gaan en te reguleren? 

Officieel geeft de Paraguayaanse overheid 

er milieuvergunningen uit voor productie- 

activiteiten. Alle houtkap die buiten die 

vergunningen gebeurt, is dan ook illegaal. 

‘Toch laat de overheid oogluikend meer 

ontbossing toe’, zegt Maxime Eiselin, expert 

innovatieve monitoring bij IUCN NL. ‘Het is 

dweilen met de kraan open.’ 

De informatie over de vergunningen 

is openbaar, waardoor maatschappelijke 

organisaties zoals Guyra Paraguay de kans 

krijgen om ontbossing effectief te bestrijden. 

Maar dan moet je wel bewijs hebben.

Dus zochten IUCN NL en Guyra de samen-

werking op met Ellipsis Earth Intelligence 

om daarvoor een geautomatiseerd moni-

toringssysteem te ontwikkelen op basis van 

kunstmatige intelligentie. 

‘De bestaande manier van ontbossing  

detecteren was veel te tijdrovend’, vertelt 

Eiselin. ‘Dat gebeurde via geografische- 

informatiesystemen (GIS), waarbij satellieten 

gebieden classificeerden en keken naar het 

landgebruik. 

‘Het nieuwe systeem koppelt dankzij 

algoritmes automatisch de satellietbeelden 

aan openbare informatie over vergunningen 

om illegale ontbossing. Dat bespaart enorm 

veel tijd: met één druk op de knop kun je 

automatisch ontbossing detecteren.’

Zo gebruikt het systeem onder meer de 

kadastergegevens van de overheid. Daarin 

staat vermeld welke landeigenaren er zijn, 

wat de bestemming is van hun land, wat ze 

er wel en niet mee mogen doen. 

Je kunt zo zien waar illegale ontbossing 

plaatsvindt, en door wie. ‘De landeigenaren’, 

zegt Eiselin, ‘mogen volgens de wet maar 

een beperkte hoeveelheid van hun land ont-

bossen. Ontbossen ze méér, dan verschijnt 

er een rood blokje op de portal.’

Die AI-portal werkt met technologische 

hoogstandjes als computerautomatisering, 

machine learning en remote sensing data. 

Toch is ook menselijk inzicht en kennis 

belangrijk, legt Eiselin uit. 

‘Het is opgezet om zelflerend te zijn. En 

terwijl natuurbeschermers met het platform 

werken, kunnen ze mogelijke fouten mar-

keren en nieuwe interessegebieden voeden 

om de kunstmatige intelligentie continu te 

trainen.’

Dankzij de AI kan Guyra Paraguay nu snel-

ler conclusies trekken over veranderingen 

in het bosgebied, waarmee het zowel lokale 

gemeenschappen als wilde dieren beter kan 

beschermen. 

Eiselin: ‘Met kleine inzet krijgen we elke 

twee weken erg goede informatie, tot op 

honderd vierkante meter nauwkeurig. Het is 

best uniek, dat we dat zo snel kunnen inwin-

nen – het is immers een enorm terrein.’

Ook worden de bewijzen van illegale 

activiteiten door de overheid gebruikt. Guyra 

wordt erg gewaardeerd door de regering, 

die de organisatie steeds vaker inschakelt 

om illegale ontbossing te detecteren en de 

naleving van milieuvergunningen te con-

troleren. Het heeft al tot twee rechtszaken 

geleid, waarbij illegale houthakkers een fikse 

schadevergoeding moesten betalen.

Kunstmatige intelligentie en de Gran Chaco 

wereldwijd samen met lokale organisaties die natuur beschermen, 
beheren of opkomen voor mensen die afhankelijk zijn van natuur. 

‘Daarbij hebben we oog voor de lokale situatie en laten daar inter-
nationale netwerken en perspectieven op aansluiten. Zo hebben we 
al twintig jaar een landaankoopfonds, met steun van de Nationale 
Postcode Loterij. We kunnen het zo mogelijk maken dat lokale orga-
nisaties land aankopen voor bescherming van bedreigde soorten en 
ecosystemen. 

‘De voorwaarde is dat het een strategische ligging heeft voor de 
verbinding van natuur. Dat levert erg gave, concrete resultaten op. 
Omdat de organisaties lokaal zijn verankerd, staat er geen spanning 
op – het is van de gemeenschappen zelf. Hun kinderen groeien er 
op, ze starten er projecten in het ecotoerisme.’

Zijn jullie partners financieel afhankelijk van IUCN NL?

‘Een groot deel van onze partners heeft zich ontwikkeld tot zelfstan-
dige, professionele clubs. Recent heeft de Fundación para la Conser-

Dertig procent van het land en de 
oceanen zou in 2030 beschermd 
moeten zijn, om een miljoen 
bedreigde plant- en diersoorten  
van uitsterven te redden. IUCN NL 
zet zich er tomeloos voor in, 
want natuurbehoud staat aan de 
basis van alle duurzame doelen, 
zegt Coenraad Krijger. ‘Als je 
biodiversiteit, water en sanitatie  
en klimaat niet regelt, dan gaat  
de rest ook niet slagen.’

Het begint 
     bij  
 biodiversiteit

Al sinds zijn jeugd is Coenraad Krijger een echt natuurmens. Het was 
dan ook een logische stap om in Wageningen biologie te gaan stude-
ren, waarna hij veldonderzoek uitvoerde in Afrika, het Midden-Oosten 
en Latijns-Amerika.

Bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) deed hij ervaring op met beleid en internationale samenwerking 
– ervaring die hij sinds 2016 inzet voor IUCN NL, de Nederlandse tak 
van de wereldwijde natuurorganisatie, bekend van de Rode Lijst van 
bedreigde soorten.

Hoe werkt IUCN NL als natuurorganisatie op het gebied van  

ontwikkelingssamenwerking? 

‘Als je kijkt naar de meer traditionele ontwikkelingssamenwerking,’ 
zegt Krijger, ‘dan gaat het vaak om het stimuleren van economische 
ontwikkeling. Vanuit het oogpunt van natuurbescherming gezien gaat 
het dan bijna altijd om ontginning: de natuur temmen en akkers  
maken en cultiveren, zodat economische groei mogelijk is. 

‘Die ontwikkeling is meestal op de directe behoeften van mensen 
gericht, waarbij de lange termijn wordt vergeten. Tegenwoordig zie je 
gelukkig dat het steeds vaker om het herstel van de natuur gaat, of het 
behoud van de natuur om de lokale ontwikkeling mogelijk te maken. 

Tekst: Pieter Verbeek

Coenraad Krijger
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vación y el Desarrollo Sostenible – uit Colombia – ons bijvoorbeeld 
meegenomen in een project waar zij penvoerder is. Daar zijn we 
trots op. 

‘Toen de subsidie uit het project Dialogue and Dissent vanuit 
Buitenlandse Zaken ophield, zijn onze projecten en partners niet 
omgevallen. Sommige zijn op een lager pitje verdergegaan, andere 
zijn gewoon vòl doorgegaan. 

‘Een mooi voorbeeld is het werk dat we in Paraguay met lokale 
partners doen, om de Gran Chaco – het droge oerwoud op de grens 
met Bolivia en Argentinië – te beschermen. De lokale organisaties 
bieden er weerstand tegen een overheid die de ontbossing in dat 
gebied steeds maar weer toestaat.’

Speelt innovatie mee in jullie werk?

‘Ja, op meerdere manieren. Je hebt de klassieke definitie, namelijk: 
nieuwe technologie. Zo zetten we drones in voor natuurbescher-
ming en stellen we organisaties in staat zelf metingen te doen. We 
leren ze toegang te krijgen tot grote satellietsystemen, zodat ze daar-
mee zelf kunnen zien wat er gebeurt in een natuurgebied en erover 
aan de bel trekken. 

‘En we werken samen met een start-up uit Silicon Valley door 
afgedankte, oude mobieltjes op verschillende plaatsen in het oer-
woud op te hangen. Bijna zonder gebruik van batterijen kunnen ze 
geluiden oppikken; zo horen ze wanneer er motorzagen aangaan. 
Die informatie gaat direct via een satelliet naar organisaties in de 
omgeving, die er dan naartoe kunnen. 

‘We hebben er de innovatieprijs van Partos mee gewonnen. Het is 
misschien niet hightech, maar heeft wel veel impact. Dit vind ik echte 
innovatie. Het concept van nature-based solutions is een heel andere 
vorm: natuurlijke oplossingen voor maatschappelijke problemen, 
zoals droogte of overstromingen. 

‘Een voorbeeld is de aanleg of het herstel van mangrovebossen om 
kustlijnen te beschermen tegen stormen. De klassieke oplossing was 
werken met ijzer en beton. Dit samenwerken met de natuur heeft 
alleen maar voordelen. Niet alleen is het goed voor de biodiversiteit, 
het is ook kostenefficiënt en vaak bijzonder effectief.’

Waarom is natuurbehoud zo cruciaal voor het tackelen van 

hedendaagse mondiale problemen, zoals klimaatverandering, 

gezondheidsrisico’s en armoede? 

‘De rest van de duurzame ontwikkelingsdoelen zijn erop gestoeld. De 
economie kan niet zonder maatschappelijke thema’s – en die kunnen 
niet op orde zijn als de biosfeer niet op orde is. 

‘Als je biodiversiteit, water en sanitatie en klimaat niet regelt, dan 
gaat de rest ook niet slagen. Een doel zoals “goede gezondheid en 
welzijn” kun je niet los zien van schoon drinkwater en goed functio-
nerende ecosystemen. Miljarden mensen halen hun eten nog steeds 
rechtstreeks uit de natuur. 

‘Ook in meer ontwikkelde landen leunt een groot deel van de 
economie op wat de natuur biedt, zoals bestuiving van gewassen en 
water. Als dat er niet meer is – of het functioneert niet, of het produ-
ceert geen schoon drinkwater meer –, dan houdt het op. 

‘Het wordt alleen maar pregnanter. Ik merk dat we steeds vaker 
worden benaderd door de traditionele ontwikkelingsorganisaties om 
mee te denken. Ze merken hoe klimaatverandering invloed heeft op 
hun werk. Je kunt wel waterputten slaan, maar als het systeem eron-
der van watertoevoer niet op orde is, dan is het geen duurzame zaak. 

‘We zien gelukkig steeds meer dat het met elkaar verbonden is. 
Uiteindelijk is ons huidige economische model vooral gebaseerd op 
onbegrensd gebruik van wat de natuur biedt, zonder de kosten ervan 
serieus te nemen. Dat moet anders.’

U bent coördinator van het vijftiende doel: ‘leven op het land’. 

Wat is er nodig om het vóór 2030 te behalen?

‘We vinden het belangrijk dat de duurzame doelen meer als onderling 
verbonden worden gezien. Niet alleen vanwege het draagvlak voor 
natuurbescherming, maar ook opdat meer mensen zullen inzien hoe-
zeer al die problemen samenhangen. 

‘De lokale organisaties 
bieden weerstand 
tegen een overheid  
die de ontbossing steeds 
maar weer toestaat’

Het stroomgebied van de Kayan-rivier, 

op het Indonesische eiland Borneo, heeft 

steeds vaker met overstromingen te maken. 

Woon- en werkcontreien en landbouw-

oogsten gaan verloren in het dichtbevolkte 

terrein in de delta van de rivier. 

Om de lokale overheid te ondersteunen 

bij de herinrichting van het gebied, heeft 

IUCN NL haar partner Sawit Watch voorzien 

van geavanceerde drones.

Omdat het gebied sinds kort een nieuw 

district heeft, Bulungan geheten, besloot de 

lokale regering de landgebruiksplanning te 

herzien, zegt Maxime Eiselin. 

‘Alleen had de overheid geen idee wat er 

daar gebeurde op het vlak van ontbossing, 

of uitbreiding van palmolieplantages en ste-

den. Dat moet toch de basis van je planning 

zijn.’

Daarom heeft IUCN NL de ngo Sawit 

Watch ondersteund met geavanceerde, 

vliegtuigachtige drones, die grote afstan-

den kunnen afleggen en van grote hoogten 

luchtfoto’s en GIS-analyses kunnen maken. 

De partner zet zich binnen Indonesië al jaren 

in voor het behoud van ecosystemen die 

zorgen voor voldoende water, voedsel en 

weerbaarheid tegen klimaatverandering. 

Met de drones kan ze de lokale overheid 

in Bulungan helpen het landgebruik in het 

gebied in kaart te brengen en de ruimtelijke 

ordening zo in te richten dat voldoende bos 

in het stroomgebied bespaard blijft om de 

natuurlijke waterregulatie te waarborgen die 

nodig is om overstromingen te voorkomen. 

IUCN NL heeft het project gefinancierd en 

geadviseerd over onder meer de aanschaf 

van het type drones en over de training van 

Sawit Watch-medewerkers.

‘Ons doel was om in ieder geval het bos te 

beschermen in het bovenstroomse gebied 

van de Kayan-rivier’, zegt Eiselin. ‘Dankzij 

de luchtfoto’s van Sawit Watch is dat hoger 

op de agenda gekomen. Het staat namelijk 

onder druk van oprukkende palmolieplan-

tages.’

Het bos boven aan het Kayan-stroom-

gebied vangt van nature veel water op 

tijdens hevige regenval, waarmee het de 

benedenstroomse bevolking bescherming 

biedt tegen overstromingen. Maar door de 

klimaatverandering worden de buien steeds 

zwaarder. 

De kap van bos voor de uitbreiding van 

palmolieplantages in het stroomgebied gaat 

ten koste van de natuurlijke buffercapaciteit 

om water op te nemen tijdens regenval. Het 

gevolg is dat er steeds vaker en intensiever 

benedenstroomse overstromingen zijn. 

‘De urgentie wordt steeds groter’, zegt 

Riza Harizajudin, hoofd van het sociale  

departement van Sawit Watch. ‘Vorig jaar 

nog kampte de Kayan-delta met hevige 

overstromingen, waardoor zo’n zevendui-

zend inwoners moesten worden geëvacu-

eerd en de lokale overheid noodhulp moest 

leveren.’

Niet voor niets beseft de lokale overheid 

dat er wat moet gebeuren om de proble-

men die voortkomen uit degradatie van het 

ecosysteem tegen te gaan. Daarom zocht 

ze de samenwerking met IUCN NL-partners 

Sawit Watch, Walhi en Padi om bossen en 

biodiversiteit in het Kayan-stroomgebied te 

beschermen. 

Voor het gebied is nu een zorgvuldige 

ruimtelijke ordening nodig, waarin de 

locaties voor natuur, landbouwgrond en 

leefgebieden op elkaar worden afgestemd 

en duurzaam worden ingericht. 

Omdat Sawit Watch kon helpen met data 

over het landgebruik, won ze het vertrou-

wen van de overheid. Daarom nam die dan 

ook het advies van de ngo mee om in de 

bovenstroomse gebieden geen concessies 

af te geven voor boskap en plantages in het 

landgebruik en ruimtelijke ordening. 

‘Dankzij de drones’, zegt Eiselin, ‘waren 

er goede argumenten voor. De luchtfoto’s 

lieten zien hoe belangrijk het bos is voor de 

watervoorziening in het benedenstroomse 

gebied.

‘Nu ligt er een ruimtelijk ordeningsplan, 

waarbij de ontwikkeling van het gebied 

samengaat met behoud van voldoende 

groene infrastructuur om de bevolking te 

beschermen tegen de overstromingen, 

die door klimaatverandering frequenter 

worden.’

Drones voor ruimtelijke planning

IUCN NL
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‘Ons gevoel vanuit de natuurorganisaties is dat als we het nú niet 
goed doen, we over tien jaar geen kans meer krijgen om het bio- 
diversiteitsverlies substantieel te kunnen stoppen – en dan zijn  
we echt ver van het goede pad af. Het is dus nodig dat we die doe-
len nu serieus nemen. 

‘Een ervan is dat dertig procent van het landoppervlak op aarde 
in 2030 voor natuur beschermd wordt. We hebben gebieden nodig 
waar we de natuur niet gebruiken. Tot nu toe waren de doelen die 
we internationaal stelden niet afrekenbaar; daardoor dreigt het wat 
weg te ebben. De doelen die in 2011 zijn gesteld, hebben we dan 
ook niet gehaald. In het Nederlands koninkrijk zeker niet.’

Doen we het hier zo slecht?

‘Ja. Liepen we vroeger voorop met natuurbescherming, nu is onze 
voetafdruk op de natuur buiten eigen land enorm en is het bio- 
diversiteitsverlies in Nederland bedroevend. We consumeren drie 
keer ons landoppervlak. 

‘Ook verdienen we nog eens aan de handel of het financieren 
ervan, waardoor onze invloed helemaal groot wordt. Zo heeft onze 
financiële sector gigantische investeringen in landontginning in 
het buitenland. Dat moeten we omdraaien, onze regering moet er 
werk van maken. 

‘Dat betekent het stoppen van perverse subsidies die verkeerd 
gedrag belonen èn het ombuigen van die subsidies naar duurzame 
investeringen in de landen waar we de natuur stukmaken – die 
hebben geen geld om eenmaal vernietigde natuur te herstellen. 
Het moet voor 2030 omgebogen zijn, dus er is haast bij.’

Kunnen we het verlies aan biodiversiteit nog wel tegen-

gaan?

‘Als je realistisch kijkt, gaat er veel uitsterven en kapot. Het werkt 
hetzelfde als we nu zouden stoppen met de uitstoot van CO2, dan 
blijft de aarde toch nog de komende dertig jaar opwarmen. 

‘Het voordeel in dezen is dat het verlies van biodiversiteit ter 
plekke wel echt ophoudt als je stopt met ontbossen. Maar de ma-
chinerie en het systeem werken helaas zo dat het nog wel wat scha-
de zal opleveren. Ik ben bang voor wat er nog komen gaat. 

‘Tegelijkertijd zie je gelukkig wel dat het vaak werkt wanneer er 
gerichte aandacht is voor natuurbescherming. Natuurlijk is er een 
bepaalde grens die je niet moet overgaan, maar je kunt soorten die 
bijna zijn uitgestorven daadwerkelijk terugbrengen.

‘Daar zijn tal van voorbeelden van: natuur kan zich herstellen, 
het is veerkrachtig. Kijk hier maar, in Nederland. We hebben veel 
natuur teruggekregen, zoals bevers en zeearenden en ook de wolf 
is er weer. Dat is een effect van natuurbescherming.’

Reflecterend over uw eigen organisatie: wat zou u graag 

beter willen doen of willen veranderen? 

‘Ik zie drie uitdagingen. Je merkt dat het belang van natuur en bio-
diversiteit bij de mensen nog niet tussen de oren zit. Dat kunnen 
wij meer uitdragen, net als onze leden. 

‘Ook heeft de natuurbescherming lang in een eigen scene geze-
ten, met eigen discussies en uitdagingen, terwijl we midden in gro-
te transities zitten, zoals duurzaamheid en gendergelijkheid. Dat 
zijn grote maatschappelijke vraagstukken die allemaal terugkomen 
in ons werk. Daar moeten we ons meer in positioneren, ons meer 
aan verbinden in ons werk. 

‘We zijn onze eigen rol opnieuw aan het bekijken. De laatste de-

cennia zijn we groot geworden doordat we Nederlands of Europees 
belastinggeld goed beheerden en doorgaven aan lokale organisaties, 
die daarmee mooie dingen deden. Dat heeft jarenlang prima ge-
werkt. 

‘Nu merken we dat veel organisaties het zelf ook kunnen en willen 
doen en dat ook de donoren dat graag zien. Wanneer we minder als 
financier denken, hoe kunnen we dan toegevoegde waarde bieden? 
Ik ben ervan overtuigd dat we een grote meerwaarde hebben, met 
ons internationale netwerk en onze expertise.’

Als u één passage in de beleidsnota van de nieuwe minister 

voor Ontwikkelingssamenwerking mag schrijven, hoe zou 

die dan luiden?

‘Dat ligt voor de hand: dat internationale biodiversiteit een van de 
speerpunten wordt. Water, klimaat en voedselzekerheid staan er 
wel in, maar biodiversiteit en bescherming van tropisch bos worden 
meegenomen bij de klimaatverandering – terwijl ze juist de basis 
vormen van al die andere grote vraagstukken. 

‘Het hoeft echt geen aparte naam te krijgen, maar nu is er hele- 
maal geen geld voor. We bepleiten het al langer en hebben er ge-
sprekken over met de overheid. Eigenlijk zou Nederland het voor-
touw moeten nemen in een internationale investeringsagenda voor 
de grote ecosystemen. Denk aan het Congobekken, het Amazone-
woud, de koraalriffen. 

‘Het zijn gebieden die vragen om een internationale aanpak, die 
grenzen en soevereiniteit van landen overstijgt. Nederland zit heel 
sterk in die multilaterale systemen. We zijn uitermate geschikt om 
zo’n benadering mogelijk te maken, dáár zou ik echt aandacht voor 
vragen.’ •

‘Je merkt dat het belang 
van natuur en biodiver-
siteit bij de mensen nog 
niet tussen de oren zit’

VICE VERSA

Innovatie hoeft niet altijd om de aller- 

nieuwste technologie te gaan. In Sumatra 

werkt de partner van IUCN NL met oude, ge-

bruikte mobieltjes om geluiden op te nemen 

van illegale activiteiten in het oerwoud – of 

die nu van kettingzagen, motoren of vracht-

wagens zijn. Zo kunnen lokale gemeen-

schappen snel in actie komen om hun bos 

te beschermen.

Het idee om afgedankte mobieltjes in te 

zetten voor bescherming van tropisch bos 

komt van de Amerikaanse whizzkid Topher 

White. Toen hij vrijwilligerswerk met gibbons 

deed, zag hij met eigen ogen hoe het tropi-

sche bos wordt bedreigd. 

Thuisgekomen ontwikkelde hij in zijn 

garage software om met telefoons dag en 

nacht geluiden uit het bos op te pikken. Hij 

knutselde een apparaat in elkaar: daarin zit-

ten oude mobieltjes mèt die software in een 

beschermend hoesje, en zijn ze gekoppeld 

aan een goede microfoon en zonnepanelen 

die ze voorzien van stroom. 

Als je die apparaatjes hoog in de bomen 

van het woud hangt, vangen ze de zonne-

stralen op, naast de geluiden van illegale 

houtkappers. Inmiddels heeft White met zijn 

organisatie de apparaten al wereldwijd in 

meerdere bosgebieden hangen. 

In Mudiak Baduo, in West-Sumatra, 

stroomopwaarts van de rivieren Batanghari 

en Indragiri Rokan gelegen, heeft Komu-

nitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi – de 

lokale partner van IUCN NL – ze samen met 

White’s Rainforest Connection opgehangen. 

De oude mobieltjes heten er Guardians, als 

beschermers van het woud. 

In totaal zijn er 27 Guardians geïnstal-

leerd, rond negen dorpen. Samen kunnen ze 

een terrein van 23.878 hectare monitoren, 

samen met de boswachters en lokale politie, 

die er patrouilleren. 

Met de mobieltjes helpt KKI Warsi mee 

aan het uitrollen van een programma van de 

Indonesische overheid, het Social Forestry 

Scheme. Daarmee wil de overheid lokale 

gemeenschappen meer inzetten bij het 

beheer en de bescherming van het tropi-

sche bos. 

En dat is nodig in Mudiak Baduo, vertelt 

Rainal Daus, van KKI Warsi: ‘Er is hier al veel 

van het woud gekapt, door illegale houtkap 

en mijnbouwactiviteiten. De resterende ge-

bieden willen we beschermen tegen verdere 

ontbossing en degradatie.’

Vanuit het overheidsprogramma krijgt elke 

deelnemende dorpsbewoner een vergun-

ning als bosbeheerder. ‘Een aantal dorpen’, 

zegt Daus, ‘voert al regelmatig patrouilles 

uit, waarbij ze het bos controleren op illega-

le activiteiten. Maar ze kunnen niet continu 

de controles doen – en wat je vaak ziet is 

dat illegale activiteiten juist plaatsvinden als 

ze níet op patrouille zijn. 

‘De illegale houtkap komt meestal pas aan 

het licht als het al te laat is. Daarom hadden 

we behoefte aan een methode om het bos 

continu te kunnen monitoren, en ook het 

gebied uit te breiden. 

‘Dankzij de Guardians is dat voor de lokale 

bevolking mogelijk. De voordelen zijn groot. 

De dorpsbewoners zijn in staat sneller mis- 

daden op te sporen door de gebeurtenis-

sen op te nemen, en dat kan weer worden 

gebruikt als bewijs in rechtszaken. In Indo-

nesië telt elektronisch bewijs bij zaken rond 

illegale ontbossing.’

De dorpsteams die met de Guardians 

werken worden parimbo genoemd. Elk team 

controleert de meldingen van kettingzagen, 

voertuigen of wapens. Als het verdacht is, 

uploaden ze de geluiden in een app mèt bij-

behorende locatie, zodat ze terechtkomen 

bij de patrouilleteams in het bos. 

Bewijs van misdaden wordt gemeld aan 

de lokale overheid en aan de boswachters, 

die beter kunnen optreden tegen de over-

treders. ‘Het levert de lokale gemeenschap-

pen meer capaciteit op om bewijsmateriaal 

te verzamelen over criminaliteit in hun bos’, 

zegt Daus.

‘Er is tussen de patrouilleteams dan ook 

een netwerk ontstaan om kennis te delen. 

En de oude lokale kennis van hoe het bos 

moet worden beschermd, wordt zo beter 

van generatie op generatie doorgegeven.’

Inmiddels zijn dankzij het verzamelde 

bewijs van de parimbo-teams er al allerlei 

succesvolle patrouilles op pad geweest en 

hebben ze houtkap weten te voorkomen in 

het woud van Mudiak Baduo. 

Afgedankte mobieltjes tegen de ontbossing
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AMREF FLYING DOCTORS

De impact van een  
gezondheidscentrum

In de Keniaanse provincie Makueni 
is Amref Flying Doctors samen 

met Philips en de overheid met 
‘revolutionaire’ gezondheidszorg 

bezig – en heeft het de lokale 
harten gewonnen. Vice Versa ging 

er kijken. ‘Patiënten worden met 
respect behandeld, niet zoals in het 
ziekenhuis hier, waar de dokters en 

verpleegsters naar je schreeuwen. 
Dit is echt ons centrum.’

citeren voor zijn nieuwe baan; artsen en verplegers worden, net als 
onderwijzers, door de overheid benoemd. 

In zijn kleine kantoor steekt hij enthousiast van wal: ‘Wat we doen, 
zou ik graag willen typeren als revolutionaire gezondheidszorg. We 
hebben hier een aantal dingen die je in andere gezondheidscentra, 
apotheken en zelfs grote ziekenhuizen niet kunt vinden. 

‘Dan heb ik het niet alleen over de apparatuur die we hier hebben, 
maar ook over hoe alles is georganiseerd. Na mijn eerste werkweek 
dacht ik: dit zijn georganiseerde mensen, van de basis tot aan de top; 
dit is hoe een gezondheidscentrum zou moeten werken.’

De provincie Makueni, waar Emali in ligt, telt ruim een miljoen 
inwoners. Het is een district met veel gezondheidsproblemen, vertelt 
de arts. ‘Onder kinderen komen longproblemen voor, door de slechte 
dingen die ze inademen, bijvoorbeeld tijdens het koken. Ook eten 
kinderen vaak zonder hun handen te wassen en je ziet er veel met een 
slechte huid, wat door ondervoeding komt.’

Volwassenen hebben weer andere klachten. ‘We zien veel mensen 
met diabetes, maagzweren en hypertensie. Ook komen hier veel 
geslachtsziekten voor, omdat Emali aan de weg van Mombassa naar 
Nairobi ligt: vrachtwagenchauffeurs overnachten hier vaak en hebben 
onbeschermde seks met vrouwen.’

En dan is er nog een nieuwe kwestie. ‘De klimaatverandering’, 
zegt hij, ‘heeft voor veel extra problemen gezorgd, omdat mensen 
niet meer zeker zijn van hun oogsten – de armoede is echt rampzalig 
geworden. Er is geen geld om voedsel te kopen en gezond eten is een 
randvoorwaarde voor je gezondheid. Als je daar al geen geld voor 
hebt, dan heb je het al helemaal niet om naar een gezondheidspost  
of ziekenhuis te gaan.’

Karumah Muia laat een stilte vallen en vervolgt: ‘Kijk, dit is een ge-
zondheidscentrum dat ook mentaal iets met de mensen doet. Je hebt 
helemaal niets en moet vechten voor je dagelijkse kost. Dan heb je de 
mogelijkheid om vrijwel gratis gezondheidszorg te krijgen, omdat je 
een verzekering hebt afgesloten. 

‘Je kunt je baby in een veilige omgeving geboren laten worden, je 
kunt echt goed onderzoek laten doen als je gezondheidsklachten 
hebt, je krijgt nazorg van een lokale zorgverlener. Dit centrum is echt 
een oase in de woestijn.’

Hij denkt dat het de combinatie is van het partnerschap tussen de 
provinciale overheid, Philips en de Afrikaanse gezondheidsorgani- 
satie Amref Flying Doctors die het mogelijk maakt. 

‘Amref heeft heel de organisatie van de zorg geregeld, van het cen-
trum tot aan de patiënten in de gemeenschappen, door het systeem 
van community health volunteers. Philips zorgt ervoor dat we de best 
denkbare apparatuur hebben – niet alleen medische, maar ook een 
goed computersysteem waardoor we alle gegevens van onze patiën-
ten hebben kunnen digitaliseren. 

