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‘Ik ben een bosbouwer. 
Ik denk niet in twee jaar, 

maar in decennia’
    Peter Kampen, Connecting Natural    

     Values and People 

2015
Al sinds het begin van het millennium is 2015 voor de ontwikkelingssector een 
magisch getal. Dit is immers het jaar dat we de balans gaan opmaken van de 
Millenniumdoelstellingen, die 15 jaar geleden zijn opgesteld om de armoede te 
halveren en op allerlei deelterreinen van armoedebestrijding klinkende successen 
te boeken. Hopelijk kunnen we dit jaar constateren dat er veel gelukt is, dat de 
ontwikkelingssector daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, en dat 
deze ook nog broodnodig zal zijn voor de realisatie van de opvolgers van die 
Millenniumdoelen, de Sustainable Developments Goals.
 Want een succesje in de publieke opinie kunnen we wel gebruiken. Zeker 
in Nederland, omdat dit kabinet tot een recordhoogte aan bezuinigingen op 
ontwikkelingssamenwerking aan het doorvoeren is zonder noemenswaardige 
publieke weerstand.
 Toch zijn er ook lichtpuntjes, want beëindiging van Nederlandse subsidie 
hoeft niet per se tot het stopzetten van activiteiten te leiden. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de reportage die Selma Zijlstra maakte op de Balkan, waar 
een bosbouwproject van SNV een zelfstandige doorstart maakte nadat de 
Nederlandse organisatie vanwege bezuinigingen was vertrokken. Het gehele 
team van de lokale organisatie investeerde hun ontslagvergoeding in een 
nieuwe organisatie. Deze versterkt nog altijd de capaciteit die SNV bij lokale 
bosassociaties was begonnen op te bouwen. 
 Of je zorgt dat je zo goed bent dat anderen de financiering van de 
Nederlandse overheid overnemen. Lees vanaf pagina 4 het opmerkelijke verhaal 
van Hans Guyt van Terre des Hommes, die met het virtuele meisje ‘Sweetie’ 
webcam-kindertoerisme aan de kaak stelde en daarmee in de hele wereld veel 
lof oogst. Dankzij een grote bijdrage uit de extra trekking van de Nationale 
Postcodeloterij krijgt het project nu een vervolg.
 En als je dan toch ontslagen of weg gereorganiseerd wordt, wat kun je dan 
nog op de arbeidsmarkt? Annick Schmeddes helpt professionals bij het vinden 
van een baan. Volgens haar kom je met je ervaring in de ontwikkelingssector ook 
bij bedrijven, overheid en semipublieke instellingen nog heel goed aan de bak.
 Deze voorbeelden geven gelukkig nog wat hoop. Overigens is 2015 ook voor 
Vice Versa een bijzonder jaartal. Eind dit jaar vieren we onze 50ste verjaardag. 
Hierover zult u de komende tijd nog veel gaan horen.

Marc Broere
marc@lokaalmondiaal.net 
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0504 HANS GUYTINTERVIEW

trekken van hun jas, of even naast ze gaan zitten 
om te helpen met schrijven.’
 ‘We zijn in Ierland gaan kijken en daar was 
het meteen bingo. Daar heb je groepen met vijf 
andere kinderen en een leerkracht met twee as-
sistenten. Er is zo veel één-op-één aandacht. 
Sinds we zijn verhuisd is onze zoon met sprongen 
vooruit gegaan. In Ierland hebben ze veel min-
der geld voor onderwijs dan in Nederland, maar 
alles wat ze hebben wordt ook echt in die koters 
gestopt. Eén keer in de maand ga ik met alle  
andere papa’s naar school en helpen we met 
klussen. Aan het eind van de middag drinken we 
samen gezellig een biertje.’
 Afgelopen jaar kon Hans Guyt het zoveelste 
spannende hoofdstuk bijschrijven aan zijn jon-
gensboekachtige leven. Sinds Terre des Hommes 
in 2013 het virtuele meisje Sweetie ontwikkelde 
is de Nederlandse organisatie wereldnieuws. Dui-
zend webcam-kindersekstoeristen uit 72 landen 
liepen in de val en werden met naam en toenaam 
geïdentificeerd door Guyt en zijn team. Hun ge-
gevens en chatlogs zijn overgedragen aan Euro-
pol. Eind januari kreeg Terre des Hommes bijna 
vier miljoen euro uit de extra trekking van de 
Postcodeloterij om het programma verder uit te 
rollen. Hans Guyt en Terre des Hommes zijn  
trending topics binnen de internationale ontwik-
kelingssamenwerking. Een mooi moment om met 
hem de geloftes uit de Eed van Hippocrates door 
te nemen.