‘Het succes van ons centrum heeft ervoor gezorgd dat de overheid 
van Makueni gestimuleerd werd om extra stappen op het gebied van 
gezondheidszorg te zetten. Alleen blijft diezelfde overheid soms wat 
achter in het verlenen van basisdingen, zoals de toevoer van medi-
cijnen. Ook is haar personeelsbeleid grillig, omdat er het afgelopen 
jaar opeens twee verpleegsters werden overgeplaatst, waardoor we 
nu een tekort hebben.’

Enkele weken later, op het kantoor van Amref Flying Doctors  
in Leiden. We ontmoeten er Danny Dubbeldeman, die als hoofd van 
de afdeling onderzoek, pleitbezorging en programma’s vanuit haar 
organisatie voor het partnerschap verantwoordelijk is. Algemene 
dekking van de gezondheidszorg is een belangrijk onderdeel van 
Amrefs missie, vertelt ze. 

‘Na mijn eerste 
werkweek dacht ik:  
dit zijn georganiseerde 
mensen, van de basis  
tot aan de top’

Tekst: Marc Broere en Nicera Wanjiru

     Een 
 ‘baken 
 van hoop’, 
 een ‘oase in 
   de woestijn’

Emali is een stad in het oosten van Kenia met zo’n twintig-
duizend inwoners, langs de drukke snelweg tussen Mombassa en 
Nairobi. Grote vrachtwagens met containers denderen voorbij. Ze 
stoppen er vaak om de nacht door te brengen, of anders om wat te 
kopen bij de talrijke handelaren in groente en fruit langs de weg. 

Ook de populaire trein die toeristen heen en weer naar de kust 
vervoert heeft er een halte, omdat Emali een goede uitvalsbasis is 
als je naar het Tsavo National Park wilt gaan. Aan de bouw van veel 
nieuwe gebouwen die in de steigers staan kun je zien dat de stad 
booming is.

Honderd meter van de hoofdweg ligt het Emali Model Health 
Centre. De omgeving is groen en er waait een koel en fris briesje.  
Op het centrum is het een komen en gaan van patiënten en er hangt 
een gemoedelijke sfeer. Joseph Karumah Muia, een nog jonge man 
van 35 die er nu een jaar werkt, leidt de kliniek – hiervóór was hij 
arts in het Sultan County-ziekenhuis. Hij heeft niet hoeven solli-

Joseph Karumah Muia
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‘Stel dat je de kwaliteiten 
van Philips en Amref bij 
elkaar brengt en je hebt 
daarnaast ook nog eens het 
mandaat van de overheid’

Daarnaast heeft de Philips Foundation, samen met Invest Interna- 
tional (voorheen FMO, red.), veel geïnvesteerd in de haalbaarheids- 
studie van het partnerschap. 

‘Invest International levert daarbij de nodige financiële expertise 
voor het opschalen van het programma. De overheid van Makueni 
blijft eigenaar van de kliniek zelf en onderhoudt de contacten met 
andere overheidsinstellingen, zoals de zorgverzekeraar. Ook is ze 
verantwoordelijk voor de levering van medicijnen en voor het per-
soneelsbeleid.’ 

Terug naar de kliniek in Emali. Tijdens een korte pauze spreken 
we met een van de verpleegsters, Jemina Makau, die hier al werkte 
vóórdat het partnerschap begon. Terwijl we op een stoel onder een 
schaduwrijke boom plaatsnemen, vertelt ze enthousiast over haar 
ervaringen en werk.

‘Wat mij zo ontzettend motiveert’, zegt ze, ‘is om te zien dat pa- 
tiënten bijna altijd heel tevreden ons centrum weer verlaten. Ze 
hebben gekregen wat ze nodig hadden: medicatie, goed onderzoek 
en ze voelen dat ze goed behandeld zijn.’ 

De verschillen met vroeger zijn groot. ‘We moesten vrouwen die 
kwamen bevallen vaak wegsturen als we vermoedden dat er extra 
onderzoek nodig was. Dan werden ze doorgestuurd naar Makindu, 
veertien kilometer verderop. Voor vrouwen die toch al bijna geen 
financiële middelen hadden, was dat extra zwaar. 

‘Tegenwoordig hebben we alle apparatuur die nodig is om onder-
zoek te doen. We kunnen nu echo’s maken om te zien of de baby 
niet in een stuitpositie ligt. Ook kunnen we zuurstof toedienen, als 
dat noodzakelijk is. Vroeger deden we vier bevallingen per maand, 
nu zo’n veertig.’ 

Alleen de overheid is soms een onzekere factor, vertelt de ver-
pleegster. ‘Soms worden mensen onverwachts overgeplaatst. We 
zijn afgelopen jaar twee verpleegsters kwijtgeraakt, wat voor extra 
werkdruk heeft gezorgd. Nu heeft Amref Flying Doctors voor twee 
nieuwe verpleegsters moeten zorgen, terwijl dat eigenlijk de taak 
van de overheid is.’

Op het kantoor in Leiden benadrukt Dubbeldeman dat het een 
gelijkwaardig partnerschap is. ‘We hebben het alle drie in handen 
en er alle drie in geïnvesteerd. De randvoorwaarde is dat je echt een 

Namens Kibwezi West Sub-County reageren 

Mercy Kikata (‘strateeg’ voor de gemeen-

schapszorg) en Clement Mwenda (van de 

verpleegkundige kant). Ze vertellen dat 

gezondheidszorg een prioriteit van de 

districtsregering is en dat er het meeste geld 

naartoe gaat.

De overheid is trots op het centrum en 

vooral op de capaciteitsontwikkeling, het 

management, de training en de diensten.  

Ze noemen het een ‘center of excellence’. 

Vooral het feit dat gemeenschappen nu 

toegang hebben tot de kwaliteitszorg die ze 

zich anders nooit hadden kunnen permitte-

ren is bijzonder: ‘Dit centrum is een baken 

van hoop en een bewijs dat een partner-

schap een grote verandering teweeg kan 

brengen.’

Beiden snappen de kritiek op de overheid, 

maar brengen ertegen in dat die overheid 

wel ja heeft gezegd tegen het partnerschap 

en dat het essentieel was om te kunnen 

beginnen. ‘Ze had ook nee kunnen zeggen 

– en de overheid zorgt voor de logistiek en 

toegang tot verzekeringen.’

Ze beloven dat de twee overgeplaatste 

verpleegsters vervangen worden, maar 

wijzen erop dat er 42 gezondheidscentra in 

Kibwezi West Sub-County zijn. ‘We kunnen 

Emali niet voortrekken.’ 

Het verhaal van de overheid

vertrouwensband nodig hebt en dat je heel eerlijk en open tegen 
elkaar moet zijn.

‘Het vertrouwen van de overheid is daarbij essentieel. Voor de 
overheid was het even wennen om te zien dat dit niet een traditi-
oneel, door donoren gefinancierd project is. Nee, ze moet zelf ook 
budget uitkeren als we er een transformatief proces van willen ma-
ken. Dat begrip was belangrijk.’

Ze pauzeert even en zegt lachend: ‘Ik weet niet of je bekend bent 
met publiek-private partnerschappen, maar die doe je niet in een 
middagje. Daar heb je serieuze expertise voor nodig en ook de poli-
tieke keuze van een overheid om in zo’n traject te stappen.’

Opschaling naar de hele provincie is nu nodig. Hoe maak je van 
één oase in de woestijn een echt groene zone met goedwerkende 
klinieken, in heel Makueni? De drie partners zijn bezig om een con-
tract voor twaalf jaar met elkaar af te sluiten. ‘Waarin we stapsgewijs 
een uitrolplan voor heel de provincie opnemen, gebaseerd op het 
proefproject’, zegt Dubbeldeman. 

Het gaat daarbij om in totaal 224 klinieken en evenzoveel groepen 
met lokale zorgverleners. ‘Eigenlijk is het een soort telefoonboek 
geworden, een levenswerk, waarin we voor twaalf jaar tot in detail 

VICE VERSA

‘Dat betekent dat iedereen altijd toegang tot kwalitatief goede zorg 
heeft, zonder dat je financieel in de problemen komt.’ Ze legt uit dat 
daarin meerdere dingen meespelen, zoals allereerst de vraagkant  
van de zorg: ‘Kunnen mensen de zorg ook daadwerkelijk vinden als 
ze die nodig hebben? Weten vrouwen dat als ze zwanger zijn of als 
hun kind diarree heeft, dat het dan verstandig is naar een kliniek  
te gaan?’

Vervolgens is er de aanbodkant. Dubbeldeman: ‘Is die kliniek dan 
binnen bereik en weten mensen haar te vinden? Is er medisch per-
soneel om hen te helpen? Zijn er voldoende medicijnen en appara-
tuur?’

En er is een derde kant, de financiering. ‘Je wilt natuurlijk dat die 
voorzieningen over vijf of tien jaar ook nog bestaan. Dit zijn drie ele-
menten die je tegelijkertijd moet adresseren als je een duurzame en 
transformatieve verandering van de zorg wilt krijgen. Van oudsher 
keek Amref Flying Doctors vooral naar de impact van de zorg zelf, 
maar nu kijken we ook nadrukkelijk naar hoe we het op een dus- 
danige manier kunnen structureren dat het ook financierbaar is.’

Dubbeldeman vertelt hoe het partnerschap ontstaan is. ‘Wij had-
den er een met Philips, dat eigenlijk heel traditioneel was opgezet, 
waarbij wij een donatie van Philips kregen en als tegenprestatie iets 

terugdeden in onze communicatie-uitingen. 
‘Toen het partnerschap afliep en we moesten kijken of we met el-

kaar verder gingen, hebben we gebrainstormd, waarbij ook Githinji 
Gitahi – de directeur van alle Amref-kantoren – aanwezig was. Dat  
is een heel inspirerende man, die een visie heeft op samenwerkingen 
die echt transformatief zijn. 

‘Ook Philips had op hoog niveau mensen afgevaardigd voor de 
brainstormsessie. We gingen er open in. Stel nu dat je de kwaliteiten 
van Philips en Amref bij elkaar brengt en je hebt daarnaast ook nog 
eens het mandaat van de overheid, dan kom je echt heel ver in het 
goed organiseren van de eerstelijnsgezondheidszorg. En stel nu dat je 
dat ook nog eens op een financieel duurzame manier kunt doen.’  

Gitahi legde contact met de gouverneur van Makueni. ‘Die provin-
cie heeft een overheid met visie, die ook openstaat voor duurzame 
verandering’, zegt Dubbeldeman. ‘De gouverneur durft echt beslissin-
gen te nemen.’

Na een korte zoektocht werd de kliniek in Emali geselecteerd  
om als proefproject te dienen, samen met twee andere klinieken.  
De projectpartners namen er een kijkje en zagen dat het bepaald niet 
naar behoren functioneerde. ‘Het was allemaal heel ineffectief’, zegt 
Dubbeldeman. 

‘Patiënten moesten lang in de rij staan, om vervolgens – als ze aan 
de beurt waren – soms te horen dat ze in de verkeerde rij stonden. Of 
mensen konden überhaupt niet geholpen worden, omdat er geen per-
soneel of medicijnen waren. Als je niet geholpen kunt worden, ga je de 
volgende keer niet naar de kliniek terug.

‘We hebben toen een ontwerp van de kliniek gemaakt. Waar moet 
de faciliteit nu eigenlijk aan voldoen en hoe gaan we de zorg organi-
seren? We zijn samen met het herinrichten begonnen. Amref Flying 
Doctors is lokale zorgverleners en vrijwilligers gaan trainen die mid-
den in de gemeenschap staan, voorlichting geven en basiszorg bieden. 

‘Zij zijn het die zwangere vrouwen naar de kliniek sturen. Om hen 
te trainen, gebruiken we een mobiele app: Leap. Ze verzamelen ook 
data, zodat ze weten wie er zwanger zijn, van wie de kinderen gevacci-
neerd zijn, welke gezinnen er wel of geen schoon drinkwater hebben. 

‘Ook kunnen ze met de mobiele telefoon gezinnen voor zestig dol-
lar per jaar een zorgverzekering laten afsluiten, zodat de zorg daarná 
gratis is. Daarnaast zorgt Amref ervoor dat de kliniek op orde is en dat 
er goede zorg geleverd kan worden.’

Dan de rol van de andere partners. ‘Philips’, zegt ze, ‘zorgt voor de 
innovatie. Als mensen willen bevallen, kan er een echo of bloedmeting 
worden gedaan. Ook zorgt Philips voor de bijbehorende IT-systemen. 

AMREF FLYING DOCTORS

Danny Dubbeldeman

De vrijwilligster Ann Munyao meet iemands bloeddruk op
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vertelt Joel. ‘Op een dag legde Ann huisbezoeken af in de gemeen-
schap waar ik woon. Ze zag dat mijn baby niet gezond was en zei 
dat ik mee moest komen naar het gezondheidscentrum, hier, om 
een onderzoek te laten doen. Mijn baby en ik werden heel goed 
behandeld en Ann belde me nog een week lang elke dag om te  
vragen hoe het met de baby ging. 

‘Als mijn kind ziek is, kan ik haar op ieder moment van de dag 
bellen, zelfs midden in de nacht. Iedere dokter en verpleegster in 
dit centrum kent mijn baby. Bovendien worden patiënten ook met 
respect behandeld, niet zoals in “het Sultan”, waar de dokters en 
verpleegsters naar je schreeuwen. Dit is echt ons gezondheids- 
centrum.’

Ann Munyao neemt ons mee de binnenstad van Emali in. Bij 
een lokale zorgverlener denk je al snel aan iemand die afgelegen 
gemeenschappen op het platteland bezoekt, maar dat is een een- 
zijdig beeld, zegt ze. Ook steden kennen gemeenschappen, zoals 
een groot flatgebouw dat tot haar werkgebied behoort. Ze bezoekt 
een patiënt bij wie ze de bloeddruk opmeet en luistert uitgebreid 
naar haar verhaal. 

Munyao is een vrouw met een bijzondere voorgeschiedenis. 
Tijdens het etnisch geweld dat in 2007 na de Keniaanse verkiezin-
gen uitbrak, wist ze ternauwernood uit Nakuru te ontsnappen en 
vluchtte ze naar Emali. Hier bouwde ze een nieuw leven op, met 
haar drie kinderen die ze in haar eentje opvoedt. 

Ze heeft een eigen bedrijfje en verkoopt lokaal geproduceerde 
zeep, maar verder steekt ze al haar tijd in vrijwilligerswerk. Als 
een van de honderdvijftig Keniaanse tuberculose-champions geeft 
ze voorlichting over de ziekte en verder is ze een van de gemeen-
schapsvrijwilligers van het Emali Model Health Centre. 

Als ze klaar is met een aantal gesprekken, vertelt ze over haar 
motivatie. ‘Ik ben bijna slachtoffer geworden van het geweld na 
de verkiezingen en enorm dankbaar dat ik het overleefd heb, en 
hier in Emali een nieuw leven kon opbouwen – daarom wil ik iets 
terugdoen. Ik geloof in vrijwilligerswerk, omdat het vanuit je hart 
komt. Het is mooi om te geven, zonder iets ervoor terug te ver-
wachten. Vanwege de liefde voor je gemeenschap.’

En vrijwilligerswerk voor het centrum geeft een extra dimensie. 
‘Ik vind het iets om trots op te zijn’, zegt ze. ‘Het centrum is in alle 
opzichten beter dan een ziekenhuis, zowel qua dienstverlening als 
qua kwaliteit van de zorg. Ik ben blij dat ik mijn bijdrage kan leve-
ren en levens kan redden. Met zo’n positie kun je gezien worden  
in de stad.’ •

hebben uitgewerkt wie welk risico neemt, wie welke verantwoorde-
lijkheden heeft en wanneer de betalingen plaatsvinden.’

Daar hoort natuurlijk een prijskaartje bij, van achttien miljoen 
dollar per jaar voor de totale eerstelijnszorgkosten. ‘De overheid 
heeft er verschillende inkomstenbronnen voor’, zegt Dubbeldeman.

‘Een deel komt vanuit de premies van de zorgverzekering die ze 
zal innen. Doordat wij de overheid gaan helpen mensen in te schrij-
ven bij de zorgverzekeraar, zullen die inkomsten stijgen. En ze heeft 
ook gewoon een budget voor gezondheidszorg, dat ze van de natio-
nale overheid krijgt.’  

Een ander deel komt uit Nederland. ‘We zijn in gesprek met het  
Drive-programma van de RVO (inmiddels Invest International) en 
met impactinvesteerders voor financiering van de samenwerking. 
Het is het eerste project in Afrika op het gebied van eerstelijns- 
gezondheidszorg dat onder ppp-wetgeving gaat draaien – dus het  
is iets revolutionairs’, zegt ze trots.

Naar de toekomst kijkend, denkt Danny Dubbeldeman dat dit het 
type programma is dat je binnen de internationale samenwerking 
steeds meer zult zien. ‘Het is heel mooi om te merken hoe je de kwa-
liteiten van verschillende partijen bij elkaar kunt brengen om grote 
stappen te zetten. Het gaat in dit partnerschap om gezondheidszorg, 
maar ook op WASH-gebied kun je het doen.’ (Zie kader, links.)

Wat is haar belangrijkste les voor andere partijen die iets derge-
lijks beogen? ‘Het is belangrijk dat alle partners echt baat bij het pro- 
gramma hebben,’ zegt ze, ‘maar als het mislukt, dat je er ook alle-
maal een beetje pijn van hebt. 

‘De les is ook dat je donorgeld in sommige programma’s veel 
strategischer kunt gebruiken dan nu vaak het geval is, binnen ont-
wikkelingssamenwerking. Wij gebruiken het in dit programma als 
hefboom om ander geld te ontsluiten. Mijn ervaring is dat als je een-
maal een goed model hebt, financiering vanzelf wel volgt. Het gaat 
om het stuk daarvóór.’

Nog één keer naar Emali terug. Bij de kliniek is ook Ann Munyao 
gearriveerd. Ze staat te praten met Elizabeth Joel, een patiënt die ze 
goed kent. Munyao is een van de lokale zorgverleners die de brug 
vormen tussen het gezondheidscentrum en de patiënten. 

Het is haar taak om de zieke mensen in de gemeenschappen te 
identificeren en om mensen via een mobiele telefoon te registreren 
voor een gezondheidsverzekering. Zo is ze ook met Elizabeth Joel in 
aanraking gekomen. 

‘Vroeger ging ik altijd naar het Sultan-ziekenhuis met mijn baby’, 

Dubbeldeman: ‘Nederland 

moet blijven investeren in 

de thema’s waar we goed 

in zijn. Op de terreinen 

van WASH en seksuele en 

reproductieve gezondheid 

en rechten heeft Nederland 

bijzondere expertise in huis. 

Het advies voor de beleidsnota 

‘En zoek door naar inno-

vatieve manieren om grote 

stappen in het verwezen- 

lijken van de duurzame ont-

wikkelingsdoelen te maken. 

Daarvoor is het nodig te 

blíjven investeren in ontwik-

kelingssamenwerking.’

Kiboko, ongeveer een half uur rijden van 

Emali, is een van de drie locaties waar Amref 

Flying Doctors samen met MegaGroup aan 

een proefproject is begonnen onder de 

naam WaterStarters. 

De basisfilosofie is dezelfde als bij de 

plannen voor het opschalen van het Emali- 

centrum: samenwerken met een zo breed 

mogelijk aantal partners, waaronder in ieder 

geval de overheid, en een fonds dat met 

blended finance wordt gevuld: geld dat 

afkomstig is van donoren, overheid, banken 

en impactinvesteerders. 

Ken Omwaka van Amref legt uit dat een 

op de vier Kenianen geen toegang tot veilig 

water heeft. Mensen zijn afhankelijk van vies 

water en de veilige bronnen zijn vaak ver 

weg, waardoor vooral meisjes en vrouwen 

uren per dag kwijt zijn aan het halen van 

water. 

WaterStarters wil de komende vijf jaar an-

derhalf miljoen mensen in afgelegen gebie-

den in Kenia toegang tot schoon drinkwater 

geven en ondernemers en watercomités 

helpen om in water te investeren. Zo heb-

ben ze bovendien inkomsten, waardoor de 

duurzaamheid op de lange termijn gegaran-

deerd is. 

In totaal is er dertig miljoen euro nodig 

om de doelstellingen te realiseren. Het 

fonds is begonnen met een investering van 

vierhonderdduizend euro die door Invest 

International, Aqua for All, MegaGroup en 

Amref Flying Doctors is gedaan. 

WaterStarters 
Omwaka vertelt dat de gedachte achter het 

project voortkomt uit veertig jaar ervaring. 

‘Zo lang is Amref al bezig met het bedenken 

van oplossingen voor waterproblemen. We 

hebben allerlei modellen uitgeprobeerd en 

daaruit trokken we lessen die nu in Water-

Starters samenkomen. 

‘De belangrijkste is dat gemeenschappen 

centraal moeten staan. Heel lang was het 

de benadering dat je met donorgeld in een 

gemeenschap binnenkwam, daar de water-

infrastructuur aanbracht, de gemeenschap 

nog wat voorlichting gaf over hoe ze het 

moest onderhouden en dan vertrok. 

‘Het resultaat was zwak eigenaarschap 

van de projecten, omdat de gemeenschap 

geen eigen bijdrage hoefde te leveren en 

het gevoel had dat het project van de donor 

was. Of dat nu Amref, World Vision of een 

ander was: als er iets niet werkte, ging men 

ervan uit dat wij het zouden repareren. Het 

was namelijk ons probleem, niet het hunne.’

Bij WaterStarters is dat anders. ‘Gemeen-

schappen en ondernemers die financiering 

van ons krijgen, moeten zelf vijftien procent 

co-financieren,’ zegt Omwaka, ‘zodat ze 

zich eigenaar voelen. 

‘Ze zijn immers niet alleen maar ontvan-

ger, maar ook investeerder. Bovendien moet 

de helft van onze investering later worden 

terugbetaald, zodat we dat geld terug kun-

nen investeren in het fonds.’ 

Het project helpt de ondernemers en 

watercomités met het innen van het geld, 

zoals door prepaidmeters aan te leggen 

of mensen de kans te geven mobiel hun 

waterrekening te betalen. Zo kunnen ze zelf 

meer geld uit de gemeenschap ophalen. 

In Kiboko is het een lokaal watercomité dat 

in onderhandeling is met Omwaka over een 

investering. Het comité is verantwoorde-

lijk voor de levering van drinkwater aan in 

totaal vijftienduizend mensen. 

Het water wordt uit een bron tien kilo- 

meter verderop gepompt en naar drie kios- 

ken in de gemeenschap gedistribueerd. Met 

een nieuwe pomp en een extra tank die 

vanuit WaterStarters wordt gefinancierd, wil 

het comité de levering verbeteren. Boven-

dien werkt de nieuwe pomp op zonne- 

energie, waardoor hoge elektriciteitskosten 

niet meer nodig zijn.

Er liggen nog wel wat hobbels op de 

weg. De bestaande tank ging onlangs kapot 

en de eigen bijdrage van vijftien procent is 

een uitdaging, vertelt de voorzitter van het 

comité. Het totaalbedrag van de investering 

die vanuit WaterStarters moet komen is 

acht miljoen shilling en de gemeenschap 

moet zelf 1,2 miljoen inbrengen (ongeveer 

negenduizend euro). 

‘Op dit moment’, vertelt de voorzitter, 

‘hebben we niet de middelen om dat voor 

elkaar te krijgen. Ik hoop dat we toch van 

start kunnen gaan en dat geld gaandeweg 

kunnen gaan werven.’

‘Ik geloof in vrijwilligers-
werk, omdat het vanuit  
je hart komt. Het is mooi 
om te geven, zonder iets 
ervoor terug te verwachten’

VICE VERSA

AMREF FLYING DOCTORS
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Randstad stelt daarvoor zowel programmafinanciering als bedrijfs-
vrijwilligers beschikbaar, helpt VSO om geschikte vrijwilligers te wer-
ven en verleent toegang tot technologie en de bedrijfsnetwerken. 

Randstad-medewerkers die meedoen aan VSO-programma’s (voor-
al intercedenten, ook wel arbeidsbemiddelaars) delen hun kennis en 
kunde binnen de projecten en geven advies over organisatieverster-
king en werving en selectie. 

De laatste zeventien jaar hebben ruim driehonderd van die mede-
werkers een uitstapje van zes weken tot negen maanden gemaakt 
om hun expertise te delen – en een mooie ervaring op te doen –  
binnen een van de VSO-programma’s.

‘De kennis die Randstad heeft, brengt echt iets anders dan wij zelf 
in huis hebben’, zegt VSO-directeur Erik Ackerman. ‘Dat heeft vooral 
te maken met wat we carrièrebegeleiding noemen. Hoe bereid je 
je voor op je toekomstige werk, waar liggen je kansen, hoe kunnen 
we de arbeidsmarkt analyseren? Zo leren we beter begrijpen waar 
de private sector in – zeg – Kenia of Tanzania behoefte aan heeft en 
bereiden we jongeren daarop voor.’

Zo’n langlopend partnerschap, waarbij de krachten over heel de 
wereld gebundeld worden, doet vermoeden dat Randstad en VSO al 
zeventien jaar gelukkig met elkaar getrouwd zijn. Dus rijst al snel de 
vraag wat het geheim achter de samenwerking is. 

Van den Broek wil graag een kleine kanttekening maken. ‘In het 
begin ging het helemaal niet zo goed’, geeft hij ruiterlijk toe. Hoe dat 
komt? Zonder aarzelen: ‘Het toenmalige VSO-management was be-
hoorlijk eigenwijs. Het dacht bijvoorbeeld dat het zelf beter mensen 
kon selecteren voor onze gezamenlijke programma’s dan wij. 

‘Nu zijn er een paar dingen waar Randstad misschien niet zo goed 
in is, maar dat kunnen we nu toevallig wel heel goed. Het mooie aan 
zo’n partnerschap is dat het je slagkracht kan vergroten, maar dan 
moet een ngo zich wel openstellen voor het bedrijfsleven. En, ja: dat 
liep de eerste jaren niet zo lekker.’

Zo waren er wel meer manco’s in de begintijd, herinnert hij zich. 
Randstad-medewerkers werden vaak op projecten geplaatst waar ze 
niet per se iets konden bijdragen, zoals bij programma’s ter onder-
steuning van lokale verkiezingen. 

Of het ontbrak aan continuïteit, waardoor er niet altijd een op-
volger klaarstond en de vaart uit projecten verdween. ‘Dat gebeurde 
te pas en te onpas’, zegt Van den Broek. ‘Het was te veel hapsnap. 
Daardoor waren er ook weinig mensen die je konden vertellen hoe 
waardevol die projecten waren.’

De samenwerking had mede daardoor na tien jaar best een stille 
dood kunnen sterven, denkt de topman. Toch besloten Randstad en 
VSO een jaar of zes geleden een soort van doorstart te maken. 

‘Er was meer behoefte aan nieuw elan’, zegt Van den Broek, ‘dan 

VSO

Het advies voor  

de beleidsnota

om er een punt achter te zetten. Daarom hebben we ons afgevraagd: 
hoe hebben we het nu ooit bedoeld? Opleiden, coachen en mensen 
aan werk helpen, dat doen we bij Randstad elke dag, daar moesten 
we ons op richten. 

‘Ik durf ook wel te zeggen: als we dat toen niet hadden gedaan, 
dan weet ik niet of we hier nu zouden zitten. Je merkt nu ook bij VSO 
een veel opener houding bij het management.’

Wat er de afgelopen jaren concreet veranderd is? Volgens Van den 
Broek en Ackerman is er inmiddels veel meer focus op de impact die 
hun partnerschap voor jeugdwerkgelegenheid kan hebben. Bij het 
voorbereiden van een nieuw project wordt er nu gericht gekeken 
welke meerwaarde het partnerschap kan bieden en welke kennis en 
vaardigheden nodig zijn om het project tot een succes te maken. 

Dat klinkt logisch, maar voorheen gebeurde dat ter plekke of vaak 
(te) laat. ‘Als ontwikkelingsorganisatie’, zegt Ackerman, ‘zijn we nog 
weleens geneigd van programma naar programma te springen. Voor 
VSO is het dus de kunst om op een andere manier te leren denken. 

‘Zeker de afgelopen twee jaar zijn we precies gaan kijken hoe we 
de methoden bij onze programma’s voor jongeren en werk veel meer 
kunnen systematiseren, zodat we niet elke keer het wiel opnieuw 
moeten uitvinden. Daar heeft Randstad zeer bij geholpen.’

Hij wijst daarbij naar een programma in Tanzania over beroeps-
opleidingen voor gemarginaliseerde jongeren. ‘Al vóór het project 
hebben we duidelijk in kaart gebracht: wat is er nodig, waar is be-
hoefte aan, waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt? 

‘We hebben er een loopbaancentrum opgezet en zijn die jongeren 
gaan voorbereiden op de arbeidsmarkt. Ze leren daar hoe ze zich 
moeten presenteren, hoe ze een cv opstellen, zich voorbereiden op 
een sollicitatiegesprek. Dat heeft goed uitgepakt en die manier van 
werken passen we nu vaker toe.’

‘We proberen 
  allebei levens  
   te verbeteren’

Van den Broek: ‘Het zou 

goed zijn om aan een open 

gedachtenuitwisseling te 

doen, waarbij het ministe-

rie deelt waar het aan wil 

werken en dat bedrijven en 

ngo’s worden uitgenodigd 

om erover mee te denken. 

‘Dat hebben we bij Bui- 

tenlandse Zaken ook ge- 

daan rondom het Challenge 

Fund. Noem het ‘n publiek- 

private ontwikkelingstop, 

die moet zorgen voor meer 

openheid aan beide kanten 

van het spectrum. Veel be-

drijven willen best bijdragen, 

maar je moet wel de juiste 

weg erin vinden.’

Ackerman: ‘Bij de ontwik- 

keling van nieuwe program-

ma’s moeten (kwetsbare) 

jongeren wat mij betreft 

voorop staan. Nog veel 

meer dan er nu gebeurt, 

moet je starten vanuit de 

gedachte wat goed is voor 

jongeren zelf.

‘En de aankomende  

minister moet zich afvragen: 

hoe kan ik beter aanhaken 

bij die beweging? Ga op 

zoek naar kanalen om  

ideeën van jongeren veel  

directer te kunnen onder-

steunen en naar organisa-

ties die rechtstreeks met 

jongeren werken.’ 

Een goed partnerschap tussen 
een groot bedrijf en een ngo, 

hoe ziet dat eruit? Voor die 
vraag gaat Vice Versa naar 

Randstad, dat al zeventien jaar 
met ontwikkelingsorganisatie 

VSO (Voluntary Service Overseas) 
samenwerkt. Randstad-topman 
Jacques van den Broek en VSO-

directeur Erik Ackerman doen 
een boekje open: ‘Soms is zo’n 
partnerschap als een huwelijk.’

Wie op het hoofdkantoor van Randstad, gelegen tussen Amster-
dam en Diemen, een kop koffie drinkt, ziet een bijzondere boodschap 
op de kartonnen bekertjes staan: ‘Imagine what we can do together’, de 
slogan die aan de samenwerking tussen Randstad en VSO gekoppeld is.

Jacques van den Broek, die komend voorjaar na acht jaar de leiding 
van het bedrijf overdraagt, legt de gedachte erachter uit. ‘We willen 
ermee uitdragen dat zo’n partnerschap van ons allemaal is’, zegt hij,  
‘en niet een leuk project van een paar mensen. Zo’n bekertje is ook  
een eerste gespreksonderwerp. Veel mensen hier weten niet van  
de samenwerking met VSO en welke meerwaarde het voor hun  
persoonlijke en professionele ontwikkeling kan hebben. 

‘Zo komt het op de agenda, kun je mensen er enthousiast voor  
maken. Als je dat niet uitdraagt, denkt niemand: is dit handig voor 
mijn loopbaan? Je moet als bedrijf duidelijk laten merken dat je het 
partnerschap waardeert, anders kun je er net zo goed mee stoppen.’

Sinds 2004 zijn Randstad en VSO partners op het vlak van werk en 
inkomen in tal van Afrikaanse en Aziatische landen. Binnen de pro-
jecten worden jongeren, vrouwen en mensen met een handicap in 
gemarginaliseerde gebieden geholpen toegang tot de arbeidsmarkt  
te krijgen. 

Tekst: Lennaert Rooijakkers

Beeld: Leonard Fäustle

‘De kennis die Randstad 
heeft, brengt echt iets 
anders dan wij zelf in 
huis hebben’

Jacques van den Broek en Erik Ackerman 

TOPSECTOR 2021/’22
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klimaat. Zo’n partnerschap kan echt een win-winsituatie voor ngo’s 
en bedrijven zijn.’

Wat volgens Van den Broek helpt is dat Randstad en VSO vanuit de 
kern dicht bij elkaar staan. ‘Randstad vindt jaarlijks voor twee miljoen 
mensen een baan – daar zitten ook veel mensen bij die een steuntje 
nodig hebben. We doen hetzelfde, tot op zekere hoogte: we proberen 
allebei levens te verbeteren.’ 

Maar verschillen zijn er ook genoeg, zegt hij met een glimlach: ‘Ik 
ben het type van: ga aan de slag, regel het en als het opgelost is, dan 
is het opgelost. Maar kijk naar de problematiek van jongeren en werk 
in Afrika: daar hebben wij door dit partnerschap vier- of vijfduizend 
mensen verder geholpen. 

‘Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ik denk dan al snel: dat 
probleem gaan we nooit oplossen met elkaar… maar bij VSO wordt zo 
niet gedacht. Dat elke dag weer doen en gemotiveerd zijn, dat vind ik 
heel knap.’ 

Ackerman: ‘Ontwikkelingsorganisaties gaan vaak grondig te werk  
– sommigen zeggen: traag –, terwijl bedrijven het gewend zijn veel 
sneller te werken. Dat moet je van elkaar weten. Binnen veel partner-
schappen hebben projecten maar een looptijd van drie of vier jaar. 

‘Onze aanloop is veel langer geweest, maar dat heeft ons wel ge-
bracht waar we nu staan. Je moet niet alleen aan het eigen belang 
denken, maar je ook afvragen: wat willen we nu echt samen bereiken 
en waar willen we aan het eind van het jaar met trots op terugkijken?’

Als het aan Randstad en VSO ligt, blijft het partnerschap nog ge-
ruime tijd bestaan. Hoe zorg je ervoor dat zoiets ook innovatief en 
vruchtbaar blijft? Volgens Van den Broek hoeft dat niet moeilijk te 
zijn. ‘Elk jaar even gaan zitten en evalueren: kijken waar je staat, hoe 
het loopt allemaal. Soms is zo’n partnerschap als een huwelijk.’

Toch: als Ackerman en Van den Broek een dag van positie zouden 
wisselen, zouden ze dan niet aan een paar knoppen draaien om hier 
en daar wat veranderingen aan te brengen? Dat valt wel mee, zeggen 
ze allebei. 

Ackerman: ‘Als ik een dag op de stoel van Jacques zou zitten, zou 
ik een VSO-project bezoeken en de kennis van het management van 
Randstad inzetten voor het partnerschap. Ook zou ik nadenken hoe 
we elke keer een stapje verder kunnen gaan met onze projecten, in de 
komende vijf jaar.’ 

Van den Broek: ‘Ik zou zeker willen spreken over de vraag: waar ge-
bruik je partners voor en hoe kunnen we onze slagkracht vergroten? 
Ik denk dat VSO nog veel meer gebruik kan maken van de kennis die 
er al bij Randstad zit. In de coronacrisis hebben we veel geleerd over 
hoe we op afstand toch projecten kunnen voortzetten. 

‘Die structuur zou ik proberen uit te breiden. Naar een nog betere 
samenwerking moet je ook op zoek blijven, want het is niet altijd 
vanzelfsprekend dat die er bij publiek-private partnerschappen is. 
Ook na zeventien jaar moet je elkaar scherp houden.’ •

VICE VERSA

Binnenkort worden dezelfde lessen toegepast bij een nieuw 
project in Cambodja, waar VSO en Randstad zich richten op arme 
vissersgemeenschappen. ‘Het werk in die regio is veel te beperkt’, 
zegt Ackerman. 

‘Niet iedereen kan visser worden en ook keren er veel arbeids- 
migranten terug uit Thailand, die ook op zoek moeten naar een 
baan. Dus kijken we samen met Randstad hoe we jongeren, vaak 
zonder opleiding, kunnen voorbereiden op andere beroepen –  
misschien wel in een sector die niet erg voor de hand ligt.’ 

Waar daar de kansen liggen? ‘Er is vooral behoefte aan vakmensen 
binnen technische beroepen. We proberen ook de digitale vaardig-
heden van de jongeren te verbeteren, maar “tech” is nog wel een 
grote stap, omdat de infrastructuur niet in alle landen even goed is. 

‘Al is dat wel een sector die heel veel mogelijkheden biedt. In 
Kampala, de hoofdstad van Oeganda, beginnen we met een nieuw 
techprogramma waarmee we vijftienhonderd jongeren aan een baan 
proberen te helpen.’  

Van den Broek vult aan: ‘Wat wij vaak zagen, bij de projecten met 
VSO, is dat mensen getraind worden voor banen waar er al veel te 
veel van zijn. Dan gaan we de discussie aan: dit trainingsprogramma 
is misschien wel op deze manier opgetuigd, maar kunnen we niet 
iets anders doen voor die mensen, bijvoorbeeld in de IT? We kijken 
altijd wat arbeidsmarktrelevant is en gaan dan in gesprek om een 
oplossing te vinden.’

Ackerman denkt dat de huidige manier van werken zowel Rand-
stad als VSO scherp houdt: ‘Er moet in de gebieden waar we werken 
economische groei komen, maar we moeten ook oog hebben voor 
sociale ongelijkheid en de kwetsbare groepen bereiken. Dat is pre-
cies waar we in dit partnerschap voor staan.’ 

Een ngo moet vooral blijven doen waar ze goed in is, benadrukt 
hij, en dus niet ineens van koers veranderen omdat er wordt samen-
gewerkt met een bedrijf. Uiteindelijk heeft ook het bedrijfsleven 
daar profijt van, denkt Ackerman. 

‘Zodra er sprake is van meer democratisering en als jongeren meer 
gehoord worden,’ zegt hij, ‘dan is dat weer goed voor het vestigings-

VSO

‘Zo’n partnerschap kan 
echt een win-winsituatie 
voor ngo’s en bedrijven zijn’

VSO, Randstad en Palladium werken sinds 2019 samen aan een ambitieus 
project om tweehonderdduizend jongeren in Afrika en het Midden-
Oosten aan werk te helpen: het Challenge Fund for Youth Employment. 
‘Ik heb nu eindelijk het idee dat mooie woorden over jongeren en werk 
wèl aan daden worden gekoppeld.’ En zij spreken nu zelf.

  Op zoek 
    naar zekerheid

Het Challenge Fund is door het ministerie van Buitenlandse 
Zaken gelanceerd om het grote tekort aan banen voor jonge man-
nen en vrouwen in West-Afrika, de Sahel, de Hoorn van Afrika, 
Noord-Afrika en het Midden-Oosten aan te pakken. 

VSO, Randstad en Palladium Europe zijn na een tender aangewezen 
om het fonds vijf jaar lang te beheren en het toekomstperspectief 
van jongeren te vergroten – het doel is er tweehonderdduizend aan 
het werk te helpen. Dat kan door banen te creëren, door jongeren te 
verbinden aan een werkgever of om het werk dat al bestaat op aller-
lei manieren te verbeteren. 

De helft van alle banen moet uiteindelijk naar jonge vrouwen 
gaan. Centraal binnen het Challenge Fund staat dat er niet alleen 
over oplossingen voor jongeren wordt nagedacht, maar dat zij er zelf 
over meepraten. Bij elk project worden ze van begin af aan geconsul-
teerd en betrokken, zodat hun behoeften voorop staan.

Tot nu toe is het Challenge Fund in meer dan tien landen uitge-

rold. Na Oeganda, Nigeria en Egypte zijn er ook projecten gestart 
in Kenia, Jordanië en Soedan. Hierna volgen nog Ethiopië, Burkina 
Faso, Marokko, Tunesië en Senegal. Per land wordt bekeken wat de 
situatie is, waar jongeren behoefte aan hebben en in welke sectoren 
er kansen liggen. 

Nadat daar onderzoek naar is gedaan, worden bedrijven en maat-
schappelijke organisaties gevraagd voorstellen te doen om te kijken 
hoe ze jongeren op weg naar werk kunnen helpen. Daar staat finan-
ciering en technische assistentie (inclusief de inzet van vrijwilligers 
van VSO en Randstad) tegenover.

Maar hoe betrek je zoveel mogelijk jongeren bij zo’n omvangrijk 
project? En hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt? De 
zogenoemde youth champions spelen daarin een grote rol: zestien 
jongeren uit vier verschillende landen die meedenken over de vraag 
hoe alle jongeren – ook die zonder opleiding en in achtergestelde 
gebieden – bediend kunnen worden. 

Tekst: Lennaert Rooijakkers
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Georgina Mbithe (28) wordt door VSO 
getraind en ondersteund voor haar bakkerij 
in de binnenstad van Mwala, in Kenia
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Ondanks alle ambities bleek het in de opstartfase lastig om jongeren 
uit alle lagen van de maatschappij te bereiken, laat staan te betrekken 
– en dat is precies waar de youth champions van pas komen. 

‘We zijn met hen gaan samenwerken,’ zegt Tighe, ‘omdat onze eer-
ste focusgroepen uit een handvol hoogopgeleide jongeren bestonden 
die zichzelf hadden aangemeld. De jeugd van het platteland of uit 
gemarginaliseerde gebieden, die we ook willen bereiken, maakte er 
dus geen deel van uit.’ 

Hosea Tumwine uit Oeganda heeft als youth champion meegewerkt 
aan het allereerste proefproject dat in dit kader is opgezet. Het deed 
hem al snel inzien hoe verschillend de moeilijkheden zijn waar jonge-
ren tegenaan lopen. 

‘Ik weet nog’, zegt hij, ‘dat ik dacht dat alle jongeren wel met on-
geveer dezelfde problemen te maken zouden hebben, maar door 
simpelweg te vragen: “Hoe ziet fatsoenlijk werk er volgens jou uit, en 
wanneer is werk betekenisvol?” is mijn perceptie echt veranderd.’ 

Vooral de verhalen van jonge, ongeschoolde vrouwen maakten 
hem duidelijk dat niet iedereen in hetzelfde schuitje zit. ‘Voor velen 
van hen was het letterlijk de eerste keer dat iemand ze vroeg: “Hoe 
vind je je werk eigenlijk?” Daarna kwamen er verhalen naar boven 
van jonge vrouwen die zeven dagen per week in een restaurant of bar 
werkten. 

‘Hun enige drijfveer was geld, zodat ze de eindjes maar aan elkaar 
konden knopen. Daar stond tegenover dat ze geen tijd hadden om uit 
te rusten, niet goed behandeld werden op de werkvloer, hun familie 
en vrienden amper zagen en relatieproblemen kregen. Uiteindelijk 
zijn dat de dingen die wij voorleggen aan de werkgevers die we spre-
ken: hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij fatsoenlijker werk krijgen?’ 

Tegelijk zag Tumwine dat het ook geregeld niet goed gaat bij Oe-
gandese jongeren die wèl een papiertje op zak hebben, maar dat hun 
problemen vaak om een heel andere aanpak vragen. 

‘Zij komen regelmatig als stagiair bij een bedrijf terecht’, zegt hij, 
‘en groeien dóór, maar moeten weer vertrekken zodra ze te duur wor-
den. Dan wordt de volgende stagiair aangenomen... 

‘Dat patroon herhaalt zich vaak en op grote schaal. In tegenstel-
ling tot de andere groep zijn dit allemaal jongeren voor wie geld niet 
zozeer een rol speelt, maar die juist op zoek zijn naar zekerheid die 
maar niet geboden wordt.’

Hosea Tumwine overlegt veel met andere youth champions: wat 
horen jullie, welke problemen spelen er in jullie land? Maar een 
blauwdruk voor een succesvol programma bestaat er volgens hem 
niet – daarvoor zijn de problemen te divers, de landen en regio’s te 
verschillend.

Dat benadrukt ook Fridah Okomo, die zich in buurland Kenia als 
youth champion voor het Challenge Fund inzet. Ze is sinds 2018 als 

VSO-vrijwilliger betrokken bij een aantal jongeren- en klimaatprojec-
ten, maar is opgeleid als lerares. Binnen het onderwijs ligt een deel 
van het probleem dat in Kenia speelt, denkt ze. 

‘Twee derde van de Keniaanse jongeren heeft geen baan’, zegt ze, 
‘en dat komt deels door een mismatch tussen de vaardigheden waar-
naar gevraagd wordt en een goed en effectief onderwijsprogramma. 
Het curriculum wordt nooit aangepast aan een wereld die steeds ver-
andert. Jongeren die toch een baan vinden, worden regelmatig weer 
ontslagen omdat ze niet de juiste vaardigheden hebben. 

‘Voor mij, als onderwijzeres, is dat een punt. Waar het Challenge 
Fund in mijn ogen voor staat is dat we die veranderende wereld om-
armen, zodat jongeren ermee leren om te gaan en niet meer zo snel 
buitenspel staan. Een betere match tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
is cruciaal.’

Het fonds kan helpen de kloof te dichten, denkt Okomo, maar dan 
moet de stem van jongeren een duurzame rol blijven spelen binnen 
het programma. Fridah Okomo en haar collega’s in Kenia proberen 
via een serie workshops een antwoord te krijgen op de vraag hoe jon-
geren voor de langere termijn serieus betrokken kunnen worden bij 
besluitvormingsprocessen in het Challenge Fund – en dus niet eens 
in de zoveel tijd naar hun mening en behoeften worden gevraagd.    

Ze merkt dat het ook op dit vlak nog pionieren is, en dat het niet 
altijd even makkelijk is om alle jongeren bij de workshops te betrek-
ken. ‘We merken wel dat er een drempel is,’ zegt ze, ‘vooral bij jonge-
ren die nog nooit werk hebben gehad. Maar voor ons is werkervaring 
geen vereiste om mee te kunnen denken over hoe fatsoenlijk werk 
eruit moet zien.

‘Wat wij nodig hebben zijn gemotivéérde jongeren, die ruimden-
kend zijn en andere jongeren een stem willen geven. Natuurlijk is dat 
een proces van de lange adem, want het kost moeite om die gemargi-
naliseerde jongeren te bereiken, maar het lukt ons al steeds beter om 
hun stem te laten horen.

‘Het mooie aan het fonds is dat de woorden over het omkijken 
naar jongeren nu ook eens in daden worden omgezet. Mooie verha-
len over programma’s voor jeugdwerkloosheid kennen we genoeg, 
maar het gaat niet alleen om het verhaal – het gaat om de stem en 
om de kwaliteit van het geluid. 

‘Pas door jongeren ècht erbij te betrekken, wordt hun stem gelijk 
aan die van de andere belanghebbenden: de volwassenen, de werk-
gevers. Wij denken dat al die stemmen er werkelijk voor gaan zorgen 
dat we straks tweehonderdduizend jongeren aan een baan met toe-
komst hebben geholpen.’ 

Hosea Tumwine knikt instemmend. ‘Ik denk dat de kracht van het 
Challenge Fund is dat er niet een paar experts zijn ingehuurd om on-
derzoeken uit te voeren,’ zegt hij, ‘maar dat er bewust voor is gekozen 
om dat jongeren zelf te laten doen. 

‘Ook al hebben we alles van begin af aan moeten leren – ik wist 
helemaal niet hoe ik een onderzoek moest opzetten. Dat bewijst voor 
mij dat dit geen project voor de bühne is. Hopelijk zien toekomstige 
partners dat ook in.’ 

Allebei kijken ze uit naar het moment waarop hun inspanningen 
voor tractie gaan zorgen, wanneer bedrijven zeggen: nu gaan we er 
werk van maken. In Kenia zijn nu elf partners (bedrijven en organi-
saties) voor het Challenge Fund geselecteerd. Vanaf januari gaan ze 
aan de slag met door het fonds ondersteunde projecten, om zo meer 
jongeren aan werk te helpen. 

‘Dan’, zegt Okomo, ‘gaan we kijken hoe we de ambities van jonge-

ren kunnen koppelen aan wat bedrijven willen. Het wordt spannend 
om te zien hoe we het potentieel van de jongeren kunnen benutten 
en vooral jonge vrouwen een stabiel inkomen en een veilige werk-
omgeving kunnen bieden.’ 

Essene Tighe (van VSO) vult aan: ‘Uiteindelijk moet er een frame-
work komen waarmee de partners in het Challenge Fund kunnen 
werken. We zijn realistisch genoeg om te weten dat de deelnemende 
bedrijven echt niet meteen hun hele personeelsbestand omgooien. 

‘Maar we werken nu aan gereedschap dat het wel eenvoudiger 
moet maken om voor meer inclusiviteit en diversiteit op de werk-
vloer te zorgen, zodat door het volgen van een paar simpele stappen 
niet steeds dezelfde kandidaten worden aangenomen.’ 

Ook voor Tumwine breken er spannende tijden aan. Het rapport 
over de eerste onderzoeksresultaten in Oeganda, dat hij samen met 
drie andere youth champions schreef, wordt binnenkort gebruikt bij 
een nieuwe oproep om partners voor het fonds te vinden. 

Onder Oegandese jongeren is er een grote behoefte aan banen op 
het gebied van IT, communicatie en landbouw, zo blijkt uit het on-
derzoek. Bedrijven worden binnen de nieuwe oproep gevraagd mee 
te denken over oplossingen en over het creëren van banen in onder 
meer die sectoren. 

‘Hopelijk’, besluit hij, ‘kunnen er dan dingen gaan veranderen, 
vooral voor de gemarginaliseerde jongeren die geen opleiding heb-
ben. Zij zijn een heel belangrijk onderdeel van de tweehonderd- 
duizend. Als dat wordt ingezien, dan staat ons echt iets groots te 
wachten – daar ben ik van overtuigd.’ •

Ze trekken eropuit om jongeren in alle lagen van de bevolking te 
vragen naar hun werkbehoeften en helpen zo om de programma’s 
vorm te geven en partners handvatten aan te reiken. De youth cham-
pions monitoren wat zinvol werk voor jongeren betekent, wat zij als 
een fatsoenlijke baan zien en hoe bedrijven meer youth savvy kunnen 
worden in hun beleid. 

‘Op die manier’, zegt VSO-directeur Erik Ackerman, ‘hebben de 
jongeren binnen het fonds een stem, maar zorg je ook dat er straks 
banen worden gecreëerd die echt voor hen werken.’

Vanuit Kenia helpt Essene Tighe namens VSO bij het Challenge 
Fund Social Impact Team, dat samen met bedrijven en jongeren 
innovatieve oplossingen bedenkt die eraan bijdragen dat bedrijven 
maximaal investeren in fatsoenlijk werk voor jonge mannen en 
vrouwen. 

Tighe lanceerde de samenwerking met de youth champions, die 
allemaal uit VSO’s netwerk van jeugdvrijwilligers komen, en legt uit 
hoe hun rol is ontstaan. ‘In de opstartfase van het project wilden we 
direct de jeugd centraal stellen en besluiten nemen op basis van hun 
voorkeuren. 

‘Dat is belangrijk, omdat er bij werkgelegenheidsprogramma’s te 
vaak oplossingen vóór de jeugd bedacht worden, zonder hen erbij te 
betrekken – op basis van aannames. Wij geloven: betrek je de jeugd 
erbij, dan worden die programma’s succesvoller en duurzamer. 

‘We kunnen niet zomaar het idee “verkopen” dat jongeren de volle 
aandacht horen te krijgen, hoezeer dat ook nodig is. Het gaat erom 
dat bedrijven kunnen zien: er wordt mij iets concreets aangereikt 
waarmee ik aan de slag kan gaan en het loont om er tijd, energie en 
geld in te steken.’ 

‘Als dat wordt ingezien, 
dan staat ons iets groots 
te wachten – daar ben  
ik van overtuigd’

Annastaciah Muthoni (34) ontwerpt en herstelt kleding,  
waarvoor ze stoffen èn training van VSO ontvangt
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ILLUSTRATIE

Vice Versa vroeg de jonge 
kunstenares Najuma uit 
Oeganda om het concept 
mondiale solidariteit te 
verbeelden. Wat toont  
deze illustratie?

‘Het idee dat ik hoop over te brengen’, zegt ze, 

‘is dat we samen in hetzelfde schuitje zitten en alle-

maal verbonden zijn, ongeacht geslacht, nationaliteit 

of etniciteit. Daarvoor heb ik bewerkte foto’s en vele 

woorden ingezet, om de boodschap in talloze talen 

weer te geven: ‘samen’, omdat solidariteit – wereld-

wijd of anderszins – het feit van een samenwerkende 

en samenzijnde mensheid onderkent.

‘Je ziet vijf opgeheven vuisten van verschillende 

huidskleuren en óók vijf cirkels, omdat het getal vijf 

vele mooie dingen symboliseert, waaronder Gods 

genade, goedheid, menselijkheid, evenwicht, nieuws-

gierigheid en avontuur, volgens diverse geloven  

en overtuigingen. Daarbij verwijzen deze cirkels  

– of: ringen – ook naar de Olympische Spelen, die 

sport in het onderwijs aanjoegen, net als moed,  

uithoudingsvermogen en eerlijkheid bij iedereen  

die eraan meedeed.

‘De ritssluiting beeldt de gedachte uit van een 

gebroken wereld die weer bijeen wordt gebracht en 

de opkomende zon boven de aarde staat voor de 

hoop die er leeft om onze wereld en gemeenschap-

pen te repareren, als we samenkomen en het welzijn 

van heel de mensheid boven onze eigen zelfzuchtige 

wensen en verlangens stellen.’

Illustratie: Najuma

Samen

VICE VERSA

Najuma
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SHARE-NET

Echt 
luisteren

Share-Net International, het 
kennisplatform over seksuele en 

reproductieve gezondheid en 
rechten (SRGR), brengt mensen 

uit verschillende landen en 
met dito achtergronden samen 
om beter beleid te maken. Het 

blijkt een goede basis voor 
gelijkwaardigheid, zeggen de 
coördinatoren uit Colombia, 

Burkina Faso en Nederland. 
‘Iedere stem verdient het 

gehoord te worden, ook die  
van jongeren of vrouwen op  

het platteland.’

Tekst: Joris Tielens

Het is georganiseerd als een netwerk van hubs, die te gast zijn bij  
bestaande ngo’s in de verschillende landen. De medewerkers zijn 
niet in dienst bij SNI, maar bij die lokale organisaties. Het secreta- 
riaat van Share-Net International zit in Nederland en is onderdeel  
van het SRGR-team van KIT Royal Tropical Institute. 

Bandé werkt bij SOS Jeunesse et Défis, een ngo in Burkina Faso,  
en Peña werkt bij de Colombiaanse ngo Profamilia. Verder zijn er 
hubs in Bangladesh, Burundi, Ethiopië en Jordanië. 

De afgelopen maanden hebben Bandé en Peña een nieuwe hub 
– een nationaal netwerk van SNI – in hun land opgezet. ‘We hebben 
veel ervaringen uitgewisseld met hubs in andere landen,’ zegt Bandé, 
‘om te leren hoe je het op een goede manier doet.’ Voor Peña geldt 
hetzelfde. Zij heeft nu een team van vijf vrouwen aan het werk en 
organisaties sluiten zich al bij het netwerk aan. 

Het doel van SNI is het koppelen van onderzoek aan beleid en 
praktijk, zodat het onderzoek gebruikt wordt voor het verbeteren 
van SRGR-programma’s, zegt Dorine Thomissen, de coördinator van 
Share-Net International in Amsterdam. 

‘Dat vraagt om uitwisseling tussen onderzoekers en beleids- 
makers, maar zeker ook met de mensen van wie de seksuele en re-
productieve gezondheid en rechten in het gedrang zijn. Iedere stem 
verdient het daarbij gehoord te worden, ook die van jongeren of 
vrouwen op het platteland.’

Uitwisseling vindt bij SNI op verschillende manieren plaats, zoals 
rondom specifieke thema’s in zogeheten praktijkgemeenschappen, 
over onvruchtbaarheid, menstruatie of de gezondheid van lhbti- 
mensen. Organisaties uit verschillende landen werken erin samen. 

Het wordt ook gestimuleerd door het Share-Net International 
Rapid Improvement Model, een samen met partners ontwikkelde 
leermethode waarbij mensen uit andere landen bij elkaar komen om 
in de praktijk een concreet probleem op te lossen – en dat later ook 
samen te evalueren. 

Voor de hubs in Bangladesh en Jordanië ging het om het tegen- 
gaan van kindhuwelijken en voor de hub in Burundi over tiener-
zwangerschappen. De deelnemers maakten een kennisproduct dat 
betrouwbare informatie op een toegankelijke manier beschikbaar 
stelt, zoals via een informatieve video of animatie, een website of 
campagne. 

Kennisuitwisseling kan nieuwe ideeën opleveren, zegt Carolina 
Peña: ‘Menstruatiegezondheid was in Colombia geen grote kwestie, 
totdat de coronapandemie kwam. Door de economische consequen-
ties bleken mensen ook hier minder makkelijk maandverband te 
kunnen kopen. 

‘Wij hadden daar geen ervaring mee, maar in Afrikaanse landen 

’Gebrek aan toegang tot veilige abortus maakt dat veel meisjes 
en jonge vrouwen illegale en onveilige abortus ondergaan. Daar 
sterven er velen aan, in Burkina Faso.’ 

Het is een van de eerste dingen die Zalissa Bandé noemt, gevraagd 
naar de SRGR-problemen in haar land. Gebrek aan goede seksuele 
voorlichting en toegang tot informatie, vooral op het platteland, 
spelen er ook, zegt ze. 

‘Politiek gezien is er op dat gebied verandering opgetreden’, legt 
ze uit. ‘Er zijn veel wetten ten gunste van SRGR bijgekomen, maar 
helaas worden veel ervan niet uitgevoerd. Zo is er een wet die veilige 
abortus mogelijk maakt, maar in de praktijk hebben vrouwen er 
geen toegang toe.’ 

Toch is Burkina Faso op andere vlakken vooruitstrevend: voor- 
behoedsmiddelen zijn er sinds 2019 voor iedereen gratis te verkrij-
gen in openbare ziekenhuizen.

Ook Carolina Peña uit Colombia noemt veilige abortus als eerste 
prioriteit als het gaat om het verbeteren van seksuele en reproduc-
tieve gezondheid en rechten, naast het tegengaan van seksueel ge-
weld en bevordering van de rechten van de lhbti-gemeenschap. 

Zalissa Bandé en Carolina Peña zijn de coördinatoren van de hubs 
van Share-Net International (SNI) in hun beider landen – het inter-
nationale kennisplatform over SRGR, dat gefinancierd wordt door het 
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. 

– waar het probleem al langer speelt – hebben ze dat wel. Doordat 
we onderdeel van Share-Net International zijn, konden we van hen 
leren over de manieren om er iets aan te doen.’

Zalissa Bandé zegt dat ze veel geleerd heeft van de uitwisseling 
tussen de landen. ‘Niet alleen over SRGR, maar ook over hoe je  
samenwerking kunt opzetten en fondsen kunt werven.’ Een grote 
vernieuwing is dat er sinds de pandemie veel meer online gedaan 
wordt, zegt Bandé. 

‘De digitalisering is in Burkina Faso echt hard gegaan en stelt ons 
ook in staat om meer contact te hebben met organisaties in het 
buitenland. We hebben veel nieuwe activiteiten over nieuwe on-
derwerpen, allemaal online. SNI wordt hier gezien als een innovatief 
platform en het krijgt veel belangstelling.’ 

Gelijkwaardigheid is bij Share-Net in de structuur ingebakken, 
meer dan bij organisaties die samenwerken met lokale uitvoerders, 
zegt Thomissen: ‘We zijn een mondiaal partnerschap, een netwerk 
van organisaties uit verschillende landen. Dat biedt kansen voor 
gelijkwaardige samenwerking.’

En die brengt de kracht van alle partners naar voren, zegt Thomis-
sen. ‘Dat er in Burkina Faso gratis voorbehoedsmiddelen zijn voor 
iedereen en dat er in Colombia zo’n sterk vrouwelijk leiderschap is, 
daar kunnen wij in Nederland van leren.’ 

Ook binnen de landen is gelijkwaardige samenwerking tussen  
de netwerkleden van belang, bevestigt Carolina Peña. De hub in 
Colombia brengt er veel samen, denk aan door jongeren geleide  
organisaties en maatschappelijke organisaties, maar ook onder- 
zoekers van universiteiten of beleidsmakers van ministeries, ngo’s  
en andere platforms over SRGR. 

‘Ze spreken andere 
talen en komen uit 
andere culturen,  
daar moet je rekening 
mee houden’

Zalissa Bandé
Carolina Peña

Dorine Thomissen
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‘Om de complete 
SRGR-agenda vooruit 
te helpen, moeten we 
samen steeds weer een 
middenweg zien te vinden’

‘Je zou misschien denken’, zegt Peña, ‘dat een ministerie meer te 
zeggen heeft dan een jongerenorganisatie, maar bij ons hebben ze 
een gelijke stem.’ De inbreng van jongeren moet betekenisvol zijn, 
vindt ze. ‘We willen niet dat ze onze agenda uitvoeren, we willen 
echt weten wat zij willen en nodig hebben en hen ondersteunen om 
hun doelen te bereiken. Daarvoor moet je werkelijk naar de ander 
luisteren.’

Als je gelijkwaardigheid nastreeft, is het belangrijk om je bewust 
te zijn van diversiteit, zegt Bandé. ‘In onze Burkinese hub werken 
veel verschillende groepen en belanghebbenden samen. Ze spreken 
andere talen en komen uit andere culturen, daar moet je rekening 
mee houden.’

Ook tussen Noord en Zuid – in de praktijk tussen het SNI-secreta- 
riaat in Nederland en de hubs in Afrika, Azië en Zuid-Amerika – is 
de samenwerking gelijkwaardig, zegt Thomissen. ‘Maar het is wel zo 
dat de financiering van ons werk uit Nederland komt en dat creëert 
een zekere machtsrelatie. We proberen toch op gelijke voet samen te 
werken, door daar open over te zijn.’ 

Dat doet SNI door in het leertraject van nieuwe hubs een analyse 
van machtsrelaties te maken en te bespreken wat er gedaan kan 
worden om meer inclusief en gelijkwaardig te werken. Zoals door 
samen subsidies toe te kennen, waarbij er steeds minder in Neder-
land beslist wordt. SNI kiest er ook voor om jongeren deel van het 
netwerkbestuur te maken en alles in alle talen te vertalen.

‘Maar het zou ideaal zijn’, vervolgt ze, ‘als de financiering op ter-
mijn van meerdere donoren en overheden zou komen, ook uit de 
landen waar de hubs zitten. Dat zou ze een sterkere positie geven.’ 

De Nederlandse overheid kan een rol spelen door bij andere over-
heden voor financiering voor dit onderwerp te pleiten, denkt Tho-
missen. ‘En, ja: een organisatie om dit netwerk te coördineren moet 
aan bepaalde criteria voldoen, maar hoeft niet per se in Nederland 
gevestigd te zijn.’ 

Peña zou het een goed idee vinden als ook lokale overheden aan 
de lokale platforms bijdragen. ‘We hebben training gekregen over 
fondsenwerving’, zegt ze, ‘en zijn op zoek naar nieuwe donateurs. 
Als de Colombiaanse overheid een bijdrage aan ons platform zou 
geven, zou dat geweldig zijn – ook omdat daarmee het thema van 
SRGR steviger op de overheidsagenda zou komen te staan.’ 

Dorine Thomissen juicht het toe dat Nederland qua SRGR een 
progressieve donor is, met meer dan andere donoren aandacht voor 
controversiële thema’s als veilige abortus en seksuele diversiteit, en 
seksueel onderwijs waarin ook controversiëlere onderwerpen aan 
bod komen. 

‘Het is nodig dat Nederland het ook in de toekomst financieel blijft 
ondersteunen,’ zegt ze, ‘omdat het anders makkelijk van de agenda 
verdwijnt, internationaal gezien. We weten wat de gevolgen van de 
regering-Trump waren voor organisaties die aan veilige abortus wer-
ken. De zaken stagneerden op plaatsen waar de afhankelijkheid van 
Amerikaanse financiering groot was.’

Er zit soms wel spanning tussen de Nederlandse progressiviteit en 
het streven naar gelijkwaardige samenwerking met landen en orga-
nisaties in het Zuiden, erkent ze. ‘Dat is zeker een uitdaging.’ 

Niet alle leden van SNI zullen op dezelfde wijze een progressieve 
agenda nastreven, met openlijk aandacht voor zaken als seksuele 
diversiteit. ‘We zijn een kennisplatform en geen lobbyisten, maar 
we voeden lobbyisten wel met onze kennisuitwisseling. Nederland 
heeft met zijn donorschap een agenda om SRGR wereldwijd zo veel-
omvattend mogelijk op te vatten.’ 

Tegelijkertijd wil Thomissen zich laten leiden door de behoeften 
van leden in het netwerk. ‘Om de complete SRGR-agenda vooruit te 
helpen, moeten we samen steeds weer een middenweg zien te vin-
den.’

Ze denkt dat de Nederlandse agenda en het streven naar gelijk-
waardige samenwerking goed sámen kunnen gaan, maar dat vraagt 
dan wel om zorgvuldige internationale coöperatie: ‘We willen luiste-
ren naar wat er lokaal nodig is.’ 

Dat blijkt bij nader inzien vaak verder te gaan dan de vertrouwde 
conservatieve agenda. Bovendien kan de uitwisseling van ideeën 
zoals Share-Net die organiseert dingen in beweging brengen, zegt ze. 

‘In Jordanië zal niet zomaar een rapport of video over seksuele 
diversiteit gemaakt worden, maar als je er dan mensen uit Colombia 
bij om de tafel hebt, dan wordt het toch makkelijker bespreekbaar, 
omdat het een heel andere sociaal-culturele context is, met andere 
restricties en mogelijkheden en met iets meer opties om over seksu-
ele diversiteit te spreken. 

‘Hoe meer diversiteit, hoe makkelijker het is om je ergens in te 
herkennen en ergens aansluiting bij te vinden – en een andere aan-
pak inspireert. Dat is de rol van Share-Net.’ 

Wie er het woord krijgt, bepaalt ook veel, zegt Thomissen: ‘Zo 
brengen vrouwen echt andere thema’s naar voren dan mannen. Het 
is heel belangrijk dat vrouwen over dit onderwerp de leiding krijgen 
en nemen.’

Het vraagt, concludeert ze, om èchte internationale samenwer-
king, waarbij ieders stem – uit welke context dan ook – gehoord 
wordt en het debat gefaciliteerd wordt. ‘En dat is wat mij betreft 
eigenlijk de enige juiste en te rechtvaardigen vorm van internatio- 
nale samenwerking.’ •

Om informatie of campagnes over SRGR 

effectief te maken, moeten die niet alleen 

gebaseerd zijn op bewezen aanpakken, 

maar ook passen in de lokale context en 

praktijk.

Echt praktische en bruikbare kennis- 

producten combineren inzichten van 

onderzoekers met die van beleidsmakers 

en verschillende mensen uit het veld. Dat 

gebeurt in de co-creatieconferenties van 

Share-Net International. 

Het zijn driedaagse werkconferenties 

die om de twee jaar worden gehouden. 

Activisten ontmoeten er onderzoekers, het 

maatschappelijk middenveld en beleids- 

makers. 

De eerste editie vond in 2019 plaats en 

richtte zich onder meer op onvruchtbaar-

heid – tot die tijd was dat een onderbelicht 

onderwerp op de SRGR-agenda. Een van 

de resultaten was een video die ervaringen 

met onvruchtbaarheid in verschillende 

landen liet zien en mensen bewuster ervan 

maakte. 

Uit de video blijkt dat het niet alleen een 

medische kwestie is, maar ook een sociale 

en economische. Bovendien gaat het ook 

om gendergelijkheid, geestelijk welzijn en 

mensenrechten. 

In het project werkten vertegenwoordi-

gers met uiteenlopende achtergronden uit 

Bangladesh, Jordanië, Burundi en Enge-

land samen. Sommige werkten aan het 

betaalbaar maken van IVF, terwijl anderen 

zich bezighielden met beleidskwesties of 

bewustmaking. 

De video is een van de vele kennispro-

ducten die uit de co-creatieconferenties 

zijn voortgekomen, zoals rapporten, blogs, 

films, artikelen of opleidingsmateriaal, vertelt 

Maria Codina. Ze komt uit Spanje, maar 

werkt al een paar jaar als landencoördina-

tor en expert kennismanagement bij SNI in 

Amsterdam. 

‘De conferentie is gericht op het produ- 

ceren van concrete ideeën voor nieuwe 

kennisproducten die een leemte in onder-

zoek, beleid of praktijk kunnen opvullen’, 

zegt ze. ‘Na afloop is er een subsidieronde 

van elk tienduizend euro voor deelnemers 

om het product vorm te geven.’

Onderwerpen voor de conferenties 

worden geselecteerd in een zorgvuldig 

proces dat begint bij de hub die gastheer 

is – en volgend jaar is dat Colombia. De hub 

aldaar stelt een paar kwesties voor die er 

relevant zijn en alle SNI-leden kunnen erover 

stemmen. 

Voor de eigenlijke conferentie worden 

groepen van zo’n zes deelnemers samenge-

steld, die gaan werken aan de ontwikkeling 

van concrete producten. Het is een men-

geling van jong en oud, met uiteenlopende 

achtergronden en uit dito landen, vertelt 

Codina.

‘Het samenbrengen van mensen uit 

verschillende landen helpt niet alleen om 

nieuwe dingen te leren, maar maakt het ook 

gemakkelijker om standpunten en bena-

deringen te delen die in sommige landen 

gevoelig liggen’, zegt ze. 

‘In Colombia, bijvoorbeeld, is de toegang 

tot veilige abortus een moeilijke kwestie, 

maar desondanks doen ze er veel aan. Door 

op de co-creatieconferentie samen te ko- 

men en voorbeelden van wat goed werkt 

te delen, kunnen anderen zien hoe zij het 

aanpakken. 

‘Dat inspireert mensen in landen waar het 

onderwerp nog gevoeliger ligt. Hetzelfde 

geldt voor lhbti-rechten; soms moeten 

mensen onder de radar werken. Maar er zijn 

altijd manieren om dingen bespreekbaar te 

maken, ook als dat heel lastig lijkt.’ 

De conferentie wordt gezamenlijk geor-

ganiseerd door het internationale secretari-

aat in Amsterdam en hubs in andere landen. 

‘De manier waarop we samenwerken met de 

hubs vind ik heel vernieuwend’, zegt Codina. 

‘Zij nemen het voortouw. We zien het 

als een kans om mensen van over heel de 

wereld bij elkaar te brengen en van elkaar te 

leren – en alle leden beslissen samen over 

de onderwerpen die op de conferentie aan 

bod komen.’

Met co-creatie inzichten combineren
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Jongeren moeten meepraten en mee- 

beslissen in onderzoek, beleid en program-

ma’s over SRGR: het werkt niet om iets voor 

jongeren te maken, zonder hen erbij te 

betrekken. De ervaringen van twee jonge 

medewerkers laten zien hoe SNI dat doet.

‘Ik heb bij Share-Net de ruimte gekre-

gen om vragen te stellen,’ zegt Victory 

Nwabu-Ekeoma, ‘om initiatief èn de leiding 

te nemen. Ik ben op mijn hoede voor het 

woord “empowerment”, omdat ik mijn 

eigen kracht heb en het is niet zo dat ik 

bekrachtigd hoef te worden door iemand 

anders. 

‘Maar het vergt wel dat je van een orga-

nisatie de ruimte krijgt – en dat is zeldzaam 

voor een jonge, zwarte vrouw. Ik kreeg al 

heel snel het vertrouwen om zelfstandig 

een grote rol te vervullen en dat heeft me 

verrast en deed me groeien.’ 

De 22-jarige Nwabu-Ekeoma is geboren 

in Nigeria en opgegroeid in Ierland. Ze stu-

deerde mondiale gezondheid in Maastricht 

en was stagiair bij Share-Net Nederland, 

waar ze na haar afstuderen als communi-

catiemedewerker aan de slag kon. 

Haar persoonlijke ervaring illustreert 

de manier waarop jongeren deelnemen 

binnen SNI. ‘Je kunt niet iets voor jongeren 

creëren – zoals beleid of een programma – 

zonder hen er zelf bij te betrekken’, legt ze 

uit. ‘Jongeren met verschillende achter-

gronden moeten meepraten en onderdeel 

van het proces zijn. Inderdaad: niets over 

ons, zonder ons.’

Dat alléén is nog niet genoeg, vult Gaia 

Zanaboni aan: ‘Het moet wel betekenisvolle 

deelname zijn. Veel bedrijven en organisa-

ties gebruiken jongeren als symbool, terwijl 

jongeren er in feite niets te zeggen hebben 

– dat is symboolpolitiek. Bij Share-Net 

doen wij echt mee.’ 

Zanaboni is 21, komt uit Italië en studeert 

mondiale-duurzaamheidswetenschap. Ze 

loopt stage bij Share-Net Nederland en ook 

zij voelt zich gezien. ‘Ik leer hier om mezelf 

uit te spreken en te zijn wie ik ben, zonder 

te denken wat volwassenen ervan zouden 

vinden.’ 

Kennis en onderzoeksresultaten van stu-

denten en jonge onderzoekers over seksue-

le en reproductieve gezondheid en rechten 

en gendergelijkheid verspreiden en de 

discussie erover stimuleren, dat is het doel 

van de conferentie Linking research, policy 

and practice, de academische conferentie 

die SNI elk najaar organiseert.

Dit jaar werd de conferentie voor de 

tiende keer gehouden – online en in hybride 

sessies – en lag de nadruk specifiek op de 

inbreng van jongeren. Ook was de confe-

rentie voor het eerst een echt internationaal 

evenement, waar het voorheen alleen werk 

van Nederlandse studenten belichtte. 

Bachelor- en masterstudenten en pro- 

movendi kwamen er in contact met senior- 

onderzoekers en met beleidsmakers van 

ministeries en ambassades, en met praktijk-

mensen die bij ngo’s of jongerenorganisaties 

werken. 

Share-Net International heeft een nieuwe 

website gelanceerd die werkt als een sociaal 

netwerk voor professionals op het gebied 

van SRGR. 

Op share-netinternational.org vind je het 

platform dat nieuws van alle landenhubs 

naadloos in één interactieve digitale ruimte 

samenbrengt. Mensen kunnen zich registre-

Betekenisvolle participatie van jongeren 

is onderdeel van SNI’s kernstrategie, zegt 

Hannah Kabelka. Zij werkt bij Share-Net 

Nederland als facilitator van werkgroepen 

en organiseert een conferentie. Ze rekent 

zichzelf met haar 29 jaar nog net tot de 

categorie jongeren. 

Om de stem van jongeren te laten horen, 

werken er veel op het SNI-secretariaat – 

zoals Nwabu-Ekeoma en Zanaboni. SNI 

benoemde jongeren in het bestuur en ze 

krijgen ook een betekenisvolle rol op con- 

ferenties en bij het uitwisselen van kennis. 

Ook in de hubs heeft de jeugd een grote 

rol: die in Burkina Faso wordt geheel door 

jongeren geleid en ook bij andere hubs 

werken er jongeren op het secretariaat en 

zitten ze in de begeleidingscommissie van 

de hubs.

Kabelka: ‘We willen zorgen dat alle posi-

ties in het netwerk voor jongeren toegan-

kelijk zijn – en dat ze leren van mensen met 

meer ervaring, maar ook andersom. Tegelijk 

willen we ook dat Share-Net een veilige 

‘We stimuleren ermee dat beleid en pro-

gramma’s gebaseerd zijn op onderzoek’, 

zegt Hannah Kabelka, die de conferentie 

mede organiseert. ‘Het is een belangrijke 

plaats om te netwerken en iedereen te 

ontmoeten op een cool, interactief online-

platform.’

Uit eerdere edities van de conferentie 

zijn veel samenwerkingen voortgekomen. 

Een daarvan leidde tot een publicatie die 

de ervaringen op een rij zet die opgedaan 

ren als lid en dan kunnen ze toegang krijgen 

tot een netwerkgedeelte dat alleen voor 

leden toegankelijk is, met een lijst van leden 

wereldwijd. 

Het is een soort Facebook- of LinkedIn- 

achtig sociaal netwerk voor SRGR-professio- 

nals. ‘En voor zover ik weet is het de enige 

digitale plek in z’n soort, dus het is vrij uniek’, 

zegt Rhian Farnworth, die sociale-media-

specialist is bij SNI. 

Farnworth werkte de afgelopen tien jaar 

voor commerciële bedrijven in digitale 

marketing, maar volgde onlangs een master 

haven is, waar ze zichzelf kunnen zijn en bij 

elkaar kunnen komen. En dat ze zelf vorm 

kunnen geven aan die ruimte.’

Actieve deelname van jongeren helpt 

eveneens om het werk van SNI meer in- 

clusief te maken, denkt Gaia Zanaboni.  

‘Ze brengen makkelijker de meer contro-

versiële onderwerpen naar voren. We staan 

open voor verandering en komen met 

nieuwe ideeën. 

‘En de jeugd heeft vaker een hoopvol-

le boodschap. Activistische bewegingen 

komen vaak van jongeren, denk aan Black 

Lives Matter, Pride of de klimaatbeweging. 

Ze brengen echt verandering in de maat-

schappij.’

Dan moeten jongeren wel de ruimte 

krijgen om kritische vragen te stellen. ‘Al vrij 

vlug tijdens mijn stage’, zegt Victory Nwabu- 

Ekeoma, ‘vroeg ik waarom er niet meer 

mensen van kleur deel van de netwerken 

uitmaken. “En de jongeren van kleur?” vroeg 

ik. Het voelde comfortabel om te doen, wat 

een zeldzaamheid is.’ 

in genderstudies en was blij bij Share-Net 

International aan de slag te kunnen om de 

online aanwezigheid te promoten. 

‘Ik denk dat het platform veel meer grens-

overschrijdende samenwerking mogelijk zal 

maken door een digitale ruimte te bieden 

waar leden van Share-Net met elkaar in 

contact kunnen komen en kennis met elkaar 

kunnen delen, ongeacht hun locatie in de 

wereld.’ 

Naast het online delen en ontmoeten, 

biedt het nieuwe platform een uitgebreide 

SRGR-bibliotheek die voortdurend wordt 

bijgewerkt, zegt Farnworth, en brengt het 

blogs, nieuws en lijsten voor evenementen 

en vacatures. 

Veiligheid en privacy van de leden worden 

zeer serieus genomen, zegt Farnworth: ‘We 

controleren potentiële leden op hun identi-

teit en zorgen ervoor dat ze werkzaam zijn 

op het gebied van seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten. 

‘En we bieden aliasprofielen aan voor 

mensen die hun echte naam niet willen 

onthullen en geven informatie over digitale 

geletterdheid en hoe je jezelf online kunt 

beschermen.’

‘De jeugd moet wat 
te zeggen hebben’

Linking research, policy and practice

Nieuw digitaal 
platform

VICE VERSA76 77

SHARE-NET

zijn tijdens de coronapandemie met het 

online aanbieden van uitgebreide seksuele 

voorlichting. 

Door de pandemie konden klassieke bij-

eenkomsten in klaslokalen niet plaatsvinden. 

Het blijkt dat ngo’s in Indonesië, Pakistan, 

Ethiopië, Ghana, Kenia, Egypte en Malawi 

allerlei creatieve manieren en media hebben 

gevonden om desondanks toch jongeren  

te bereiken met goede informatie over 

seksualiteit. 

Victory Nwabu-Ekeoma

Hannah Kabelka

Gaia Zanaboni
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‘We hebben meer dan ooit internationale samenwerking nodig. 
De klimaat- en de coronacrisis laten zien dat we mondiaal allemaal 
verbonden zijn en dat het tegengaan van armoede en ongelijkheid 
cruciaal is’, zegt Hedwig Bruggeman, business unit manager van het 
Wageningen Centre for Development Innovation.

Wageningen University & Research (WUR) – met ruim zesduizend 
medewerkers – geeft onderwijs en doet wereldwijd onderzoek, en 
het WCDI is er een onderdeel van. Het werkt samen met partners in 
het Zuiden aan praktische verandering in voedselsystemen en trans-
formatie van landbouwsectoren, om boeren van beter zaaigoed te 
voorzien of om de tuinbouw te professionaliseren. En het doet aan 
capaciteitsopbouw van professionals, met cursussen in Wageningen 
of ter plekke in Afrikaanse of Aziatische landen.

Investeren in internationale relaties, vult Bart de Steenhuijsen 
Piters aan, maakt ons weerbaarder in de toekomst: ‘Voor een klein 
land dat handeldrijft is dat belangrijk.’ Hij is onderzoeker bij Wage- 
ningen Economic Research, het WUR-instituut dat sociaal en eco-
nomisch onderzoek doet naar landbouw en voedselsystemen, in 
Nederland, Europa en daarbuiten. 

Problemen zoals klimaatverandering, ondervoeding, ongelijkheid 
en lage inkomens van boeren worden steeds acuter, zegt De Steen-
huijsen Piters. ‘En mensen in Afrika roeren zich veel meer. Als ik  
in Benin ben, vragen mensen me waarom wij zo weinig doen om 
klimaatverandering tegen te gaan. 

‘Ze vragen zich af waarom hun belangen niet meegewogen wor-
den. Er is een nieuwe generatie van hoogopgeleide twintigers en 
dertigers in Afrika. Zij accepteren de oude macht niet meer. De va-
ders die altijd gelijk hadden, vallen ook in Afrika van hun voetstuk.’ 

Ook in Wageningen is er veel veranderd, vervolgt hij. ‘De overtui-
ging dat voedselsystemen moeten veranderen is leidend geworden 

WUR

Miljoenen mensen in Afrika en Azië eten 

ongezond. Ze hebben geen gebrek aan 

calorieën, maar wel aan vitaminen en mine-

ralen. Een groot WUR-onderzoek liet zien dat 

de consumptie van groente en fruit in lan-

den als Bangladesh, Ethiopië, Nepal, Nigeria, 

Tanzania, India en Burkina Faso te laag is om 

het risico op ondervoeding te voorkomen. 

‘Meer fruit en groente eten is de makke-

lijkste manier om de gezondheid van men-

sen te stimuleren’, zegt Bart de Steenhuijsen 

Piters, die het onderzoek leidde. Daaruit 

blijkt dat groente en fruit te duur of niet 

beschikbaar zijn, waardoor mensen het niet 

kunnen kopen. 

En bestaande investeringen en projecten 

blijken de verkeerde dingen te doen: ze zijn 

gericht op de teelt van granen of tomaten 

en uien, die niet veel vitaminen bevatten. 

Deze producten worden over grotere afstan-

den verhandeld met auto’s en vrachtwagens, 

wat het doorgaans een zaak voor mannen 

maakt. 

Gezonde bladgroenten – zoals spinazie 

of sukuma wiki in Oost-Afrika – zijn minder 

goed houdbaar en worden lokaal verbouwd 

en door vrouwen verhandeld in de informele 

economie. Dat levert een bijdrage aan ge-

zonde voeding in de steden en aan inkomens 

voor vrouwen, maar investeringen en projec-

ten zijn er doorgaans niet op gericht.  

‘Onderzoek als dit kan heilige huisjes 

omverschoppen en grote investeringen in de 

goede richting ombuigen’, zegt De Steenhuij-

sen Piters. Het werd in opdracht van de Bill & 

Melinda Gates Foundation uitgevoerd. ‘Het is 

een trendbreuk dat deze grote investeerder 

zich richt op gezonde voeding’, zegt hij. 

In het onderzoek werd de vraag – hoeveel 

groente en fruit wordt er gegeten en hoe is 

dat te verbeteren? – van alle kanten beke-

ken. ‘Dit gaat over heel het voedselsysteem’, 

zegt hij, ‘en dat kun je alleen maar interdisci-

plinair benaderen.’ 

Wageningse voedingskundigen onder-

zochten welke groenten de meeste voe-

dingswaarde hebben. Genderdeskundigen 

bekeken de rol van vrouwen in de teelt en 

handel. Plantkundigen namen de uitdagin-

gen in de productie onder de loep. 

‘We hebben slimme ideeën nodig om de 

productie en handel van gezonde voeding 

in de informele economie te stimuleren, in 

plaats van verkeerd gestuurde interventies in 

de formele economie. Dat is niet makkelijk, 

maar het is nodig om ondervoeding van 

miljoenen mensen te voorkomen.’

Gezonde groenten

– dat was tien jaar geleden nog niet zo. Toen was bij WUR-onderzoe-
kers de conventie nog sterk dat Nederland het goed doet als tweede 
landbouwexporteur van de wereld en dat dat zo moet blijven. 

‘Nu hoor je dat steeds minder, en hoor je steeds meer dat we met 
elkaar – ook met partners in het Zuiden – de grote problemen in 
onze voedselsystemen moeten begrijpen en aanpakken.’ 

Anders dan vroeger is interdisciplinair werken ook in Wageningen 
ingeburgerd, zegt hij. ‘Vroeger praatten we erover, nu dóen we het, 
omdat een nieuwe generatie Wageningers daarin is opgeleid.’ 

Interdisciplinair onderzoek wil zeggen dat wetenschappers met 
verschillende achtergronden – economen, plantkundigen, sociolo-
gen en dierwetenschappers – samen een probleem van verschillende 
kanten bekijken. ‘En dat is nodig, omdat we anders de ingewikkelde 
problemen van nu niet kunnen oplossen.’ 

Het uitgangspunt in Wageningen is niet meer de wetenschappe- 
lijke achtergrond, maar het maatschappelijk probleem. Zo zijn er 
voor verschillende landen of onderzoeksthema’s netwerken van on-
derzoekers uit alle hoeken van de organisatie die samenwerken. 

‘We zijn bezig met systemische verandering en zien de ver-
banden in voedselsystemen, daar zijn we vernieuwend in’, zegt 
Bruggeman. ‘Daarbij gaat het ook om verbinding van fundamenteel 
onderzoek en de praktijk, samen met mensen in het Zuiden, lokale 
partners en ontwikkelingsorganisaties als SNV.’ 

WUR werkt daaraan in meerjarige programma’s en koppelt dat aan 
capaciteitsopbouw via cursussen of trainingen. ‘Onderwijs is heel 
belangrijk, niet alleen voor studenten, maar ook voor professionals. 
Omdat het bij ons gekoppeld is aan werk in de praktijk, is er continu 
vernieuwing in de capaciteitsopbouw die we bieden.’ 

De coronacrisis heeft de verschillen in armoede uitvergroot, zegt 

Hoe voedsel geproduceerd, 
verwerkt en gegeten wordt en wie 
daaraan verdient, moet overal ter 
wereld veranderen, vinden Hedwig 
Bruggeman en Bart de Steenhuijsen 
Piters. Ze zien daarin een taak voor 
Wageningse onderzoeksinstituten 
en hun zuidelijke partners, die meer 
dan voorheen de leiding moeten 
krijgen. Een gesprek op de campus.

‘Vroeger 
       praatten  
  we erover, 
 nu dóen  
   we het’ Tekst: Joris Tielens

Hedwig Bruggeman en Bart de Steenhuijsen Piters 
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Bruggeman, wat de urgentie van internationale samenwerking 
groter maakt. En corona heeft nog iets gedaan, zegt ze: het heeft de 
verhouding tussen Nederlandse onderzoekers en zuidelijke partners 
opgeschud. ‘Het woord “dekolonisering” valt steeds vaker, en men-
sen bezinnen zich op hun rol.’

Gelijkwaardig waren de relaties altijd al, benadrukt Bruggeman. 
‘En we werken ook al veel langer toe naar een andere verdeling van 
verantwoordelijkheden, waarbij de zuidelijke partner meer leiding 
krijgt. Wij worden minder de implementatiepartner en meer de 
kennispartner.’ 

Maar tussen droom en daad staan nogal eens praktische bezwa-
ren. ‘Het gaat wel om programma’s van vijf of tien miljoen per jaar, 
die gemanaged en verantwoord moeten worden.’

Corona heeft geholpen, zegt Bruggeman. ‘We konden niet meer 
naar de partners toe, en dan zie je dat veel projecten goed doordraai-
en en dat leiderschap door onze partners wordt opgepakt. Dat dach-
ten we al en we wilden het al, maar misschien durfden we het nog 
niet. En durfden vooral onze donoren het nog niet, bij hen moet ook 
een slag gemaakt worden.’

Voor Wageningen Economic Research ziet De Steenhuijsen 
Piters in de toekomst ook vooral een rol op de achterbank, in inter-
nationaal opzicht, terwijl onderzoeksnetwerken in Afrika en Azië 
aan het stuur zitten. 

‘Zij stellen de vraag en zijn eerste uitvoerder van het onderzoek,’ 
zegt hij, ‘maar kunnen terugvallen op de kennis en capaciteit van 
WUR als het nodig is. Deels gaat het dan om specialistische kennis, 
maar ook om procesbegeleiding en het bij elkaar brengen van par- 
tijen. Wij willen impact en dat bereik je door lokale onderzoeks- 
instituten in hun kracht te zetten.’

Bruggeman nuanceert dat het zover nog niet is. ‘Op dit moment 
hebben wij nog geen grote programma’s waarbij een lokale partij 
echt leidend is.’ Wel is er in Oeganda een lokale organisatie opgezet. 
Na acht jaar werk aan verbeteringen in de zaaigoedsector blijft die 
voortbestaan als onafhankelijke ngo. 

Een andere rolverdeling tussen partners uit Noord en Zuid vraagt 
ook iets van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de grootste do-
nor van veel internationaal werk van WUR. 

‘Kennis’, zegt Bruggeman, ‘is voor Nederland een belangrijk ex-
portproduct en WUR behoort tot de wereldtop, maar het is niet zo 
dat onze partners in het Zuiden die kennis zomaar kunnen inhuren.’ 
Het ministerie en andere donoren moeten bereid zijn duurzame 
partnerschappen te financieren en erop te vertrouwen dat vanuit die 
partnerschappen kennisvragen richting Wageningen gesteld wor-
den, zegt ze. 

Donoren horen ook het lef te hebben direct zuidelijke organisaties 
en kennisinstellingen te financieren, zegt De Steenhuijsen Piters. 
‘Daar moeten we in ieder geval naar toewerken. Dat gaat niet in één 
keer, want een programma draaien vergt veel bureaucratie. Maar de 
capaciteit om het inhoudelijk uit te voeren is er steeds meer.’

Als vervolg op de VN-top over voedselsystemen (de UNFSS) van 
september wordt er in meer dan honderd landen een dialoog ge-
voerd over gezonde voeding, welk voedsel mensen willen eten en 
hoe dat geproduceerd moet worden. 

De Steenhuijsen Piters: ‘Dat is echt een kans om de agenda ook 
lokaal te laten bepalen.’ 

‘En dan moet je ook accepteren dat het niet altijd onze agenda zal 
zijn’, vult Bruggeman aan. 

‘Zeker, als wij onze normen doordrukken, dan zal er weinig ge-
beuren.’ 

Het kan leiden tot andere keuzes dan er in Europa in zwang zijn. 
Vanuit Afrika komt bijvoorbeeld het thema van voedselsoevereini-
teit, het recht van mensen om zelf te bepalen wat ze eten – en dus 
ook de keuze voor vlees. 

‘Wij vinden dat we minder vlees moeten gaan eten,’ zegt De Steen- 
huijsen Piters, ‘omdat bij de productie van vlees veel CO2 wordt uit-
gestoten, maar in veel diëten in lage-inkomenslanden is vlees qua 
voedingswaarde een welkome aanvulling.’ 

Bruggeman beaamt: ‘Je kunt in Kenia geen gasten uitnodigen en 
géén vlees serveren. Dan hebben ze niet gegeten.’

De VN-voedseltop leidde ook tot zelfreflectie bij beide Wagenin-
gers. Er kwam in de aanloop ernaartoe kritiek van maatschappelijke 
organisaties: het zou te veel gedomineerd zijn door multinationals 
en de wetenschap, en maatschappelijke organisaties, burgerbewe-
gingen en boerenorganisaties zouden te weinig een stem krijgen. 

Ook was de vraag of verandering van voedselsystemen wel kan 
zonder onze huidige liberale en kapitalistische groei-economie ter 
discussie te stellen. WUR organiseerde samen met het Wereldecono-
misch Forum een evenement vooràf en leek zich daardoor aan de 
kant van de multinationals te scharen. 

‘Bedrijven bewegen tot duurzamer gedrag is een manier om 
voedselsystemen duurzamer te maken’, zegt De Steenhuijsen Piters. 
‘Maar er zijn ook andere manieren om voedselsystemen te beïnvloe-
den, via maatschappelijke bewegingen, en het contact daarmee is de 
laatste jaren afgenomen.’  

Bruggeman: ‘Er is een waterscheiding ontstaan tussen de kennis- 
instellingen en ngo’s. Tot een paar jaar geleden deden we regelma-
tig samen grote projecten. Die samenwerking willen we opnieuw 
opzoeken, zodat we elkaar blijven spreken over wereldwijde vraag-
stukken.’ 

Eerder kregen ngo’s als Oxfam Novib, Cordaid of ICCO via mede-
financiering veel geld van de overheid, waarmee ze ook Wageningse 
onderzoekers konden inhuren. Die geldstroom is wegbezuinigd, 
waarmee ook de verbinding tussen WUR en ngo’s voor een groot  
deel is verdwenen.

‘Desondanks’, zegt De Steenhuijsen Piters, ‘vind ik dat wij alle 
grote stakeholders in het veld moeten bedienen en de indruk kan 
gewekt zijn, zeker rond de VN-top, dat we ons te weinig aantrekken 
van wat het maatschappelijk veld ervan vond – en dat moeten we 
ons aantrekken.’

Binnen WUR zijn er verschillende visies op en er is ook discussie 
binnen de organisatie, benadrukt hij. ‘Die mag best wat openlijker 

WUR

‘Het woord 
“dekolonisering” valt 
steeds vaker, en mensen 
bezinnen zich op hun rol’

VICE VERSA

Dertig toekomstige leiders in de agribusi-

ness kregen afgelopen zomer een leider-

schapstraining van vier maanden, waarop 

nog een half jaar coaching volgde. Ze na-

men deel aan het African Food Fellowship, 

dat de ambitie heeft om een continentbreed 

netwerk van voedselsysteemleiders te 

vormen. 

‘Over vijftig jaar zal Afrika de wereld 

voeden’, zegt Janet Ngombalu, een van 

de deelnemers. ‘Wij zijn het continent met 

Toekomstige leiders inspireren

het grootste oppervlak aan vruchtbaar land. 

We moeten alleen onze systemen op orde 

krijgen.’ Ze is een expert in de agrifinance, 

met vijftien jaar ervaring en werkend in tien 

Oost-Afrikaanse landen. 

Het zijn mensen als Ngombalu op wie het 

programma zich richt, zegt Joost Guijt, de 

directeur van het nieuwe Fellowship. Het gaat 

om opkomende leiders uit het bedrijfsleven, 

de overheid of ngo’s en het streeft naar eigen 

Afrikaanse inbreng en Afrikaans leiderschap. 

‘Het zal de vaardigheden en inzichten van 

deze aankomende leiders van voedselsyste-

men diepgaand aanscherpen’, zegt Guijt,  

‘en hen leiden naar waar verandering nodig 

en mogelijk is.’ 

De eerste dertig deelnemers werken op 

het gebied van viskweek, tuinbouw en agro-

financiering in Kenia en vormen het eerste 

cohort van de opleiding. Later volgt een 

soortelijke opleiding in Rwanda en andere 

landen. 
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verschillen. Via dialoog moet gezocht worden naar een passende 
vorm, waarbij het goed is te kijken waar de positieve krachten zitten 
en hoe je eraan kunt bijdragen.

‘Goed onderwijs is cruciaal. Ik denk dat wat we nu in Afrika zien 
gebeuren, de toegenomen mondigheid en zelfbewustzijn van jonge-
ren, terug te leiden is op een generatie die betere toegang tot onder-
wijs heeft gehad.’

Die nadruk op educatie ziet Bruggeman ook graag terug in het 
nieuwe beleid, maar ze ziet wel een meerwaarde in de combinatie 
van hulp en handel. ‘Er zijn goede voorbeelden waarin ontwikke-
lingssamenwerking en de inspanningen van bedrijven heel goed 
samengaan, maar dan moeten bedrijven wel ketenverantwoordelijk-
heid nemen.’ 

Volgens haar is het einde van de vrijwillige convenanten – waarin 
bedrijven streven naar duurzaamheid, maar de overheid geen regels 
oplegt – nabij: ‘Het overheidsbeleid wat maatschappelijk verant-
woord ondernemen betreft zou best wat strenger mogen zijn. Dan 
kan Nederland met z’n bedrijfsleven koploper zijn in duurzame 
ketens.’ •

VICE VERSA

Het Integrated Seed Sector Development- 

project in Oeganda bracht blijvende veran-

dering in de zaadsector van het land. Het 

lokale team ontwikkelde zich met steun van 

WUR tot een Oegandese ngo, die sinds de 

zomer zelfstandig doorgaat. De volgende 

stap is directe financiering door donoren, 

zegt Patrick Oyee, de voormalige project-

chef.

De financiering door de Nederlandse 

ambassade van de ISSD-projecten is afge-

lopen zomer na acht jaar beëindigd, zegt 

Oyee. In die tijd heeft het project een van de 

fundamentele problemen in de Oegandese 

landbouw aangepakt, legt hij uit. 

‘Tien jaar geleden gebruikte slechts vijftien 

procent van de boeren in Oeganda zaden 

van goede kwaliteit om hun akkers in te 

zaaien. Vooral goede zaden voor gewassen 

als bonen, knol- en wortelgewassen en olie-

gewassen waren moeilijk te vinden.’ 

Het project heeft boeren geholpen om 

zelf kwaliteitszaden te produceren in drie-

honderd opgerichte, door boeren geleide 

lokale zaadbedrijven, verspreid over heel het 

land. 

Overheidsbeleid is beïnvloed, waardoor 

de zadenwet nu een nieuw keurmerk erkent, 

Quality Declared Seed genaamd. Dat keur-

merk is specifiek voor zaden die geprodu-

ceerd worden door lokale zaadbedrijven die 

door boeren worden geleid. ‘Dat was een 

doorbraak voor de sector, omdat het de 

kwaliteit van dit zaaigoed garandeert.’ 

ISSD Uganda werkte ook samen met de 

overheid en Oegandese onderzoeksinstitu-

ten aan de uitvoering van het nieuwe beleid. 

Daarnaast is er voorlichting gegeven over 

het belang van goed zaaigoed, zodat de 

vraag ernaar in de toekomst toe zal nemen. 

Oyee gelooft dat er blijvende verandering in 

de sector is gebracht, omdat de voorwaar-

den voor een sterkere sector verbeterd zijn. 

‘Er is meer bewustzijn bij boeren, maar ook 

het beleid is verbeterd. De sector is meer 

verenigd en er wordt beter samengewerkt. 

Op decentraal niveau zijn er nu kwaliteits-

controles.

‘En die veranderingen – vooral de door 

boeren geleide zaadbedrijven – zijn blijvend, 

omdat het op business is gebaseerd. We 

hebben nooit dingen voor niks weggege-

ven. We geven geen vis cadeau, maar leren 

mensen vissen.’ 

Toch is het jammer dat het project nu 

beëindigd is, zegt hij, want er valt nog veel 

te doen. ‘We hebben gemeten dat in de 

gebieden waar het keurmerk is geïntrodu-

ceerd, 35 procent van de boeren dat zaad 

ook gebruikt. Dat is een flinke verbetering. 

Maar ik schat dat over het geheel genomen 

zeker de helft van de Oegandese boeren nog 

geen toegang tot goed zaaigoed heeft.’

Om het project uit te voeren is er bij 

aanvang een lokale uitvoeringsorganisatie 

opgezet. Die gaat nu verder als Oegandese 

ngo, onafhankelijk van WUR. ‘Wij waren nog 

een onderdeel van WUR, als uitvoerende par-

tij’, zegt Oyee. 

Hij hoopt nieuwe donoren te vinden, maar 

dat is vooralsnog niet gelukt. ‘De Nederlandse 

ambassade richt zich nu op andere zaken, 

maar is positief over onze zelfstandige orga- 

nisatie en stimuleert samenwerking tussen 

ons en andere potentiële donoren.’ De am- 

bassade ondersteunt op dit moment een 

tuinbouwprogramma.

Oyee zegt dat het op termijn een goed 

idee zou zijn als donoren deels direct Oegan-

dese ngo’s zouden financieren, in plaats van 

via een internationale partner. ‘De capaciteit 

om dergelijke programma’s uit te voeren is 

aanwezig, en zo nodig kan gespecialiseerde 

kennis van elders ingehuurd worden.’ 

Omdat de tarieven van Oegandese consul-

tants lager zijn dan die van hun internationale 

collega’s, kan er meer bereikt worden met 

hetzelfde geld, zegt hij, als er meer gebruik 

wordt gemaakt van lokale capaciteit. 

De wording van een lokale ngo

WUR

Sheila Assibey-Yeboah houdt van een zake-

lijke benadering in haar werk in de tuinbouw. 

‘Het leidt niet alleen tot een beter functio-

nerende sector, maar geeft lokale bedrijven 

ook een gevoel van waardigheid en trots’, 

zegt ze. Assibey-Yeboah is programma- 

manager van HortiFresh, dat de tuinbouw  

in Ghana en Ivoorkust versterkt. 

Fruit en groente zijn steeds populairder 

in die landen. Door de economische groei 

hebben mensen meer te besteden en het 

bewustzijn dat het gezond is neemt toe. 

Maar de tuinbouwsector heeft moeite 

om aan de vraag te voldoen, zowel voor de 

binnenlandse markt als voor de export. Een 

meer competitieve en innovatieve sector 

zou kansen bieden aan veel boeren en be-

drijven die in de sector werken. 

Sinds 2014 ondersteunt het Wageningen 

Centre for Development Innovation pro-

gramma’s in West-Afrika om de tuinbouw  

te versterken; tot 2017 liep GhanaVeg en  

van 2018 tot de zomer van 2022 loopt  

HortiFresh, dat naast Ghana ook in Ivoor- 

kust werkt. 

Er is een businessplatform opgezet waarin 

bedrijven elkaar regelmatig kunnen ontmoe-

ten en kunnen samenwerken aan investerin-

gen waar elk van hen voordeel van heeft. 

Het programma richt zich zowel op de 

lokale markt als op de export. Voor 2015 ex-

porteerde Ghana voor zo’n vijf miljoen dollar 

per jaar aan groenten en fruit naar Europa. 

Die handel kwam plotseling stil te liggen 

toen de EU in 2015 de grenzen sloot voor 

groenten en fruit uit Ghana. Er zaten volgens 

de EU-normen te vaak schadelijke organis-

men op. Het was voor Sheila Assibey-Yeboah 

het begin van een grote transformatie in de 

sector. 

‘Er was al veel overleg geweest,’ zegt ze, 

‘maar dat had in 2016 nog niet tot voldoende 

verbetering geleid, toen een keuring door de 

EU opnieuw leidde tot een afwijzing. Toen 

hebben we met de nieuwe Vegetable Export 

Taskforce, namens alle tuinbouwbedrijven,  

de zeggenschap naar ons toe getrokken. 

‘We zorgden dat er trainingen kwamen 

voor tuinders over een meer duurzame en 

schonere manier van werken en we zijn zelf 

inspecties op bedrijven gaan organiseren om 

te controleren of het goed gaat. Er zijn des-

kundigen uit Grenada en Oeganda gekomen 

om ons te helpen.’

Het leidde tot grote verbetering. In 2017 

werd de invoerstop van de EU opgeheven. 

‘Dat heeft een blijvende verandering in de 

sector teweeggebracht. Ook de kwaliteit 

van de producten voor de lokale markt is 

verbeterd.’ 

Ze heeft jarenlange werkervaring in het 

verbeteren van handelsketens in Ghana en 

zag vele projecten komen en gaan. ‘Verge-

leken met andere projecten hebben wij een 

zakelijke aanpak’, zegt ze. 

Bedrijven en boeren waren vaak gewend 

om dingen gratis te krijgen van ontwikke-

lingsprojecten, zoals kunstmest, zaden of 

subsidies. ‘Wij financieren investeringen, 

maar op basis van een 50/50-cofinanciering. 

De helft moeten bedrijven zelf inbrengen.’ 

Aanvankelijk was dat lastig en zagen 

bedrijven het niet zitten. ‘Maar gaandeweg 

hebben ze leren investeren. Het geeft ze een 

gevoel van trots als ze niet afhankelijk zijn 

van een donor, maar eigenaar zijn van hun 

investering. Bedrijven hebben nu een betere 

positie in de dialoog over de investeringen 

die ze nodig hebben. Donoren beslissen niet 

meer in hun eentje erover.’ 

Zelf ervaart ze de samenwerking met 

het Wageningen Centre for Development 

Innovation als heel positief. ‘Het ondersteunt 

mijn groei als professional, ik heb verschil-

lende trainingen gevolgd en er wordt mij 

niet verteld wat ik moet doen, maar ik heb 

zelf een stem en krijg mogelijkheden. Dat 

soort vertrouwen wil ik ook overdragen op 

de bedrijven waar ik mee werk.’  

Vertrouwen en mogelijkheden geven

gevoerd worden. We hoeven niet met één stem te spreken. De kwali-
teit van een kennisinstelling als WUR is juist om die pluriformiteit te 
respecteren en ruimte te geven. Dat doen we nog niet voldoende en 
te weinig in het openbaar.’

Hoe voedsel geproduceerd, verwerkt en gegeten wordt en wie 
daar allemaal aan verdient, is een maatschappelijke discussie. Hoe 
dat geheel bestuurd wordt, kan van land tot land erg verschillen, 
zegt De Steenhuijsen Piters. In het Nederlandse beleid op het gebied 
van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is de zo-
genaamde Dutch Diamond de heilige graal, zegt hij. 

Dat is het idee dat bedrijven, overheid, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties samen in goed polderoverleg tot 
oplossingen komen. ‘In heel veel andere landen werkt dat helemaal 
niet zo,’ zegt hij, ‘want daar staan de verschillende partijen niet in 
een gelijkwaardige en gezonde verhouding tot elkaar.’ 

Wat hem betreft mag de nadruk op hulp en handel in de beleids-
nota van een nieuwe minister dan ook vervangen worden door 
dialoog. ‘Hoe je een voedselsysteem bestuurt zal van land tot land 
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terras aan het Amsterdamse IJ, niet ver van het kantoor van Spark, 
dat hij 27 jaar geleden oprichtte. Een ngo die eerder dan veel andere 
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties de samenwerking met het 
bedrijfsleven zocht. 

En een ngo die tot tien jaar geleden nog ‘gewoon’ 95 procent van 
haar donaties uit de buidel van Buitenlandse Zaken ontving, maar 
bewust op zoek is gegaan naar lokale donoren in de regio’s waar ze 
actief is.

In ruim een kwart eeuw hebben Du Pont en Spark vluchtelingen, 
jongeren en vrouwen in fragiele landen en gebieden geholpen bij 
het volgen van trainingen en opleidingen, het vinden van een baan, 
het starten van een eigen bedrijf of het matchen van bedrijven in 
bijvoorbeeld de IT-sector. 

Eerst met grote programma’s op de Balkan, daarna – toen de 
Arabische Lente aanbrak – met veel projecten in Noord-Afrika, de 
Hoorn van Afrika en in de landen rondom Syrië. Sinds de vluchte- 
lingencrisis opereert Spark vooral vanuit Turkije, waar nu nog steeds 
de grootste programma’s draaien.

Al die jaren heeft Du Pont maar beperkte tijd op het kantoor in 
Amsterdam doorgebracht. In oktober vorig jaar keerde hij vanuit 
Turkije terug naar Nederland, nadat hij ‘ongeveer twintig van de 
laatste 25 jaar’ was weggeweest. ‘Drie jaar Istanboel, drieënhalf jaar 
Caïro en daarvóór heb ik vijftien jaar gependeld tussen Nederland 
en de Balkan’, somt hij op.

Leuk en aardig, dus, om af te spreken voor een special over de top 
van de Nederlandse ontwikkelingssector, maar hoe Nederlands is 
Spark na al die jaren eigenlijk nog? Du Pont moet er even over na-
denken. 

‘Juridisch en bestuurskundig’, zegt hij, ‘is Spark zeker een Neder-
landse ngo, maar verder echt lokaal geworteld. Negentig procent 
van onze medewerkers komt uit landen waar wij actief zijn. De 
grootste religie in onze organisatie is de islam. We hebben maar een 
handjevol Nederlanders in dienst en aanwerven voor het kantoor 

SPARK

Advies voor 
de beleidsnota

doen we nu vooral binnen het bedrijfsleven en de onderwijssector, 
zoals bij start-ups die met hulp van Spark zijn gegroeid.’ 

Zoals gezegd: bij Spark gaat veel net even anders dan bij andere 
Nederlandse ngo’s. Kijk alleen maar naar de financiering die ze ont-
vangt: ongeveer een kwart komt uit Nederland, veertig procent van 
de Europese Unie, dertig procent uit de Golfstaten en vijf tot tien 
procent van filantropen of bedrijven waarmee Spark samenwerkt, 
zoals Google en Generali. 

‘Doordat ik sinds de oprichting meer in het buitenland heb ge-
woond dan in Nederland, ben ik langzaam maar zeker gaan snappen 
wat voor problemen daar spelen, hoe complex het vinden van oplos-
singen is en hoe je tot impact kunt komen’, legt hij uit. 

‘Dus geen mooie dingen voor de bühne doen, of de Nederlandse 
tekentafellogica volgen, maar een slag dieper willen gaan en jon-
geren bereiken in gebieden waar je niet zomaar toegang tot hebt. 
Daarbij hoort ook werken met partijen waarvan je eerst misschien 
dacht: oeh, moet ik dat wel doen? Maar ik heb geleerd dat je juist ver-
andering kunt bewerkstelligen door die stap wèl te zetten.’  

Daarbij hoort ook samenwerken met clubs die radicaal andere 
ideeën erop nahouden, zoals Spark in Kosovo deed. Daar bouwde ze 
mee aan een universiteit die precies op een etnische breuklijn lag, 
midden in de verdeelde stad Mitrovicë. Du Pont leerde daar een van 
zijn meest waardevolle lessen: altijd de dialoog blijven voeren, ook 
als je enorm onder vuur ligt. 

‘We werkten daar met Servische organisaties, die moesten na de 
oorlog gaan samenwerken met de Albanese meerderheid. Terwijl 
veel westerse donoren met progressieve clubs optrokken, kozen wij 
ervoor om te werken met organisaties die gelieerd waren aan de 
Servisch-Orthodoxe Kerk en banden hadden met gewapende mi-
lities. Tegen het Westen, tegen de Navo, tegen Nederlanders – dus 
ook tegen Spark.’ 

Dat laatste hebben ze geweten. Spark-medewerkers werden be-
dreigd, het kantoor zelfs bestookt met molotovcocktails. ‘Maar toen 
we het laatste project aan een lokale partner overdroegen, kwam er 
een leider van een Servische militie langs. Zo’n man voor wie ieder-
een bang was en die, met alles wat-ie kon, heeft geprobeerd Spark 
weg te krijgen. 

‘Dat is de standaard reactie als je in conflictgebieden aan het werk 
gaat; je wordt door iedereen gewantrouwd. Maar na vijf jaar zei hij: 
“Jullie zijn niet weer zo’n westerse partij die haar wil komt opleggen, 
maar die echt naar ons geluisterd heeft.” 

‘Door steeds opnieuw in dialoog te gaan, hebben we het vertrou-
wen gewonnen en kwam hij zelfs naar de opening van dat project. 
Dat probeert Spark altijd te doen: werken in gebieden waar het 
moeilijker is en blijven praten met radicale groepen.’

Du Pont formuleert: ‘Stelt 

zich ten doel om binnen 

vier jaar driehonderd 

procent méér middelen 

lokaal uit te geven ten 

opzichte van nu. Zal zich 

nog harder inzetten om 

het lokale bedrijfsleven in 

die landen te stimuleren 

om te leiden tot duurzame 

economische ontwikkeling 

en de opbouw van een 

kritische middenklasse, en 

daardoor ook bij te dragen 

aan de opbouw van een 

democratische rechtstaat. 

‘Gaat heel actief met 

niet-traditionele partijen – 

waaronder de Afrikaanse 

en Islamitische Ontwik-

kelingsbanken, grote 

filantropen en Golfstaten 

– bezien hoe we inhoude-

lijk, kwalitatief en meer im-

pactvolle programmering 

kunnen bouwen. Minder 

denken vanuit een nauw 

Nederlands blikveld, maar 

OS 2.0 ontwikkelen door 

veel breder te kijken.’

‘Dus geen mooie dingen 
voor de bühne doen, 
of de Nederlandse 
tekentafellogica volgen’

Jacques van den Broek en Erik Ackerman 

    ‘Spark is 
    soms het 
   kanarietje 
    in de 
   kolenmijn’

Geld aannemen uit de Golfregio, 
onorthodoxe samenwerkingen 
aangaan en om de tafel zitten met 
het bedrijfsleven. Spark is een ngo 
die de dingen net even anders doet. 
Directeur Yannick du Pont legt uit 
waarom hij met Spark voor deze 
koers kiest en wat andere ngo’s 
ervan kunnen leren. ‘Over geld 
uit de Golf wordt vaak een beetje 
spastisch gedaan in Nederland.’

Aan het einde van het gesprek moet Yannick du Pont iets op-
biechten. Samenwerken met donoren als Qatar en de Islamitische 
Ontwikkelingsbank of projecten opzetten met Google, verzekeraar 
Generali en Heineken: hij had het toen hij jonger was behoorlijk eng 
gevonden. Sterker, zijn ‘25-jarige ik’ was er waarschijnlijk nooit aan 
begonnen.

‘Daar had ik vast bepaalde aannames over gehad’, zegt hij, met een 
glimlach. Maar tijden veranderen. Inmiddels stelt Du Pont onom-
wonden dat Spark een ngo is die ondernemend denkt en qua be-
drijfsvoering ongeveer tussen een ngo en een sociale onderneming 
in zit. 

‘Misschien kunnen we zelfs ooit wel een sociale onderneming 
worden’, filosofeert hij. ‘Dat durf ik nu te zeggen, maar tien jaar ge-
leden had ik het niet gedurfd – dan was je af. Maar het is nu minder 
een taboe, denk ik.’

Du Pont doet zijn ontboezeming op een nazomermiddag op een 

Tekst: Lennaert Rooijakkers

Yannick du Pont
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‘Mensen vertrouwen het niet, denken vaak dat je door een westerse 
regering wordt gebruikt om informatie te verzamelen. We zijn veel-
vuldig doorgelicht door de landen waar we in werken, direct en indi-
rect. Wie zijn jullie, wat doen jullie hier? Toch is het gelukt, ook omdat 
we met steun van Nederland al eerder werk deden in de Palestijnse 
gebieden, Afghanistan, Libië en Irak.’ 

De donoren uit de Golf hebben Spark dus in staat gesteld (nog) ver-
der buiten de gebaande paden te treden. Toch klinkt er vanuit Ne-
derland soms kritiek op het aannemen van geld uit die hoek. 

‘Er wordt vaak gevraagd: “Waarom ontvangt Spark geld uit 
Qatar?” Nou ja, omdat we dan meer impact hebben en toegang krij-
gen tot gebieden waar we anders moeilijker kunnen komen, zeg ik 
dan. De truc is wel: hoe ga je jouw doelstellingen daarbij halen? 

‘Bij het bijenproject in Jemen kregen we kritiek omdat die vrou-
wen een boerka dragen – maar ze zijn tenminste aan het onderne-
men en niet aan het thuiszitten, denk ik dan. Nu brengen ze het geld 
binnen, hebben ze invloed als kostwinner. Dat geeft onderhande-
lingskracht in de gemeenschap.’ 

Koester die winst en blijf niet in oude dogma’s hangen, is Du Pont 
van mening. ‘Wij kunnen als Nederlanders heel direct zijn in onze 
normen en waarden, met het gevaar dat je snel andere partijen uit-
sluit of jezelf buiten de discussie plaatst. In veel landen heb je twee 
moralen: wat publiek mag en waar je mee weg kunt komen. 

‘Spark is soms het kanarietje in de kolenmijn om te kijken hoe ver 

VICE VERSA

Maar hoe kom je in die contreien terecht? En hoe makkelijk is het 
nu om daar vertrouwen te winnen? Een belangrijke stap was volgens 
Du Pont om uit de ‘ngo-bubbel’ te kruipen, die volgens hem in veel 
hoofdstedelijke gebieden van ontwikkelingslanden bestaat. 

‘Daar werken veel prowesterse groepen’, zegt hij, ‘die allemaal de 
ontwikkelingstaal spreken, clubs met een goed profiel onder de pro-
gressieve krachten. Het is moeilijk om daar uit te komen. Spark liep 
er steeds tegenaan dat onze partners niet goed aanwezig waren op 
het platteland en in de conservatievere gebieden waar een westerse 
partij niet makkelijk binnenkomt, terwijl dat wel de plekken zijn 
waar we heen wilden. 

‘Door in het Midden-Oosten samen te werken met de Islamitische 
Ontwikkelingsbank kunnen we gemeenschappen bereiken die je 
normaal niet bereikt, omdat die daar wèl aanwezig is. Samenwer-
king met dat soort partijen geeft vertrouwen in brede kringen van 
de samenleving die vaak sceptisch tegenover westerse hulporgani- 
saties staan.

‘Dat geeft je programma’s veel meer mogelijkheden en zo kun je 
ineens werken aan het stimuleren van ondernemerschap of onder-
wijs voor vrouwen in gebieden waar je de weg niet kent.’

Hij wijst naar een ondernemerschapsprogramma voor bijenhou-
ders in Jemen, speciaal voor vrouwen. ‘Imkers in boerka’s, dat had-
den we nooit kunnen bereiken als we als een stelletje Nederlanders 
naar binnen waren gemarcheerd. Maar omdat we samenwerkten 
met een lokale organisatie en met moskeeën, kregen die vrouwen  
de goedkeuring van de gemeenschap om een bedrijf op te zetten en 
een inkomen te genereren.’

Spark heeft met de hulp van de Islamitische Ontwikkelingsbank 
inmiddels projecten opgezet in landen als Turkije, Libanon, Libië, 
Irak en Jordanië, maar het werven van nieuwe, lokale donoren was 
geen sinecure. 

‘Samenwerken met de Islamitische Ontwikkelingsbank is iets dat 
Spark al zeker zeven jaar aan het proberen is’, zegt hij, ‘en wat pas 
sinds een paar jaar goed lukt.’ Waarom het zo moeilijk is om het ver-
trouwen te winnen? ‘Als westerse ngo in het Midden-Oosten word 
je al snel gezien als een soort van spionorganisatie’, zegt Du Pont. 

‘Ik heb nog nooit van  
een donor gehoord:  
“Dat doen we niet 
vanwege jullie idealen”’

SPARK

we kunnen gaan. Dat vind ik zelf het leukst aan werken in die regio 
met lokale financiers, ook omdat ik denk dat we daarmee zelfs nog 
iets verder kunnen gaan dan wanneer we alleen met Nederlands of 
Europees geld zouden werken, omdat we door de partnerschappen 
lokaal extra vertrouwen wekken.

‘Als je blijft preken voor eigen parochie, dan ben je zo weer bezig 
met die kleine clubs in de grote steden die er precies hetzelfde over 
denken – en dat kan ook gevaarlijk zijn. Kijk naar wat er in Afghani-
stan is gebeurd, waar bijna niemand de snelle opkomst van de Taliban 
zag aankomen, waar de westerse aanwezigheid erg met zichzelf bezig 
was.’

En toch. Kan Spark in Qatar haar wensen op tafel leggen en zeggen: 
zo willen we het graag doen? ‘Het verbaast me enigszins, maar ik heb 
nog nooit gehoord: “Dat gaat niet gebeuren.” We hebben vijf donoren 
in het Midden-Oosten, als eentje ervan zegt dat we niet langer werk- 
gelegenheidsprojecten voor vrouwen moeten financieren, dan doen 
we daar geen zaken meer mee. Maar zoiets hebben we dus nog nooit 
gehoord.’ 

Is er dan echt helemaal nooit kritiek op de voorstellen? ‘Laat ik het 
zo zeggen: ik dacht dat het vaker zou voorkomen. Niet door donoren, 
maar ik heb weleens meegemaakt dat een overheid zei: “Als je nu dat 
project in dat conflictgebied doorzet, dan weten we niet of je regis-
tratie intact blijft.” Dat was politiek. Ik heb nog nooit van een donor 
gehoord: “Dat doen we niet vanwege jullie idealen.”’

Niettemin blijft samenwerken met partijen uit de Golf een lastig 
onderwerp, waarover Du Pont vaak tekst en uitleg moet geven. Vorig 
jaar nog, toen het bij een Nederlandse ngo-bijeenkomst ter sprake 
kwam. 

‘Toen zag ik veel mensen bedenkelijk kijken en twee spraken me 
er ook op aan: “Dat zouden wij nooit doen.” Dan ga je in discussie en 
komt al snel de aanname naar boven dat er allerlei voorwaarden aan 
ons zouden worden gesteld – en dat is dus niet zo. 

‘Bovendien checken we helemaal dood waar het geld vandaan 
komt, voordat we met een donor in zee gaan. We spreken met ambas-
sadeurs en andere partijen die al financiering van díe partij krijgen. 
En, ja: we zijn ook weleens weggelopen omdat het niet goed voelde.’ 

Spastisch, zo noemt Du Pont de reactie die vaak volgt als het over 
donoren uit de Golf gaat. ‘Ik denk dat dat de twee grote angsten zijn: 
is de bron van het geld wel goed en krijg je niet allerlei rare voorwaar-
den erbij? Maar toen we laatst geld uit Koeweit kregen, zijn we door 
allerlei Nederlandse overheidsinstellingen doorgelicht vóór dat door 
kon gaan: Sociale, Buitenlandse en Binnenlandse Zaken, en nog een 
dienst van Binnenlandse Zaken. 

‘Ik vind dat je alles op zijn merites moet beoordelen, kijk naar de 
impact die zo’n donatie heeft. En hoe zuiver is het eigenlijk om geld 
van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië aan te nemen als je be-
denkt dat alle munitie die in Jemen wordt gebruikt door die landen is 
verkocht? Toen Trump aan de macht kwam, had ik toen ook geld van 
USAID moeten boycotten? Wat schiet ik daarmee op?’ 

Het doet hem soms denken aan de discussies die hij vroeger had 
over de samenwerking met het bedrijfsleven, iets waar Spark destijds 
mee vooropliep. ‘“Ben je nu een ngo of een bedrijf?” kreeg ik dan te 
horen, of: “Waarom werk je samen met dat grootkapitaal?” Dan moest 
ik weer uitleggen wat het belang ervan was en dat we dat voor jonge-
ren dáár deden. 

‘Neem het project met Generali, dat miljoenen heeft vrijgemaakt 
om vluchtelingen in zes landen aan het werk te helpen, veel meer dan 

we vooraf hadden gedacht. Maar het betekent niet dat wij dan alleen 
maar netjes dankjewel zeggen. 

‘Bij een gesprek met de CSR-manager heb ik eens een rapport van 
Pax op tafel gelegd, waarin stond dat Generali nog heel veel geld in-
vesteerde in fossiele brandstoffen. Dan heb ik daar een mooi gesprek 
over, of dat niet anders kan. Als dat een van onze donoren is, reken 
er dan maar op dat ik er een punt van maak.’ 

Du Ponts boodschap: kijk waar de gemeenschappelijke belangen 
liggen, hoe je elkaar daarin kunt versterken en realiseer je dat je als 
ngo invloed hebt. ‘Constant verdedigen hoeft gelukkig niet meer, 
omdat het inmiddels geaccepteerd is dat je ook met bedrijven werkt, 
maar ik denk dat er nog wel een stap te zetten valt in Nederland. 

‘We roepen wel dat we met het bedrijfsleven willen werken, maar 
vervolgens wordt er geen open discussie met het bedrijfsleven ge-
voerd om het ècht te gaan doen. Daar is Nederland gewoon niet ver 
genoeg in gegaan.’

De ontwikkelingssector mag wat dat betreft best wat vaker in de 
spiegel kijken, vindt hij. ‘Je kunt mij bedenkelijk aankijken als we het 
over de Islamitische Ontwikkelingsbank hebben, maar die is soms 
een van de grootste aanjagers van hervormingen. 

‘Omgekeerd is er door een flink deel van de Nederlandse sector 
ook weleens een stevige lobby gevoerd tégen het versneld uitgeven 
van geld via lokale partijen, toen de motie-Van Laar is getorpedeerd 
(waarin werd bepaald dat zuidelijke organisaties ook penvoerder 
mogen worden in strategische allianties, red.). 

‘Hoe willen we onze zuidelijke partners dan vooruithelpen? Durf 
ook eens te kijken naar de grote conservatieve organisaties in die 
landen, die echt grote delen van de bevolking vertegenwoordigen.  
En vraag je af: hoe kunnen we meer vanuit hun nationale hervor-
mingsagenda gaan werken aan bijvoorbeeld thema’s als “meer vrou-
wen aan het werk krijgen”?’ 

Het zijn allerlei dingen die Du Pont zelf op een bepaald punt in 
zijn leven ook niet had gedacht, of zoals hij eerder al zei: eng had 
gevonden. ‘Maar nu weet ik: het werkt. Het zou zonde zijn als we die 
kansen laten liggen, want daardoor krijg je minder impact in ont-
wikkeling – en dat is wat niemand zal willen.’ •
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mie in de regio en ook de plek waar kapitaal zit waarop de onder- 
nemers die Spark steunt aanspraak kunnen doen. 

Dat er binnen ondernemerschapsprojecten en beurzen voor 
vluchtelingenstudenten steeds meer nadruk op IT en tech ligt, is 
volgens Haffar geen wonder. Na jaren van achterstand digitaliseert 
het Midden-Oosten in rap tempo en Spark probeert ervoor te zor-
gen dat iedereen daarin mee kan komen. 

‘Er gebeurt al veel op IT-gebied, maar er kan nog veel meer gebeu-
ren’, benadrukt hij. ‘Ik ben blij dat we echt over het voetlicht kunnen 
brengen welk belang IT en de digitale transformatie kan hebben 
voor de mensen die wij proberen te bereiken.’ 

De coronapandemie heeft volgens Haffar aangetoond hoezeer het 
nodig is dat ondernemers in de regio online kunnen werken, want 
veel kleine ondernemers liepen begin 2020 tegen het probleem aan 
dat ze alleen offline zakendoen. 

‘Door covid-19’, zegt hij, ‘zijn veel bedrijven in de landen waar 
Spark actief is hard geraakt. Binnen alle beperkingen die er plots 
waren, konden ze niet meer verder werken – maar digitalisatie heeft 
veel bedrijven weer vooruitgeholpen. In sommige gevallen alleen al 
door onlinemeetings te houden, via Zoom of Teams. 

‘Restaurants zijn apps gaan gebruiken om maaltijden te kunnen 
bezorgen en veel bedrijven zijn met e-commerce (elektronische be-
drijfsvoering, red.) en online verkoop aan de slag gegaan. Het klinkt 
misschien vanzelfsprekend, maar dat is het hier zeker niet. Wie een 
fysieke winkel had of het gewend was om direct aan klanten te leve-
ren, stond ineens stil.

‘Hier heeft dat bijvoorbeeld veel gevluchte vrouwelijke onderne-
mers geholpen. Veel van hen hadden nooit de mogelijkheid om hun 
onderneming verder uit te bouwen. Vaak starten ze met een eenvou-

dig idee en krijgen ze wat hulp van familie en vrienden, maar ze heb-
ben amper kennis van hoe het bedrijf verder kan groeien, hoe ze hun 
producten op meer plaatsen kunnen verkopen en hun netwerk beter 
kunnen inzetten. Door de steun die Spark ze kon bieden, konden ze 
hun werkzaamheden voortzetten.’ 

Dat gebeurde door samen te werken met de Turkse online markt-
plaats Hepsiburada, een soort tegenhanger van bol.com. ‘Die vrou-
welijke ondernemers hebben echt van de samenwerking geprofi-
teerd. Door hen te registeren op het platform van Hepsiburada is er 
een enorme toename in hun verkoop geweest, gemiddeld ongeveer 
25 procent.’ 

En dat biedt ook weer mogelijkheden in andere landen. Nu de 
samenwerking met Hepsiburada een succes is gebleken, wil Spark 
kijken of het eenzelfde soort partnerschappen kan aangaan met on-
line marktplaatsen in heel het Midden-Oosten. ‘Denk aan Libanon, 
Jordanië. Ook daar zijn er genoeg kwetsbare ondernemers die nog 
een online stap moeten zetten.’

Tegelijkertijd is er op heel veel fronten nog een wereld te win-
nen. Veel Syrische vluchtelingen die wel willen ondernemen of een 
opleiding willen volgen, leven nog onder de radar, worden nu niet 
goed bereikt of hebben geen toegang tot financiële systemen. 

‘Dus proberen we met start-ups in de fintech (bedrijven die finan-
ciële diensten aan innovatieve technologie koppelen, red.) te kijken 
hoe zij wel aan financiering of een bankrekening kunnen komen’, 
legt Haffars collega Okan Altasli uit. Hij is private-sectorcoördinator 
bij Spark in Istanboel en ziet in die rol hoe het sterk gereguleerde 
Turkse banksysteem vluchtelingen nu vaak dwarszit. Wie niet eer-
der een rekening bij een Turkse bank had, moet van alles kunnen 
aantonen, wat vluchtelingen nu vaak niet kunnen. 

‘Het is een oude, bureaucratische manier van werken. Zeker als je 
uit Syrië komt, zijn de banken heel terughoudend om je binnen te 
laten. Een vervelende situatie, maar dat betekent wèl dat er kansen 
liggen om nieuwe technologieën te introduceren – en de fintech-
bedrijven waarmee we partnerschappen hebben, doen precies dat. 
Deze bedrijven zien we als een poort naar het financiële systeem.’

Een manier waarop dat gedaan wordt is door verschillende data 
– NAW-gegevens, OV-reisgeschiedenis – te verzamelen die van de 
vluchtelingen voorhanden is. ‘In Turkije wordt er heel veel data 
gesprokkeld. Ik denk dat er zo een bundel met zestig of zeventig 
uiteenlopende gegevens gecreëerd kan worden waarmee je aantoont 
dat het veilig is om iemand toegang tot het financiële systeem te 
geven’, zegt Altasli. 

‘Een ander initiatief: elektronische facturen zijn nu de standaard 
in Turkije. Stel: je verkoopt online spullen en je hebt financiering 
nodig van het traditionele banksysteem, dan kunnen deze data erbij 
helpen als een alternatief afschrift wanneer je een lening wilt aan-
vragen. Al die nieuwe fintechbedrijven die data verzamelen schep-
pen mogelijkheden voor iedereen zonder bankrekening, maar ook 
voor immigranten en vluchtelingen.’ 

Naast het samenwerken met (relatief) onbekende start-ups in de 
fintech, slaat Spark ook de handen ineen met de grote jongens. Eind 
januari start met hulp van Google.org (de liefdadigheidstak van de 
zoekmachine) een project om techondernemerschap te stimuleren 
in Libanon, Irak en de Palestijnse gebieden. 

Het project, dat een looptijd van twee jaar zal hebben, draait om 
twee onderdelen: ‘Als eerste’, zegt Haffar, ‘proberen we cursisten 
die nog niet in de techindustrie werken te helpen bij het trainen 

van digitale vaardigheden en een baan te zoeken. Ook proberen we 
ondernemers te helpen, door ze te coachen en te koppelen aan mo-
gelijke investeerders. Waar het kan moet hun bedrijf zo een volgende 
stap zetten.’

Volgens de manager digitale zaken verschilt het project daarmee in 
essentie niet veel van wat Spark al heel vaak doet. ‘Maar de betrok-
kenheid van Google maakt natuurlijk nieuwsgierig. We zitten nog 
in de voorbereidende fase, maar de komende maanden wil ik precies 
bekijken hoe we Google er zoveel mogelijk bij kunnen betrekken. Dat 
is zo’n grote organisatie, met zóveel resources, dat moet iets extra’s 
kunnen bieden. 

‘Ik denk dan aan medewerkers die projecten kunnen ondersteu-
nen, een mentor kunnen zijn voor de trainees. Kijken hoe we hun 
platformen en netwerk kunnen gebruiken om de samenwerking zo 
goed mogelijk te benutten, zodat onze deelnemers het best mogelijke 
programma krijgen voorgeschoteld.’ 

Samen met lokale partners, die de trainingen gaan geven, selecteert 
Spark nu de deelnemers. ‘We mikken op maximaal 250 trainees en op 
maximaal 150 ondernemers. In principe is iedereen welkom zich in te 
schrijven. Veel projecten in de regio zijn gericht op Syrische vluchte- 
lingen, die hebben onze hulp ook nodig, maar de lokale gemeen-
schappen worden ook getroffen door de vluchtelingencrisis. 

‘Daarom moeten we ook de kansarme, lokale jongeren niet verge-
ten en proberen te ondersteunen via dit soort projecten. Als we er 
een kleine tweehonderd aan een baan kunnen helpen, zou dat fantas-
tisch zijn.’ 

Het Google-project moet een voorbode voor de komende jaren 
zijn, waarin Spark wil kijken hoe het zich nog beter kan richten op 
techprojecten en dus nog meer mensen in deze sector aan een baan 
kan helpen. Okan Altasli voorziet een periode waarin Spark veel bezig 
is met experimenteren, pionieren en nieuwe modellen ontwikkelen. 

‘We starten projecten op met een partij als Google, delen steeds 
meer beurzen uit aan studenten en vinden met onze partners manie-
ren om het steeds makkelijker te maken om financiering te krijgen’, 
vertelt hij.

‘We hebben iemand aangesteld die dertig jaar in Silicon Valley 
heeft gewerkt, die weet precies hoe start-ups de markt moeten be- 
treden en waar ze moeten zijn voor financiering. En elke methode  
die werkt, kunnen we opschalen en weer in een ander land toepas-
sen. Dat kan allemaal bijdragen aan ontwikkeling.’

Haffar knikt. ‘We zien in tech een groot belang voor de toekomst’, 
zegt hij. ‘Spark maakt daarin nu echt een verschuiving. Hoe meer we 
daarop focussen, hoe groter de kans dat we mensen aan een baan 
helpen en dat we zorgen dat ze in een economisch sterkere positie 
komen. En daar draait het uiteindelijk allemaal om.’ •

‘Een vervelende situatie,  
maar dat betekent wèl dat 
er kansen liggen om nieuwe 
technologieën te introduceren’

Na jaren van achterstand digitali- 
seert het Midden-Oosten in rap 
tempo. Spark heeft de laatste jaren 
samen met haar partners veel  
ingezet op projecten die zich rich-
ten op IT en digitale transformatie 
om (kansarme) jongeren, vluchte-
lingen, studenten, vrouwen en  
beginnende ondernemers klaar te 
stomen voor een baan in de tech  
of (verder) wegwijs te maken in  
de digitale wereld – en dat moet 
alleen maar méér worden. 

De Syriër Samer Haffar is sinds maart manager digitale zaken 
voor Spark in Istanboel. Hij vluchtte – net als miljoenen anderen – 
vanwege de burgeroorlog naar Turkije. Daar werkte hij de voorbije 
jaren bij een partner van Spark aan ondernemerschaps- en werk- 
gelegenheidsprogramma’s voor Syrische vluchtelingen. 

Turkije is de belangrijkste hub van waaruit Spark opereert voor 
haar projecten in het Midden-Oosten; de meest ontwikkelde econo-

SPARK

   Tech als 
  drijvende 
       kracht achter 
    ontwikkeling 

TOPSECTOR 2021/’22



90 91

Enthousiaste cursisten van 
de Change the Game Academy, 
van Wilde Ganzen
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WILDE GANZEN

  De beste  
      hulp  
      komt van 
  binnenuit

De Change the Game Academy is een initiatief van Wilde Ganzen  
en drie partnerorganisaties uit India, Kenia en Brazilië. Programma-
coördinator Esther Meester is sinds enkele jaren bij het project be-
trokken. ‘We vinden het belangrijk dat mensen hun eigen middelen 
bij elkaar kunnen krijgen’, vertelt ze vanuit het hoofdkantoor. 

Dat is niet door Nederlandse zuinigheid ingegeven. ‘Buitenlandse 
hulp heeft de solidariteit tussen mensen platgeslagen’, legt ze uit. 
‘Tijdens trainingen zeggen deelnemers: we hoopten op hulp van Bill 
Gates of de EU, maar we zien nu dat er juist dicht bij huis heel veel 
mogelijk is.’

Naast Meester zit Kees de Jong, de directeur van Wilde Ganzen. 
De stichting is in 1957 door de Ikon opgericht en had lange tijd een 
progressief-christelijk imago. ‘We zijn door de wekelijkse Ganzen-
vluchten bekend geworden; korte reclamespotjes waarin kijkers  
werden opgeroepen geld te doneren.’ 

Ze worden nog steeds uitgezonden – niet meer door de Ikon, 
maar sinds 2016 door de EO. ‘Er wordt geld ingezameld voor een 
kliniek, klaslokaal of waterput. Meestal is het iets tastbaars.’ Het zit 
in het DNA van Wilde Ganzen: wereldwijd worden vooral kleine, 
praktische projecten ondersteund. 

Sinds enkele jaren heeft de stichting het idee van gemeenschaps-
filantropie omarmd: projecten moeten deels door de gemeenschap 
worden gefinancierd. ‘Wilde Ganzen’, zegt Meester, ‘is zelf afhanke-
lijk van een achterban die trouw geeft.’ Dat levert veel vrijheid op. 
‘Daardoor hoefden we niet van subsidie naar subsidie te hoppen en 
hoefden we ons niet telkens aan te passen aan wisselende donor- 
eisen. Dat zette ons aan het denken.’

De Oegandees Eddy Balina verzette zich tegen het bendegeweld 
in de stad Jinja: met zijn organisatie The Non-Violence Project ont-
wikkelde hij lesprogramma’s voor scholen om leerlingen te helpen 
ruzies en conflicten op een vreedzame manier op te lossen. 

Meester: ‘Er was één probleem: hoe bereik je ook jongeren die 
niet naar school gaan?’ Het idee ontstond om een brede school op 
te richten, voor leerlingen die het schoolgeld niet konden betalen. 
Via een Nederlands meisje dat hij kende kwam Balina in contact met 
Wilde Ganzen en de Change the Game Academy. 

Hij benaderde ouders en tijdens ontbijtbijeenkomsten deed hij bij 
lokale bedrijven zijn verhaal. ‘In tegenstelling tot de scholen die zijn 
opgericht door internationale organisaties’, zegt Meester, ‘voelen 
mensen zich bij deze school wèl betrokken.’

Vanaf 2007 begon Wilde Ganzen met de drie partnerorganisaties 
in Kenia, Brazilië en India aan een experiment. Projecten werden 
alleen goedgekeurd als een deel van het geld door de eigen gemeen-
schap werd opgebracht. Wat bleek: negenhonderd van de duizend 
organisaties waren in staat om zelf ruim de helft van een project-
budget bij elkaar te krijgen. 

In die drie landen werden in 2015 de eerste trainingen van de 
Change the Game Academy gegeven – intussen zijn ze in dertien 
landen te volgen. ‘De lokale partners passen de trainingen aan de 
context van het land aan.’

Organisaties die iets willen betekenen voor hun gemeenschap, 
kunnen bij de Academy aankloppen. Eerst moeten ze in kaart bren-
gen wie hun achterban is. Meester: ‘Wie heeft er baat bij wat je doet? 
En op wat voor manier zouden die mensen je kunnen helpen?’ 

Dan moeten de deelnemers een concreet plan maken en worden 
ze geholpen het uit te voeren. Sinds 2018 zijn er ook trainingen on- 
line te volgen. Het afronden van een module staat ook goed op het 

cv: na het behalen van een examen krijg je een diploma dat is ge- 
accrediteerd door het Nederlandse opleidingsinstituut NCOI. 

Wilde Ganzen wist ook de Nederlandse overheid enthousiast te 
stemmen voor lokale fondsenwerving. Het ministerie van Buiten-
landse Zaken maakt de komende vijf jaar 24 miljoen euro vrij voor 
de Giving for Change Alliance, een programma waarbij in acht landen 
lokale filantropie wordt gepromoot. 

Het is niet de bedoeling dat overheden en organisaties in het 
Westen achterover kunnen leunen, benadrukt Meester. ‘Wij houden 
geen pleidooi tegen extern geld.’ Als het organisaties lukt lokaal hun 
eigen middelen in te zamelen, laat het zien dat hun project binnen 
de gemeenschap leeft. ‘Je draait het om: mensen bedenken dáár wat 
er gaat gebeuren en dan kunnen wij dat ondersteunen.’

De inwoners van het Ghanese plaatsje Tumu waren niet blij  
met de houtfabriek die een Chinees bedrijf in de buurt van hun  
stad had gebouwd. In de fabriek werd palissander verwerkt, een  
edele houtsoort waarvan de handel officieel verboden was. De kap- 
activiteiten leidden tot ontbossing en vernietiging van de lokale 
landbouwgrond. 

Het Social Initiative for Literacy and Development Program, een 
lokale ngo, wierp zich op als leider van het verzet tegen de fabriek. 
Maar dat lukte moeilijker dan gehoopt, vertelt Meester: ‘Er heerste 
onder de bevolking veel wantrouwen over maatschappelijke orga- 
nisaties.’

Nadat twee bestuursleden trainingen volgden bij de Change the 
Game Academy keerde het tij. In radio-uitzendingen en op bijeen-
komsten werd de gemeenschap warm gemaakt voor de vreedzame 
strijd tegen de fabriek. Het lukte de organisatie het vertrouwen van 
de mensen te winnen: er werd zesenhalfduizend euro aan contant 
geld ingezameld. 

In de zomer van 2019 gingen de inwoners van de stad de straat op 
om tegen de fabriek te demonstreren. Met succes: de lokale overheid 
sommeerde het bedrijf te vertrekken. ‘Het leidde tot zelfvertrouwen’, 
zegt Meester. ‘Mensen zien dat ze ook zelf bij de overheid kunnen 
aankloppen.’

De bestuursleden van het Social Initiative kregen niet alleen trai- 
ning over het inzamelen van geld, maar leerden ook hoe je een suc-
cesvolle politieke campagne opzet. Die twee zijn nauw met elkaar 
verbonden, vertellen Meester en De Jong. 

Niet alleen in Tumu heerst er wantrouwen tegenover maatschap-
pelijke organisaties – zeker als het geld uit het buitenland afkomstig 
is. ‘Maar als organisaties fondsen in hun eigen gemeenschap werven,’ 
zegt De Jong, ‘dan moeten ze ook aan de gemeenschap verantwoor-
ding afleggen.’

‘We hoefden niet van 
subsidie naar subsidie  
te hoppen en ons telkens 
aan te passen aan  
wisselende donoreisen’

Buitenlandse ontwikkelingshulp 
ondermijnt nog te vaak de zelfred-
zaamheid van mensen en de saam-
horigheid ter plaatse. Wilde Ganzen 
ziet gemeenschapsfilantropie als 
oplossing: er is voor lokale organi-
saties dicht bij huis veel meer mo-
gelijk dan gedacht. ‘Kleine giften 
zijn samen al snel veel geld.’

Tekst: Elian Yahye

Voor veel meisjes in de Keniaanse stad Busia was het gebrui-
kelijk dat ze een paar dagen per maand niet naar school gingen: 
maandverband was te duur. Onacceptabel, vond de negentienjarige 
Sarah Martha. Ze meldde zich aan bij de Change the Game Acade-
my, een lesprogramma waarbij deelnemers worden geholpen een 
project op te zetten voor hun gemeenschap en daar zelf geld voor  
in te zamelen. 

Binnen zes maanden lukte het Martha om vierduizend dollar 
op te halen. Belangrijker nog, de actie vormde het startschot voor 
een succesvolle lobbycampagne in haar regio: tegenwoordig wordt 
maandverband door de overheid aan scholen beschikbaar gesteld.  

VICE VERSA

Kees de Jong en Esther Meester 
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Overheden in het Mondiale Zuiden zien gulle giften van westerse 
donoren bovendien snel als buitenlandse bemoeienis. ‘Kijk naar een 
land als India’, vervolgt De Jong. ‘Dat is de grootste democratie ter 
wereld. Daar zitten ze niet te wachten op al dat internationale geld.’ 

Dit jaar maakte de Indiase regering het moeilijker voor tien grote 
internationale ngo’s om er projecten te financieren. Je kunt vraag- 
tekens zetten bij het democratische gehalte van deze maatregelen: 
critici bestempelen het gedrag van de overheid als autoritair. 

Hoe het ook zij, dit soort problemen worden door lokale fondsen-
werving deels omzeild. Meester: ‘Als het geld uit de eigen gemeen-
schap komt, zijn politici vaak wel bereid te luisteren – dan zijn het 
hun eigen kiezers.’

Lokale fondsenwerving is geen model dat alleen werkt in ge-
meenschappen met al genoeg geld in de portemonnee. ‘We hebben 
een programma in Burkina Faso,’ zegt De Jong, ‘dat is een van de 
armste landen van Afrika. Daar zagen we juist dat het heel snel  
lukte om geld en andere middelen op te halen.’ 

Zodra mensen inzien dat een project in hun eigen belang is,  
ontstaat er een sneeuwbaleffect: ‘Kleine giften zijn samen al snel 
veel geld.’

Veel landen in het Zuiden hebben een snelgroeiende middenklas-
se. Volgens het Pew Research Center groeien de bestedingen van die 
groep jaarlijks met acht procent. Meester: ‘We dachten daarom: in 
steden als Nairobi en Mumbai moet het makkelijk lukken.’

Het tegenovergestelde bleek het geval. ‘Het is moeilijker om hen 
op de been te krijgen,’ zegt ze, ‘omdat ze wat verder van het project 
afstaan.’ Dat is niet onoverkomelijk. ‘Mensen zijn wel vrijgevig, maar 
geven vooral aan buren of voor bruiloften en begrafenissen. Het be-
sef dat je ook geld aan een organisatie kunt geven, leeft nog niet zo.’

Niet alleen de middenklasse groeit, ook het aantal superrijken 
neemt toe. Het Afrikaanse continent telt tegenwoordig meer dan 
130.000 miljonairs. ‘Je ziet nu dat veel grote bedrijven hun eigen 
stichtingen oprichten’, zegt Meester. ‘Die moeten we zien mee te 
nemen in het verhaal van verandering van onderop.’ 

Tijdens de pandemie was het aantal giften van Afrikaanse filantropen 
zeven keer zo hoog als in de jaren ervoor, bleek uit onderzoek van de 
Bridgespan Group. Veel van hen zijn het alleen niet gewend om aan 
lokale organisaties te geven: minder dan tien procent van die dona-
ties kwam bij plaatselijke ngo’s terecht.

Terwijl de pandemie liet zien dat lokaal gefinancierde organisaties 
een voordeel hebben: ze kunnen sneller reageren als er een crisis 
uitbreekt. ICOM is een Braziliaanse organisatie uit het netwerk van 
Wilde Ganzen die in de kustregio Grande Florianópolis actief is. In 
2018 was ze begonnen met het opzetten van een netwerk waarbinnen 
inwoners van de regio en lokale bedrijven elkaar financieel onder-
steunen. 

Toen het virus een jaar later toesloeg, stuurde ICOM een brief aan 
alle leden met de vraag of het geld ingezet kon worden voor de pan-
demiebestrijding. Binnen een dag was er een fonds opgetuigd. ‘We 
waren een van de weinige fondsen in de regio’, schreef de voorzitter 
op de website. 

Meester en De Jong zien dat het belang van lokale filantropie steeds 
meer in de ontwikkelingssector begint door te dringen. ‘Het is erg 
actueel’, zegt De Jong. 

Grote hulporganisaties, zoals het Duitse Brot für die Welt, zijn ge-
interesseerd in het trainingsmodel van de Change the Game Academy 
en willen het gebruiken voor hun eigen partnerorganisaties. Ook op 
andere plaatsen vindt het gehoor. ‘Laatst was er een nevenevenement 
bij de VN dat helemaal in het teken van lokale filantropie stond.’

Lokale fondsenwerving wint duidelijk aan terrein en het zaagt aan 
de poten van een wereldbeeld waarin mensen in het Zuiden vooral 
zielig en hulpbehoevend zijn. Maar gaat er niet ook een stuk inter- 
nationale solidariteit verloren? Dat veel Nederlanders na het zien van 
de Ganzenvluchten bereid zijn om geld te doneren is ook een vorm 
van saamhorigheid. 

‘Er is inderdaad een fijne balans tussen paternalisme en solida- 
riteit’, zegt Meester. Gezien de wereldwijde welvaartsongelijkheid  
is westers geld volgens beiden voorlopig nog steeds hard nodig.  
De Jong: ‘We moeten niet het kind met het badwater weggooien.’ •
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Lokale filantropie komt in allerlei vormen 

op het Afrikaanse continent voor – zij het 

vaak onder een andere naam. Volgens het 

Africa Philanthropy Network wordt deze 

vrijgevigheid nog onvoldoende benut. 

‘Harambee’, prijkt er op het wapenschild 

van Kenia. Vrij vertaald: ‘laten we samen-

komen’. Het slaat op een traditionele 

Keniaanse vorm van filantropie: leden van 

een gemeenschap bundelen hun krachten 

en stoppen geld in een fonds dat gebruikt 

wordt voor een school of een buurthuis. 

Over heel het Afrikaanse continent komen 

dit soort systemen voor, vertelt Stigmata 

Tenga, directeur van het Africa Philanthropy 

Network (APN), vanuit het kantoor in de Tan-

zaniaanse hoofdstad Dar Es Salaam. ‘Onder 

de Afrikaners heb je stokvels en in het Shona 

spreek je van gogolela.’ 

Deze lokale saamhorigheid neemt vele 

vormen aan: van gemeenschapsfondsen 

tot vrouwen die hun eigen spaargroepen 

oprichten. ‘Het zijn allemaal filantropische 

ecosystemen’, zegt Tenga. 

Het APN is in 2009 opgericht om al 

die verschillende eilandjes met elkaar te 

verbinden. Ondertussen zijn filantropische 

organisaties en initiatieven van over het hele 

continent bij het platform aangesloten. 

Het werkt onder meer samen met ngo’s, 

filantropen en overheden om ervoor te zor-

gen dat alle hulp die er lokaal wordt gebo-

den, zo goed mogelijk wordt ingezet. ‘Het is 

de bedoeling dat het ook echt wat bijdraagt 

aan de levens van mensen. Vooral de men-

sen die nu gemarginaliseerd worden.’

Dat is nu niet altijd het geval. ‘Afrikanen 

zijn spirituele mensen’, legt Tenga uit. ‘Ze 

geven veel geld aan moskeeën en kerken.’ 

Het geven van aalmoezen aan de armen 

(zakat) is een van de vijf pijlers van de islam. 

Christenen worden opgedragen hun tienden 

te geven. Goede gewoonten, stelt ze, maar 

er valt wel het een en ander aan te merken 

op de religieuze vrijgevigheid. 

‘Religieuze organisaties zijn vaak erg pa-

triarchaal. Zo wordt de ongelijkheid tussen 

mannen en vrouwen in stand gehouden.’ 

Bovendien zetten de donaties niet altijd 

zoden aan de dijk. ‘Het draait vaak meer om 

het krijgen van een goed gevoel, dan dat het 

leven van een ander er daadwerkelijk beter 

van wordt.’

Vroomheid staat niet altijd gelijk aan effec- 

tiviteit: ‘Dat zie je tijdens de Ramadan.’ Tij- 

dens de heilige maand komt er wereldwijd 

een gigantische stroom aan donaties op 

gang. Het jaarlijkse budget van Islamic Relief, 

de grootste islamitische hulporganisatie 

ter wereld, bestaat voor veertig procent uit 

Ramadan-donaties. 

Ook binnen Afrika geeft de maand een 

impuls aan de vrijgevigheid. ‘Het zijn vaak 

alleen eenmalige giften, die geen vervolg 

krijgen’, zegt ze. ‘Dat is kortzichtig.’ Het APN 

werkt samen met islamitische filantropen 

om te kijken hoe het geld beter kan worden 

besteed: ‘Kan het bijvoorbeeld niet ingezet 

worden om een stichting op te richten?’

Ook op het gebied van wetgeving valt er  

in Afrikaanse landen nog een hoop te ver- 

beteren, vertelt Tenga. Soms is dat vrij tech- 

nisch: zo kunnen fondsen en andere sub-

sidieverstrekkende organisaties zich in de 

meeste landen alleen registreren als ngo. 

‘Die worden nu op een hoop gegooid, ter-

wijl dat heel andere organisaties met andere 

belangen zijn.’ Daarnaast wordt het bedrijfs-

leven nog te weinig betrokken, vertelt ze. 

‘Vierenveertig landen in Sub-Sahara-Afrika 

hebben in de wet staan dat bedrijven hun 

winst moeten inzetten voor ontwikkeling 

op het continent’, maar dat is tot op heden 

vooral een papieren werkelijkheid gebleken. 

‘Slechts een paar landen voeren die wetten 

ook echt uit.’

Terwijl er wel degelijk animo bestaat on- 

der Afrikaanse bedrijven om hun steentje  

bij te dragen. ‘Je ziet dat ze hun eigen stich-

tingen oprichten’, zegt Tenga. Filantropische 

initiatieven worden nu vaak gebruikt om hun 

eigen producten te promoten, in plaats van 

dat het geld bedoeld is om de levens van de 

gemeenschap te verbeteren, zegt Stigmata 

Tenga. 

Grote bedrijven zijn vaak moeilijk bereik-

baar, maar het APN weet hoe hun aandacht 

valt te trekken: ‘We drukken hen op het hart: 

help de gemeenschap zo goed mogelijk, 

want dat zijn uiteindelijk ook de mensen 

die jullie producten kopen.’ Ze vervolgt, 

lachend: ‘Dan luisteren ze wel!’

Volgens het APN bestaat er op dit moment 

nog een onaangeboorde filantropische 

goudmijn: het platform schat in dat rijke 

Afrikaanse individuen jaarlijks minstens 2,8 

miljard – en mogelijk zelfs zeven miljard – 

voor filantropie in zouden kunnen zetten. 

Ter vergelijking: de jaarlijkse totale over-

heidsuitgaven van landen als Mali, Mozam-

bique en Equatoriaal-Guinea schommelen 

rond de drieënhalf miljard dollar. 

Tenga: ‘Wij werken samen met een plat-

form dat onlangs door welvarende Afrikanen 

is opgericht. Zij roepen andere rijken op hun 

middelen zoveel mogelijk in te zetten voor 

de ontwikkeling van het continent.’

Ook binnen de internationale donor- 

gemeenschap komt er meer erkenning van 

het belang van lokale filantropie. ‘We roepen 

al jaren dat lokale fondsenwerving een goed 

alternatief biedt voor de huidige vorm van 

ontwikkelingssamenwerking’, zegt Tenga. 

Het is volgens haar een van de grootste 

successen van het platform. ‘We zien dat de 

mindset nu aan het veranderen is.’ Het APN 

is net als Dalia betrokken bij het Giving for 

Change-programma. Hulp van internatio-

nale organisaties is nog steeds welkom, zegt 

ze, máár: ‘Respecteer dat er vaak al lokale 

middelen aanwezig zijn – en dat mensen 

zelf goed weten wat ze willen.’

Filantropie heeft 
vele namen

WILDE GANZEN

95

Het advies voor de beleidsnota

De Jong: ‘De overheid moet investeren in het opbouwen van het 

maatschappelijk middenveld, maar dan het echte middenveld – 

dat door onze sector op een 3-0-achterstand is gezet. Dan heb ik 

het over organisaties met een achterban die lokaal gedragen zijn 

en erkend worden. Zij moeten ondersteund worden met flexibele 

financiering, die ze kunnen gebruiken voor organisatieopbouw. Het 

ministerie is op dat gebied al een voorloper, maar die ingezette lijn 

moet versterkt worden.

‘Ook moet er meer geïnvesteerd worden in maatschappelijk 

draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland zelf. Kijk 

naar landen zoals Denemarken en België; daar steunt de overheid 

voorlichtingsactiviteiten en lokale initiatieven. Dat gebeurt in ons 

land niet meer – en dan beland je op een gegeven moment in een 

vicieuze cirkel: van minder draagvlak in de samenleving, naar minder 

politiek draagvlak, naar minder geld.’
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De bezetting, de verwestersing en de indi-

vidualisering: ze beukten genadeloos in op 

de onderlinge solidariteit die er tussen Pa-

lestijnen bestond. ‘We zien elkaar inmiddels 

alleen nog maar als gevaar of als product’, 

zegt Ismail. 

Mansour knikt. ‘Zelfs ons eigen land zijn 

we vooral als handelswaar gaan zien’, zegt 

ze. 

Ook internationale hulporganisaties zijn 

daar verantwoordelijk voor. Grote buiten-

landse ngo’s kijken vaak door dezelfde 

neoliberale bril als ze in het land projecten 

opzetten, legt Ismail uit: ‘Ze geven sneller 

geld aan individuen dan aan coöperaties.’

Voor beiden betekent Palestijnse onaf-

hankelijkheid niet alleen een eigen staat, 

maar ook economische zelfbeschikking. 

Mansour: ‘We zijn niet tegen de economie, 

maar waarom kan dat geen lokale, sociale 

economie zijn?’ 

Het zijn waarden die de organisatie zelf in 

de praktijk brengt. Dalia beheert een boer-

derijtje naast het hoofdkantoor in Ramallah, 

waar op duurzame wijze voedsel wordt 

verbouwd. Onlangs heeft de organisatie een 

oud gebouw gerenoveerd en tot herberg 

omgetoverd.

‘De vrouwen die in de keuken werken,’ 

De Palestijnen regelen het zelf wel 

De vele miljarden aan buitenlandse hulp-

gelden die de Palestijnen de afgelopen de-

cennia ontvingen, bleken eerder een vloek 

dan een zegen. Voor de vrouwen van Dalia 

draait lokale fondsenwerving om eigen-

waarde, zelfbeschikking en het behoud van 

de Palestijnse identiteit. 

In 1993 werden de Oslo-akkoorden onder-

tekend: een reeks afspraken tussen Israël en 

de Palestijnen die de blauwdruk moesten 

vormen voor duurzame vrede en de aanzet 

moesten zijn tot een tweestatenoplossing. 

Sindsdien zijn er vanuit de internationale 

gemeenschap miljarden dollars aan ont-

wikkelingshulp naar de Palestijnse gebieden 

gevloeid. 

Een regelrechte ramp voor de Palestijnen, 

stellen Lina Ismail (41) en Aisha Mansour 

(46). Beide vrouwen zijn betrokken bij 

de Palestijnse gemeenschapsorganisatie 

Dalia, Ismail als programmacoördinator en 

Mansour als bestuurslid. 

Hun volk ligt aan een hulpinfuus, ver-

tellen ze vanuit Ramallah, waar ook het 

hoofdkantoor gevestigd is. ‘Maar we zijn er 

sociaaleconomisch alleen maar op achteruit 

gegaan’, zegt Mansour.

Ismail voegt toe: ‘En ons land wordt nog 

steeds gestolen.’

Palestijnen zijn wereldwijd een van de 

grootste ontvangers van ontwikkelingshulp 

– al is dat een eufemisme: hulpgelden wor-

den regelmatig door Israël en buitenlandse 

overheden ingezet als chantagemiddel en 

om politieke druk op de Palestijnen uit te 

oefenen. 

Daarnaast zwaaien internationale hulp- 

organisaties in feite de scepter in de Pales- 

tijnse gebieden. Dat leidt regelmatig tot wil- 

lekeur, vertelt Mansour: ‘Op een gegeven  

moment vonden donoren het onderwerp 

“cultuur” niet meer interessant. Van de ene 

op andere dag zaten Palestijnse cultuur- 

organisaties zonder budget.’

Dalia, Arabisch voor ‘wijnstok’, is in 2007 

opgericht. Het jaar daarvóór had Hamas in 

de Gazastrook de verkiezingen gewonnen, 

wat ertoe leidde dat veel buitenlandse geld-

stromen naar de Palestijnen opdroogden. 

Activisten en gemeenschapsleiders be-

sloten dat het tijd was om het heft in eigen 

hand te nemen. Zo helpt Dalia vrouwen 

en jongeren die hun eigen project willen 

opstarten of een plek aan de beleidstafel 

willen, door beurzen te verstrekken en trai-

ning te geven. 

Dat wordt in de eerste plaats gefinancierd 

met geld vanuit de gemeenschap zelf. ‘Wij 

waren de eersten die het idee van gemeen-

schapsfilantropie onder de Palestijnen 

introduceerden’, zegt Ismail. 

Dat is niet omdat Palestijnen niet gewend 

zijn naar elkaar om te zien, benadrukt 

Mansour. ‘Ik weet nog goed van toen ik 

een kind was in de jaren tachtig: iedereen 

hielp elkaar. Ik was er trots op dat we als 

gemeenschap zo zelfredzaam waren – dat 

is heel snel veranderd.’

Mansour groeide op in de VS en keerde in 

2008 terug naar de Palestijnse gebieden, 

waar ze onder meer voor de Amerikaanse 

overheid werkte. ‘Ik schrok enorm. De situ- 

atie was zoveel slechter dan ik verwachtte.’ 

Enkele jaren eerder was Israël begon-

nen met de bouw van een muur rond de 

Westelijke Jordaanoever. Palestijnen raakten 

steeds meer van elkaar geïsoleerd en het 

Palestijnse grondgebied werd gereduceerd 

tot een gatenkaas. 

Het deed de saamhorigheid geen goed, 

zegt Ismail: ‘We worden tegen elkaar 

uitgespeeld.’ Maar, zeggen beide vrouwen, 

het is niet alleen de bezetting die daarvoor 

gezorgd heeft. 

Na de neoliberale revolutie van de late 

jaren zeventig werden ook de Palestijnse 

gebieden in de wereldmarkt opgeslokt. Het 

ondermijnde het Palestijnse gemeenschaps-

gevoel, vertelt Ismail. ‘We kopiëren nu het 

Westen en nemen een consumentenleefstijl 

aan.’

zegt Ismail, ‘maken alleen gebruik van 

inheemse producten.’ Lokale organisaties en 

bedrijven kunnen in het gebouw tegen een 

kleine vergoeding een werkplek huren. ‘Het 

geld dat we daarmee verdienen, wordt weer 

geïnvesteerd in het werk van de organisatie.’

Dat betekent niet dat alle hulp van buiten 

wordt afgeslagen. Mansour: ‘We werken 

samen met meerdere  internationale orga- 

nisaties, maar dat doen we alleen als die 

onze waarden ondersteunen.’ Zo is Dalia 

betrokken bij de Giving for Change Alliance, 

het programma om lokaal geven te promo-

ten dat door Wilde Ganzen wordt gecoör-

dineerd.

Het is volgens Mansour en Ismail vooral 

belangrijk dat Dalia zelf kan bepalen hoe de 

projecten met buitenlandse partners eruit-

zien. ‘Alle hulp is welkom, maar organisaties 

moeten wel respecteren dat wíj de prioritei-

ten stellen.’

Eén vorm van buitenlandse hulp is in ieder 

geval welkom. De omvangrijke Palestijnse 

diaspora telt meer dan zes miljoen mensen: 

ongeveer de helft van alle Palestijnen leeft 

niet in de Palestijnse gebieden of Israël. 

De vrouwen van Dalia proberen hen 

zoveel mogelijk bij hun werk te betrekken. 

‘Een Palestijns-Australische onderneemster 

organiseerde met haar bedrijf bijeenkom-

sten om geld voor ons op te halen. Dat 

soort initiatieven zijn nodig.’

Dalia bracht een handleiding uit voor de 

Palestijnen in het buitenland met tips voor 

activiteiten die ze kunnen organiseren om 

geld op te halen: van danswedstrijden tot 

het opzetten van een schminkcabine voor 

kinderen. 

De steun van de diaspora is een hart 

onder de riem voor beide vrouwen, die voor 

hun werk persoonlijke offers brengen. Ismail 

had carrière kunnen maken bij internatio-

nale ngo’s en Mansour had ervoor kunnen 

kiezen haar goedbetaalde baan bij de Ame-

rikaanse overheid te houden – maar beiden 

kozen voor een bestaan dat getekend wordt 

door de dagelijkse vernederingen die de 

bezetting met zich meebrengt. 

‘Het is een soort huwelijk’, zegt Ismail.  

‘Je zegt ja tegen een project waarvan je 

weet: dit gaat heel lang duren.’ Maar ze zijn 

blij te zien dat hun verhaal in de gemeen-

schap aanslaat. 

Mansour, lachend: ‘Laatst kwam ik een 

scholier tegen, die riep: “We hebben een 

lokale economie nodig!” Dat maakte me 

trots.’
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AQUA FOR ALL

Tekst: Marc Broere

 Net  
    dat ene
    zetje

‘Vaak worden nieuwe water- en sanitaire activiteiten met subsidie-
geld ontwikkeld. Als een onderneming dan doorgroeit en kapitaal 
nodig heeft voor een volgende groeistap, is dat er – bijna – niet.  
Om investeringen beschikbaar te maken voor deze bedrijven, zijn 
blended finance-oplossingen nodig; een combinatie van subsidiegeld 
en investeringskapitaal. 

‘Ons subsidiegeld wordt ingezet als de-risking van het private 
kapitaal door het inzetten van instrumenten als garanties en first 
loss-kapitaal. Daarbij kan dan ook subsidie verstrekt worden voor 
capaciteitsopbouw van de ondernemer. 

‘Wij werken daarnaast ook aan capaciteitsopbouw van lokale 
financiële instellingen, zodat zij een leningenportefeuille kunnen 
opbouwen in de water- en sanitatiesector. Dit alles stimuleert het 
katalyseren van privaat kapitaal voor de sector.’

Een van de innovatieve financiële instrumenten die Aqua for 
All mede heeft ontwikkeld heet Impact-Linked Finance for WASH. 
‘Prikkels, dus, om meer impact te genereren’, zegt Sluijs. ‘Hoe meer 
een bedrijf kan laten zien dat het voor additionele impact zorgt, hoe 
meer financiering door ons wordt toegekend.’  

Ze illustreert het met een concreet voorbeeld. ‘We werken samen 
met waterbedrijven in Afrika en Azië die niet snel kunnen investe-
ren in afgelegen plattelandsgebieden, vanwege de hogere investe-
ringskosten. Als een bedrijf wel in die gebieden geïnteresseerd is, 
helpen wij het mogelijk te maken door tijdelijke financiële prikkels 
uit te keren. 

‘Bedrijven krijgen een beloning op basis van de behaalde impact- 
resultaten – en niet zomaar impact: het gaat er niet alleen om men-
sen in afgelegen gebieden van drinkwater te voorzien, maar om 
juist daar ook de armere bevolking te bereiken. Dus we geven ze een 
financiële stimulans voor méér impact. 

‘Na twee of drie jaar hebben ze die niet meer nodig, omdat ze er 
dan een betalende klantgroep hebben. Op vele vlakken is het een 
win-winsituatie. We gaan dit instrument verder ontwikkelen voor 
onze sector, ten behoeve van vrouwen of om de energietransitie bij 
waterbedrijven te bewerkstelligen. 

‘De afspraak die we met het ministerie van Buitenlandse Zaken 
hebben is om marktgerichte lokale bedrijven te steunen die armere 
of kwetsbare mensen bedienen, waardoor zij toegang krijgen tot 
drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daarbij is het van belang dat 
we ondernemerschap bij de bedrijven versterken, zodat zij in de toe-
komst zonder hulp van buitenaf verder kunnen. 

‘We zorgen er altijd voor dat we deze bedrijven op hun lange- 
termijnvisie toetsen en dat onze subsidie gericht is op doorgroei en 
uiteindelijk op het aantrekken van private investeringen.’

Kapitaal aantrekken is hard nodig, zegt Sluijs. ‘De watersector 
loopt enorm achter wat betreft het behalen van de duurzame doe-
len’, zegt ze. ‘Het zesde doel (de toegang tot water en sanitatie voor 
iedereen in 2030, red.) is nog lang niet in zicht. Er zijn nog steeds  
2,1 miljard mensen die toegang tot drinkwater moeten krijgen en  
4,5 miljard mensen tot sanitaire producten en diensten. 

‘Op dit moment is er vijf miljard euro per jaar aan donorgeld 
beschikbaar, terwijl berekend is dat er jaarlijks 114 miljard nodig is. 
Het verwachte jaarlijkse investeringstekort voor het zesde duurza-

me doel is gemiddeld 260 miljard dollar van 2015 tot 2030. Dus hoe 
gaan we ons subsidiegeld zo inzetten dat we ander kapitaal kunnen 
katalyseren?’

Hier ligt een andere taak voor Aqua for All, door samenwerking 
met impactinvesteerders en lokale financiële instellingen. Alvorens 
daar verder over te praten, wil Sluijs zeggen dat je altijd onderscheid 
moet maken tussen humanitaire en economische interventies. 

‘Binnen onze sector zal altijd veel werk blijven dat je moet aan-
pakken met humanitaire hulp. Zo is er geen businesscase te maken 
van waterprojecten in heel moeilijke gebieden. Waterputten op een 
commerciële manier exploiteren in Zuid-Soedan, dat moet je niet 
eens willen. 

‘Deze humanitaire interventies zullen nodig blijven, alleen is dat 
niet ons aandachtsveld. Dit stuk werk is ontzettend belangrijk, maar 
daarmee ga je niet de snelheid en schaal realiseren om in 2030 de 
duurzame doelen te behalen. Dat lukt wèl door samen te werken 
met waterondernemers.’

Ze weet waarover ze praat, want ze komt uit de financiële wereld. 
Jarenlang was ze directeur van het Platform for Inclusive Finance. 
Sluijs spreekt uit ervaring over aanverwante sectoren, zoals micro- 
financiering. 

‘Dat is oorspronkelijk ook opgezet en gefinancierd door ngo’s en 
overheden,’ zegt ze, ‘totdat men zag dat het kapitaal dat erin omging 
bij lange na niet genoeg was om echt stappen te zetten. Om te groei-
en was er privaat kapitaal nodig. Partijen zoals Oikocredit, FMO en 
Triodos zagen het potentieel om te investeren in die microkrediet- 
instellingen en hebben veroorzaakt dat ze zijn gaan groeien en meer 
impact konden maken.’

Bij de microkredietinstellingen veranderde er toen veel. ‘Ze moes-
ten anders gaan rapporteren, waardoor ze hun interne systemen 
moesten professionaliseren. En ze kregen toegang tot kennis en 
technologie, omdat investeerders hen geld verstrekten voor die in-
vesteringen. 

‘Dus je ziet dat er op een andere manier gewerkt moet worden, 
als er aan de voorwaarden van impactinvesteerders moet worden 
voldaan. Het heeft ertoe geleid dat er groei en professionalisering 
mogelijk is.’

Toch liggen de natuurlijke reflexen van het werken met subsidie-
geld binnen de ontwikkelingssamenwerking nog steeds op de loer, 

‘Bedrijven krijgen  
een beloning op 
basis van behaalde 
impactresultaten –  
en niet zomaar impact’

Hoe krijg je impactinvesteerders 
en financiële instellingen zover 
dat ze gaan investeren in de 
water- en sanitatiesector? Aqua 
for All zet subsidiegeld in om 
ze te verleiden. Een gesprek 
met directeur Josien Sluijs: ‘Het 
heeft ertoe geleid dat er groei en 
professionalisering mogelijk is.’

Aqua for All houdt kantoor in een historisch gebouw aan het 
Spaarneplein in Den Haag. Het trappenhuis verwijst naar het werk 
van kunstenaar Escher. Het is een ruimte met een geschiedenis, als 
voormalig hoofdkantoor van de Postcheque- en Girodienst. 

Aqua for All is in 2002 gestart om de mondiale waterproblematiek 
op een maatschappelijk verantwoorde manier aan te pakken. Op- 
gericht door een samenwerkingsverband van Nederlandse water- 
bedrijven en waterschappen kreeg het innovatie, ondernemerschap 
en duurzaamheid als uitgangspunten. 

Sindsdien heeft Aqua for All gezocht naar nieuwe manieren om de uit-
dagingen op het gebied van water en sanitatie die worden veroorzaakt 
door hiaten in dienstverlening en financiën te lijf te gaan.  

Als de band eenmaal is aangezet, valt directeur Josien Sluijs een kort 
moment stil. ‘Dat maakt je toch iets ongemakkelijker’, zegt ze lachend, 
om na even diep nadenken de kern van haar organisatie samen te vat-
ten: ‘We werken aan het katalyseren van kapitaal van impactinvesteer-
ders en lokale financieringsinstellingen voor water- en sanitatiebedrij-
ven – dat is belangrijk voor de opschaling van die bedrijven. 
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heeft Sluijs gemerkt. Ze belde onlangs met andere organisaties in 
Nederland die ook willen meewerken om privaat kapitaal los te krij-
gen voor de water- en sanitatiesector. 

Iedereen bleek tegen dezelfde problemen aan te lopen: ‘Er zijn toch 
altijd organisaties die met de beste intenties dingen doen, maar in de 
weg lopen als het gaat om een meer zakelijke benadering’, zegt Sluijs.

Ooit had Aqua for All met VEI (dat in 2004 door de Nederlandse 
waterleidingbedrijven is opgericht om samen te werken met partner-
organisaties in het Zuiden) de handen ineengeslagen en was in een 
vergevorderd traject met het nationale waterleidingbedrijf van Mali. 
Niet alleen om meer mensen van water te voorzien, maar ook om  
een energietransitie te faciliteren. 

‘We waren al heel ver en hadden precies berekend wat de investe-
ringsbehoefte was’, vertelt Sluijs. ‘Er was een bank die kapitaal wilde 
verschaffen en na een paar jaar zou de lening terugbetaald zijn, en 
zou het voordeel van lagere kosten door goedkopere energie nog 
steeds profijt opleveren. 

‘Het bedrijf was enthousiast, maar durfde de samenwerking toch 
niet aan. Men bleek liever te wachten op een donatie van de Wereld-
bank of een andere grote donor – en dat vind ik een gemiste kans.

‘Hier zou nog veel meer overleg mogelijk zijn tussen ons soort par-
tijen en grote donoren’, analyseert ze. ‘Dat je in ieder geval afspreekt 
dat je een stukje van het project op commerciële basis doet. Nu wer-
ken subsidies soms marktverstorend.’ 

Al is Sluijs niet tegen subsidiegeld als zodanig. ‘Maar gebruik dat 
naast humanitaire interventies vooral strategisch, als hefboom, om 

meer geld te regelen. Je kunt het slim inzetten om meer partijen aan 
boord te krijgen, die op hun beurt meer kapitaal genereren, waar-
door je meer impact krijgt en de donorafhankelijkheid vermindert.’

Het managen van investeringsfondsen en het structureren van 
financiële instrumenten is een specifieke expertise, wil ze benadruk-
ken. Ga als ontwikkelingsorganisatie vooral niet denken dat die ken-
nis makkelijk in huis te creëren is. 

‘Zoek de samenwerking op met organisaties die er verstand van 
hebben’, zegt ze. ‘De wereld van de impactinvesteerders en aanver-
wante organisaties heeft zich in de afgelopen twintig jaar enorm 
ontwikkeld; niet alleen in het managen van fondsen voor ontwikke-
ling van bepaalde sectoren, maar ook alle impactrapportage en wet- 
en regelgeving. Dat moet je niet zelf willen opzetten, laat dat aan de 
professionals over.’ 

De meeste ontwikkelingsorganisaties snappen dat gelukkig wel, 
denkt ze. ‘Een mooi voorbeeld is Oxfam Novib, dat in 1998 samen 
met ASN Bank de organisatie Triple Jump heeft opgericht om meer 
impact te genereren in de microfinancieringssector. 

‘En Hivos wilde dertig jaar geleden impactfondsen stimuleren. In 
plaats van zelf iets op te richten, heeft ze ervoor gekozen de risico’s 
van impactinvesteringen van de Triodos Bank af te dekken. Dat zijn 
hele slimme dingen.’

Ook zelf kijkt Aqua for All goed wie welke expertise heeft. ‘Zo 
werken we samen met een Belgische impactinvesteerder: Incofin, 
een fondsmanager die door haar investeringen ondernemerschap 
in ontwikkelingslanden stimuleert en zich richt op het behalen van 
impact en rendement. Zij zal, als alles goed gaat, volgend jaar een 
fonds van vijftig miljoen euro voor de watersector lanceren. 

‘Incofin brengt de financiële expertise in en wij leveren de kennis 
op het gebied van water. Als Incofin vindt dat een ondernemer nog 
niet goed genoeg is om dit soort kapitaal te kunnen absorberen, 
kunnen wij ons subsidiegeld zo inzetten dat een ondernemer ver-
sterkt wordt en een investering daarná wel aankan.’

In Kenia en Cambodja werkt Aqua for All samen met banken en 
microfinancieringsinstellingen. ‘De banken ondersteunen we met 
een garantie en capaciteitsopbouw. Dat stelt ze in staat om leningen 
en werkkapitaal te verstrekken aan huishoudens die, bijvoorbeeld, 
een wateraansluiting in huis willen, en aan ondernemers die – zeg – 
kiosken managen. 

‘Veel banken en microfinancieringsinstellingen hebben nog niet 
eerder de water- en sanitatiesector bediend en hebben daarom sub-
sidie nodig om marktonderzoek te doen, hun interne systemen op 
nieuwe klantgroepen in te richten en hun medewerkers te trainen 
om de juiste producten aan die klanten te verkopen. 

‘Om zoveel mogelijk financiële instellingen geïnteresseerd te krij-
gen in het opbouwen van een portefeuille, werken we samen met 
impactinvesteerders die liquiditeit aan die instellingen verstrekken.’ 

Zoals ontwikkelingssamenwerking is bedoeld om de doelgroep 
soms even net dat ene zetje te geven om uit een vicieuze cirkel van 
armoede te komen, zo gebruikt Sluijs haar geld om een impactinves-
teerder of financiële instelling een zetje te geven om te investeren in 
iets wat ze anders niet zouden doen – en in dit geval in de water- en 
sanitatiesector. 

‘Het gaat om het afdekken of verminderen van de risico’s’, zegt ze, 
tot slot. ‘Ze willen graag, maar wat je nodig hebt is dat er een andere 
partij is die het hoogste risico wil nemen in de opstartfase. Je hebt 
subsidiekapitaal nodig om ze te kunnen verleiden.’ •

VICE VERSA

‘Je hebt subsidie- 
kapitaal nodig om  
ze te kunnen verleiden’

AQUA FOR ALL

De inspanningen van de Keniaanse overheid om het WASH- 
bereik uit te breiden zijn zeker niet voor niets geweest, maar ook 
nog niet afdoende; doorlopende toegang tot water en sanitatie blijft 
een uitdaging voor zowel de stads- als plattelandsbevolking. Het 
gevolg: ‘spelers’ uit de publieke en private sector, zoals Sidian Bank, 
besloten mee te helpen met de indamming van het virus.

Sidian levert bancaire diensten, zoals werkkapitaal- en zaken- 
leningen, financiering van activa of WASH-projecten en verzekerin-
gen. Dat alles stelde huishoudens, gemeenschappen en het micro-, 
midden- en kleinbedrijf (mmkb) in staat hun veerkracht tijdens de 
pandemie op vele fronten te vergroten.

De bank wist ook voor positieve, diepgewortelde impact te zorgen 
door sociaaleconomische empowerment van het mmkb, door de bar-
rières bij het verkrijgen van werkkapitaal te slechten. En WASH is in 
deze covidperiode voor Sidian Bank tot een eersteklas aandachts- 
gebied uitgegroeid.

In augustus 2020, een paar maanden nadat de eerste coronageval-
len in Kenia bekend werden, ging Sidian Bank een partnerschap met 
Aqua for All aan om met de aangeboden Covid-19 WASH Loan Facility 
de ontstane moeilijkheden het hoofd te bieden – en kansen kwamen 
er ook.

Het voornaamste doel van de samenwerking was om in werk- 
kapitaalfinanciering voor de korte termijn te voorzien en om de 
WASH-diensten te stutten. Het zou de hiaten in de Keniaanse WASH- 
sector ontegenzeggelijk helpen dichten.

‘Het doel van het leningenprogramma van vier miljoen euro’, zegt 
Loise Mwangi, hoofd filialen bij Sidian Bank, ‘was om de negatieve 
effecten van de pandemie op onze klanten te verzachten. We boden 
hen toegang tot financiering voor WASH-zaken en in ruil daarvoor 
konden zij wateruitrustingen aanschaffen om in de toegenomen 
vraag te voorzien.

‘Het was cruciaal om vlùg in de noodzakelijke dingen te investe-

Nog nooit waren de gewenste 

verbeteringen voor de WASH-sector 

in Kenia zo overduidelijk als in deze 

coronatijd – en toen was er plotseling 

geld voorhanden, kon je een lening 

bij Sidian Bank nemen, dat een 

partnerschap met Aqua for All begon. 

Op bezoek bij een waterhandelaar. 

‘De financiële impuls van de bank gaf 

me de broodnodige boost, net toen ik 

voelde dat ik helemaal vastzat.’
Tekst: Eunice Mwaura en Cynthia Omondi
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AQUA FOR ALL

‘Als financiële partner lopen we graag een eind met onze klanten 
mee op, door oplossingen op maat te maken voor de alledaagse 
financiële behoeften van bedrijven. Dankzij ons vermogen daartoe 
konden we de doelstellingen van het programma behalen.

‘We doen ook aan relatiebeheer met waterdienstverleners en  
gemeenschapsgeleide organisaties die WASH-voorzieningen leveren.  
Zo kunnen wij voor de infrastructuur zorgen, zoals boorgaten,  
waterreticulatiesystemen en leidingaansluitingen voor huizen.’

Mwangi wijst erop dat het programma ook baat heeft gehad bij de 
samenwerking met l0kale partners, waaronder Davis & Shirtliff, een 
vooraanstaande leverancier van watergerelateerde toerustingen in 
Oost-Afrika, en Dumu Tanks & Orb Energy, voor zonneprojecten. 
De partners hielpen de WASH-voorzieningen mogelijk te maken door 
betaalbare en flexibele financiering van Sidian Bank. Klanten kregen 
ook korting.

 Aqua for All, vertelt Loise Mwangi, kwam er als strategische part-
ner bij om subsidie te verschaffen voor technische assistentie, onder 
andere voor risicofondsen, waardoor men een lening schappelijk  
geprijsd kon krijgen. En wie niet voldoende onderpand had, maar 
wel een goed bedrijfsmodel, kon door de-risking toch aan krediet 
komen.

Sidian Bank is haar klanten blijven ondersteunen in de zaak tegen 
klimaatverandering, zegt Mwangi. De bank helpt hen in door tech-
nologie gedreven bedrijfsmodellen te investeren, die innovatief zijn 
en overgaan op schonere energie. 

‘Klimaatverandering heeft tot verergering van de al ernstige toe-
stand van de WASH-sector geleid. Het vráágt om innovatie, vooral op 
het vlak van efficiëntie, kostenvermindering, digitalisering en een 
verschuiving naar schone energie, voor een positieve impact op het 
milieu.’

Op weg naar Mombassa County, om een duidelijker beeld van 
dit alles te krijgen. Daar wacht James Okeyo, die namens zijn water-
bedrijf Neptune een ontvanger van Sidians programma is. De 36- 
jarige is vader van twee kinderen en boekhouder van beroep, maar 
hij voelde het verlangen om in de waterzaken te duiken, nadat hij 
de grote vraag in dit gebied had gezien – al lang vóór de pandemie 
uitbrak.

‘Ik ben mijn bedrijf begonnen met geld van een microfinancierings-
instelling’, vertelt hij. ‘Op een zeker moment kwam ik op het punt 
dat ik méér geld nodig had om door te groeien, maar de instelling 
het me niet kon verschaffen, en dus ging ik naar mijn bank – en zij 
kon mij helaas ook niet helpen, omdat ik geen enkele zekerheid kon 
bieden.

‘Een vriend stelde me voor aan de filiaalmanager van de lokale 
Sidian Bank, omdat hij mijn geestdrift en mijn ambities voor m’n 
waterbedrijf zag. Tot dan toe was het lastig geweest het te laten 
groeien. Ik kocht water in en zuiverde het. De vraag ernaar was 
groot en het deed me pijn dat ik niet kon uitbreiden – om aan alle 
wensen van mijn klanten te kunnen voldoen.’

Na die eerste ontmoeting met de manager opende James Okeyo 
een rekening en diende hij een aanvraag bij de Loan Facility in. Bin-
nen 48 uur werd hij door de bank gebeld met de boodschap dat het 
was goedgekeurd, dankzij het potentieel van zijn bedrijf. ‘Het was 
domweg ongelooflijk!’ zegt hij nu.

Het geld kwam precies op tijd, zegt hij, omdat hij toen net gedoe 
met de pandjesbaas had. Hij vertrok en huurde een grotere ruimte, 
om zijn uitdijende zaak te herbergen.

‘Het ging me allereerst erom waterflessen te regelen’, zegt hij. ‘Ik 
ging vlug naar Nairobi om het papierwerk in orde te maken, kocht 
de waterflessen, een vulstation en een inpaktafel. En ik heb mijn 
eigen boorgat gemaakt. 

‘De financiële impuls van de bank gaf me de broodnodige boost, 
net toen ik voelde dat ik helemaal vastzat – en net toen de pandemie 
arriveerde en water nòg belangrijker werd. Omdat de vraag toenam, 
bloeide mijn bedrijf op en kon ik zeven anderen aannemen, hen 
werk geven. 

‘Het bedrijf heet dus Neptune, ik heb om die naam gebeden en 
geloof dat-ie door God gegeven is. Ik kan mijn klanten nu water  
leveren en alles van begin tot eind zelf doen, tot en met het aan- 
brengen van de etiketten. Zoals je hier ziet: deze flessen zijn voor 
een evenement van het Mombasa Pastors’ Fellowship.’

Nadat hij zijn bedrijf heeft opgeschaald en de zaken heeft gesta-
biliseerd, hoopt hij andere regio’s van water te mogen voorzien. ‘Ik 
heb opgemerkt’, zegt hij, ‘dat er veel vraag naar is in plaatsen zoals 
Malindi – en daarvoorbij –, maar de transportkosten zijn hoog. Ik 
ben nu een vrachtwagen aan het huren, maar dat is te duur. Ooit wil 
ik er zelf een hebben, het liefst binnenkort al, en ik zal zeker naar 
Sidian Bank gaan om de watercontainer te laten financieren’, glim-
lacht hij. 

Het ultieme doel is zijn water over heel Oost-Afrika te kunnen 
verspreiden, op een mooie, zekere dag. 

‘James is aan me voorgesteld door een trouwe klant van ons’, 
zegt Delida Kisina, de filiaalmanager van Sidian Bank in Mombassa, 
‘en dat is precies waarom we onze klantervaring waarderen, omdat 
we via de bestaande weer níeuwe klanten krijgen.

‘We zijn samen aan zijn reis begonnen. Ik heb hem opgezocht in 
zijn oude bedrijfspand en zag meteen het potentieel. Hij had daar 
een wateropslag van zo’n tienduizend liter aangelegd. Maar de pro-
blemen en mogelijkheden die door de pandemie ineens opkwamen, 
moesten beantwoord worden – en wel snel. 

‘Het is bijzonder te zien hoezeer hij is gegroeid. We zijn trots op 
zijn hartstocht, op zijn wil om schoon water te blijven leveren – dat 
is voor ons ook vreugdevol, en we zullen zijn ambitie blijven steunen 
om een regionale leverancier te worden.’ •

‘En toen arriveerde de 
pandemie net en werd  
water nòg belangrijker. 
Omdat de vraag toenam, 
bloeide mijn bedrijf op  
en kon ik zeven anderen  
aannemen, hen werk geven’

James Okeyo in zijn opgebloeide waterbedrijf

ren, zoals in handwasstations, zeeppompjes, waterautomaten en 
andere sanitaire benodigdheden, om aan de bestrijding van corona 
mee te doen.’ 

Het was de bedoeling van de Covid-19 WASH Loan Facility, zegt  
ze, om in twee jaar tijd ten minste tweeënhalf miljoen mensen te 
bereiken, rekenend vanaf augustus 2020 – en dat is nu al het geval, 
in dertien maanden is dat streefgetal gehaald en gepasseerd. 

‘Ons portfolio beslaat op dit moment 5,1 miljoen euro aan lenin-
gen,’ vervolgt Loise Mwangi, ‘die aan meer dan zeshonderd mmkb- 
bedrijven zijn verstrekt. Dat is nu al goed voor 2,8 miljoen begun-
stigden, in iets meer dan een jaar tijd.’ Ze is zichtbaar opgetogen als 
ze over de resultaten spreekt en met name over de sociaaleconomi-
sche impact.

‘Het toont eens te meer aan dat de WASH-sector qua financiering 
en infrastructuur onderbezet is. Er is niet genoeg omgekeken naar 
de benodigde systemen om een efficiënte werkzaamheid van de 
water- en sanitaire infrastructuur te garanderen, wat de sector nog 
verder op achterstand zet voor het behalen van het zesde duurzame 
ontwikkelingsdoel.

‘Het heeft sociale gevolgen, vooral voor kinderen, meiden en 
vrouwen. Een betere toegang tot veilig drinkwater en betere sani-
tatie en hygiëne binnen de huishoudens verbetert direct de school-
gang en de schoolprestaties – èn het bevordert de gendergelijkheid, 
omdat het vrouwen in staat stelt meer tijd aan sociale contacten en 
betaald werk te besteden, wat goed is voor het welvaren van hun 
gezin en familie èn heel hun gemeenschap, in bredere zin.

‘Toen we naar het algemene doel van het programma keken, 
merkten we dat ’t erg samenviel met het thema van het zesde doel 
om voor schoon drinkwater, sanitatie en hygiëne en waterbeheer te 
zorgen. En na het vaststellen van de invloed die het op de ontvan-
gers heeft in de respons op de coronacrisis, lukte het ons potentiële 
klanten voor de Loan Facility uit te zoeken. 

Loise Mwangi
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SLOTSTUK

Wat zie je als je aan ontwikkelingssamenwerking denkt? 
Gomez: ‘De ontwikkelingswereld heeft zich nog niet aangepast aan 
de wereld waarin we leven en de wereld die ons te wachten staat.  
We leven nu al zo’n tien jaar in wat toekomstonderzoekers de VUCA- 
wereld noemen: die is vluchtig, uitermate onzeker, complex en ambigu. 

‘Daarin komt verandering niet alleen opborrelen uit grote, forme-
le organisaties zoals ngo’s, maar juist uit lossere verbanden die overal 
op aarde spontaan kunnen ontstaan en een microfoon krijgen – zo-
als de jongeren die elke vrijdag staken voor het klimaat. Verandering 
begint bij de Greta Thunbergs van deze wereld. 

‘Het gaat er nu om hoe we ons daartoe verhouden, zonder ermee 
te gaan concurreren of het te willen aanpassen aan ons framework of 
onze manier van werken. In de toekomst hebben organisaties geen 
centraal kantoor meer, geen centraal leiderschap. Om alle volgende  
Greta’s vleugels te geven is het nodig dat ngo’s zichzelf gaan trans-
formeren.’ 

Wat is de situatie nu? 

‘De hulp’, vervolgt ze, ‘zit nog vastgepind aan een systeem waarbin-
nen landen als Nederland geld en diensten via grote internationale 
organisaties naar het Zuiden kanaliseren. Ngo’s zitten propvol met 
traditioneel getrainde medewerkers, die bedraad zijn om dingen op 
de ngo-manier te doen. 

‘Dus: je hebt een idee, schrijft een voorstel, zoekt een donor, 
schrijft rapportages en logframes en krijgt dan misschien voor een 
jaar financiering, of voor vier jaar als je echt een rockster bent. 
Er is alleen een klein probleempje: dat is niet hoe transfor-
matieve verandering werkt. 

‘En het is ook niet het model dat we op anderen moe-
ten willen plakken. Tijdens het proces van transfor-
matieve verandering maken en breken we dingen, we 
testen ideeën waarvan we niet zeker zijn, we vallen, 
staan op en doen het nog een keer. Het maakt hele-
maal niet uit dat we “falen”, het gaat erom dat we 
ervan leren. 

‘Ik rolde zelf dit wereldje in als mensenrechten- 
advocaat, maar raakte gedesillusioneerd omdat ik 
voor zo weinig impact kon zorgen. Ik zag hoe al 
die experts en specialisten de technische blik 
vernauwen en zo wandelende hamers worden 
die overal spijkers zien. 

‘Maar misschien is er helemaal geen hamer nodig, maar een na-
gelvijltje, kettingzaag of schaar, of een combinatie? Daar moet je 
op voorbereid zijn, met een multidisciplinair team. Ik kreeg een 
gewetensconflict en besloot een stap terug te doen, voor een fris 
perspectief. 

‘Ik ben me gaan verdiepen in futures thinking, design thinking en 
system thinking for social change. Als toekomstonderzoeker en stra- 
tegieconsultant help ik donoren, ngo’s en activisten aan een vooruit-
ziende blik en een toekomstbestendige strategie. 

‘Niemand kan de toekomst precies voorspellen, maar via het prin-
cipe van foresight (vooruitziendheid, red.) kun je wel plannen maken 
op basis van verschillende mogelijke toekomsten, waardoor je als 
organisatie weerbaar blijft, maar ook flexibel en innovatief. Weet 
je, de toekomst van ontwikkelingssamenwerking is allang hier, we 
zitten er middenin!’ 

Charles Kojo Vandyck, klinkt je dat als toekomstmuziek  

in de oren?

‘Ja,’ zegt hij, ‘ik geloof dat echte verandering alleen ontstaat als die 
van binnenuit komt, daar ligt de toekomst. Ik ben het met Krizna 
eens dat traditionele ontwikkelingssamenwerking niet langer houd-
baar is in de wereld van vandaag.

‘Internationale programma’s zijn vaak ontsproten in de buurt  
van de boezem van een monitoring & evaluation officer in Amsterdam 
of Den Haag. In die structuur zijn de visie en missie al in beton ge- 

‘Maar misschien  
is er helemaal geen  
hamer nodig,  
maar een nagelvijltje,  
kettingzaag of schaar,  
of een combinatie?’

Tekst: Marlies Pilon

‘De toekomst van 
 ontwikkelings-
   samenwerking 
is allang hier, 
   we zitten 
  er middenin!’

Laten we deze special eindigen door de 
microfoon aan twee gezaghebbende 

experts uit het Zuiden te geven. De 
Filipijns-Nederlandse Krizna Gomez 

is toekomstonderzoeker en maakt 
ngo’s klaar voor later. Charles Kojo 

Vandyck staat aan het hoofd van de 
ontwikkelingstak van het West African 

Civil Society Institute, in Ghana.  
Direct ter zake: de eerste vraag!

Krizna Gomez

Tekst: Marlies Pilon
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goten en hangt daar dan ook nog een waaier aan verplichte rappor-
tages plus bergen bureaucratie aan. 

‘Partners moeten zich continu verantwoorden aan “de geldkraan”, 
ten koste van verantwoording naar de gemeenschappen die het pro-
gramma doorleven. Dat is geen toekomstbestendige strategie voor 
internationale samenwerking. 

‘Ik en met mij veel collega’s uit het Zuiden zeiden tien jaar geleden 
al dat er veel meer ruimte en respect moet komen voor partners om 
zelf te bepalen wat succes is, maar dat was toen nog veel te onsexy; 
er werd niet naar ons geluisterd. Nu is er wel een opening. Het is 
nog geen systeemverandering, maar het is íets.’ 

Hoe doet Nederland het op dat gebied?

‘Ik zie een stijgende lijn in hoe Nederland ontwikkelingssamenwer-
king “doet”. Voorheen dreef het beleid op de strategische prioriteiten 
van de overheid, de subsidievoorstellen waren traditioneel: top-down 
en bureaucratisch. 

‘Sinds een jaar of vijf zie ik dat de aanpak zich richt op meer ge-
lijkwaardigheid met de partners in het Mondiale Zuiden, dat is een 
goede stap. Een kleine revolutie is het Power of Voices-programma 
waarin zuidelijk leiderschap en eigenaarschap van de partners cen-
traal staat. 

‘Door Black Lives Matter en de noodzakelijke gesprekken over 
dekolonisatie en lokalisatie zie je dat het licht nu op de manke struc-
tuur schijnt waarop internationale samenwerking lang leunde. Veel 
Nederlandse donoren beginnen te snappen dat rechtvaardigheid 
begint bij het inspecteren van je eigen privileges en het doorbreken 
van ongelijke machtsstructuren. 

‘Dat geeft dus nieuwe hoop voor de toekomst. Als je het Neder- 
landse beleid vergelijkt met dat van andere noordelijke spelers heeft 
Nederland zeker een progressieve ontwikkelingsagenda. Nederland 
en Denemarken – en in mindere mate Zweden – zie ik als innovatie-
ve koplopers op dit terrein.’ 

Maar is het niet logisch dat dono-

ren een bepaalde verantwoording 

eisen over wat er met het geld is 

gebeurd?

Gomez: ‘Er is een Tanzaniaanse ngo 
die één allesomvattend beleidsdocu-
ment maakte en dat naar alle donoren 
stuurde, waartegen ze zei: “Jullie 
kunnen niet van ons verwachten dat 
we elke drie maanden tussentijdse 
evaluaties en rapporten zullen schrij-
ven. Dit is een veel breder, kwalitatief 
rapport met onze visie en strategie, 
we vinden het belangrijk dat jullie die 
steunen.”

‘Door dat te doen kan deze ngo 
zich op haar doel richten, maar niet 
alle organisaties hebben zoveel visie 
en moed. Volgens mij moeten ze niet 
leren over logframes en MEL, maar 
over hoe zij denken dat verandering 
plaatsvindt en bouwen aan een toe-
komstvisie. We kunnen daarbij helpen 
de juiste vragen te stellen.’ 

Hoe doe je dat laatste?

Vandyck: ‘Het is interessant wat  
Krizna zonet over alternatieven zei –  
dat is heel eng voor donoren. Het is 
tijd onze oren en ogen meer open te stellen voor de manier  
waarop een gemeenschap denkt, hoe zij verandering ziet. 

‘Ik ben eens benaderd door een West-Afrikaanse ngo die een 
project deed met jonge meiden die door armoede of een vroege 
zwangerschap niet naar school gingen. De organisatie gaf hen 
scholing en begeleidde ze in de zoektocht naar een betekenisvolle 
toekomst. 

‘Mij werd gevraagd een meetwaarde te ontwikkelen om succes 
langs af te lezen, want mijn voorganger was na een aantal warrige 
gesprekken over outputs en indicatoren afgeblazen. 

‘Dus ik stelde een simpele vraag: “Wat wilde je bereiken toen je 
met dit idee kwam? En hoe ziet het leven van deze meiden eruit 
als dat is bereikt? En na één jaar, en na twee jaar? Je kunt het ver-
tellen, of berekenen, of tekenen – wat jij wilt.” 

‘We hebben toen samen bedacht hoe we elkaar verantwoorde-
lijk houden om te zorgen dat succes er zo uitziet zoals wij willen. 
Ze stelden zelf voor een comité te vormen en maandelijks samen 
te komen om te bespreken wat goed is gegaan en wat niet. Ziedaar, 
hun eigen gebrouwen M&E-mechanisme!’ 

Hebben jullie een tip voor de nieuwe minister?

Vandyck: ‘Het is nodig dat partners leren omgaan met noodsitu-
aties, zodat ze uit de reactieve modus komen en toekomstgericht 
gaan denken. 

‘Ook is het belangrijk om de boodschap over de evolutie van de 
ontwikkelingssamenwerking te delen met de Nederlandse bevol-
king, zodat burgers doorzien en begrijpen waarom het noodzake-
lijk is dat we dingen anders gaan aanpakken. 

‘Dat kan een mooie nalatenschap van Nederland aan de wereld 

Wat kan Nederland beter doen? 

Vandyck: ‘Partners hebben geen liefdadigheid nodig, maar steun om 
hun eigen visie voor verandering te doorleven. Geef ze meer waarde-
ring en macht. Verandering werkt alleen als het van binnenuit komt 
en is dan – logisch ook – veel bestendiger. 

‘Om een programma te laten slagen is het fundamenteel dat part-
ners vanaf het absolute begin, dus al bij de conceptie van het idee, 
erbij betrokken zijn. Ze brengen ook waarde in, al is het niet per se 
in geld uitgedrukt: de kennis, het netwerk, vertrouwen, relaties. 

‘Die waardedimensies moeten ook beloond en gewaardeerd wor-
den. Idealiter hoeven de partners ook niet meer voor elke poep of 
scheet verantwoording af te leggen. 

‘Je ziet dat Nederland zich langzaamaan realiseert dat het klop-
pend hart van een programma moet liggen bij degenen om wie het 
allemaal draait. Van daaruit ontstaat verandering – eigenlijk niet 
echt een revolutie, eerder een evolutie.’ 

Hoe vertaalt zich dat qua financieringsmechanismen? 

Gomez: ‘Wat Charles zegt, raakt me. Het is daarom goed dat finan-
ciering in de toekomst meer flexibel en van de lange termijn is, en 
minder projectmatig, want echte verandering ontstaat als je een 
groep geld geeft en zelf laat beslissen hoe ze het besteedt. 

‘De mentale en creatieve vrijheid die dan ontstaat kan bergen 
verzetten! Je ziet nu gebeuren dat de beslissing over wie financiering 
krijgt van Nederlandse kantoren naar het Zuiden verschuift. Dat zie 
je in zekere mate al terug in het Nederlandse beleid, maar verschil-
lende fondsen – zoals Global Greengrants en het Nederlandse Mama 
Cash – doen het al jaren. 

‘Global Greengrants heeft adviseurs in gemeenschappen over heel 
de wereld die bepalen welke groepen financiering krijgen – die zijn 
meestal zo klein dat ze niet op de radar van een Nederlandse over-
heid of ambassade staan. Je ziet dat Mama Cash nu een soortgelijk 
model heeft, zij laat de beslissing wie financiering krijgt in z’n geheel 
over aan een wereldwijde pool van onafhankelijke feministen. 

‘Het idee van full funding, waarbij groepen zelf bepalen hoe ze dat 
geld besteden en zonder eindeloze rapportages, lijkt misschien ver 
weg, maar veel private stichtingen doen het al. Dat is natuurlijk las-
tiger voor organisaties die overheidsgelden ontvangen. 

‘Maar… het is niet onmogelijk! Het is gewoon een kwestie van 
opnieuw definiëren hoe je financiële verantwoording aflegt, zonder 
daarvoor de vrijheid op te offeren van de groepen die je steunt.’ 

‘Het is nog makkelijker 
iemand een slecht 
matras te verkopen,  
dan iemand te overtuigen 
van het belang van inter- 
nationale samenwerking!’ zijn, maar de verbinding met de burger is wel van belang, anders 

hebben beleidsmedewerkers helemaal geen bewegingsruimte om 
innovatieve plannen op poten te zetten.’

Gomez: ‘Charles heeft gelijk. Het is nog makkelijker iemand een 
slecht matras te verkopen, dan iemand te overtuigen van het belang 
van internationale samenwerking! Het is toch bizar dat het ons niet 
lukt mensen te overtuigen dat martelen wereldwijd moet stoppen, 
of dat vrede dáár ook vrede hier betekent, en vice versa? 

‘We hebben het allemaal in zo’n wollig, technisch jargon gestopt 
dat mensen al op standje “uit” gaan als je het woord ontwikkelings-
samenwerking uitspreekt! We moeten met neurowetenschappers 
gaan werken, met creatievelingen, met out-of-the-box-denkers om 
te zorgen dat de boodschap overkomt en de maatschappij erachter 
gaat staan.

‘Mijn advies is een vooruitziende blik te trainen, om te zorgen dat 
toekomstgericht denken doordringt bij het ministerie en binnen alle 
partnerschappen en partners in het Zuiden, zodat we uit de nood-
modus komen. 

‘Het Westen is er trots op te kunnen anticiperen op onvoorziene 
omstandigheden, maar waar je naartoe wilt is een hele wereld van 
veranderaars met dat gevoel van vertrouwen, die voorbereid zijn op 
een aantal mogelijke toekomsten. Daarvoor moeten we niet twee, 
maar dertig jaar in de toekomst kijken. 

‘Gaat de nieuwe minister dat doen? Denken politici in Den Haag 
na over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking over een hal-
ve eeuw? En dan van daaruit terugwerken naar het hier en nu, om te 
bedenken wat je vandaag kunt doen om de wereld van morgen vorm 
te geven.’ •

SLOTSTUK

Toekomst- 
bestendig  
denken met 
Krizna Gomez
Juist in onzekere tijden is 

het goed om als organisatie 

na te denken over verschil-

lende mogelijke toekomst- 

scenario’s. Het gaat dan niet 

over de komende drie jaar, 

maar je neemt een periode 

van tien jaar geleden tot 

over twintig jaar. Vraag je af: 

wat zijn de onderliggende 

trends en kwesties die spe-

len en tot welke mogelijke 

toekomstscenario’s leiden 

die? Als je leert daarmee te 

jongleren, ga je uitzoeken 

welk toekomstscenario het 

meest wenselijk is – en dan 

zorg je er vandaag voor dat 

je die toekomst mogelijk 

gaat maken. 
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