Ik sta ten dienste van  
mijn medemens

‘Mijn vrouw en kinderen staan op de eerste 
plaats: dat zijn mijn belangrijkste medemensen. 
Als het om werk gaat, haal ik de meeste energie 
en kracht uit de initiatieven van de mensen die 
met hun voeten in de klei staan. Ze worden op 
allerlei manieren tegengewerkt, maar toch blij-
ven ze doorgaan. Ik probeer hen daarin te onder-
steunen. Niet alleen met geld, maar ik kan ze ook 
beschermen, eromheen gaan staan. 
 Laat ik een voorbeeld geven. De Indonesische 
hoofdstad Jakarta trekt veel mensen aan uit het 
hele land. Die komen vaak op de meest verschrik-
kelijke plekken in sloppenwijken terecht. Toch 
kun je zelfs in een sloppenwijk je woning opknap-
pen en leefbaarder maken. Toen we in een van de 
sloppenwijken vroegen waarom de mensen dat 
niet deden, bleek dat ze weliswaar huur betaal-
den maar niet geregistreerd stonden. Ze hadden 
dus geen rechten en woonden er eigenlijk ille-
gaal. Je gaat je woning niet opknappen als ieder 
moment een bulldozer langs kan komen.

In deze interviewserie onderwerpen Marc Broere en  
Ellen Mangnus prominenten uit de ontwikkelingssector 
aan de dokterseed van Hippocrates. Deze keer Hans Guyt, 
ooit medeoprichter van Greenpeace Nederland en sinds 
lange tijd hoofd speciale projecten en campagnes van 
Terre des Hommes. Wereldwijd maakt hij furore met de 
Sweetie-campagne tegen webcam-kindersekstoerisme.  
‘Ik ben voor oproer in de wieg gelegd.’

tekst Marc Broere en Ellen Mangnus

Hoe Hippocrates-proof is

Hans 
Guyt?
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V
rijwel iedere vrijdagavond neemt 
Hans Guyt het vliegtuig naar Dublin 
om vervolgens dinsdagochtend met 
het eerste toestel weer terug te keren 
naar Nederland. Dan is hij ruim voor 

9 uur, en meestal als eerste, weer op het kantoor 
van Terre des Hommes in Den Haag. De projecten-
baas van de kinderrechtenorganisatie woont in 
Ierland, maar werkt in Nederland. Een uitzonder-
lijke forens is hij echter allerminst, legt Guyt uit in 
een druk café op Het Plein in Den Haag. ‘De helft 
van de Ierse bevolking werkt in het buitenland. 
Sinds de financiële crisis vertrekken er jaarlijks 
100.000 Ieren uit hun land. Ik kom ook altijd de-
zelfde mensen tegen in het vliegtuig.’
 Zijn band met Ierland is verklaarbaar. Guyt is 
getrouwd met een Ierse, Sally, en komt al op het 
eiland sinds 1984, toen hij als campagneleider 

‘Ik vond het bij Greenpeace 
gewoon hartstikke 
spannend en leuk. 

Lekker raggen met die 
rubberboten’

05

van Greenpeace actie voerde tegen de lozing van 
radioactief afval door de Engelse fabriek Sella-
field in de Ierse zee. Zijn vrouw leerde hij kennen 
in 1990; ze was kok aan boord van een van de 
schepen van Greenpeace. De reden om zich in 
2011 weer vast in Ierland te vestigen had met 
zijn gezinssituatie te maken: ‘We hebben een 
tweeling en een van onze zonen is autistisch. Het 
bleek onmogelijk om in Nederland de juiste in-
stelling of school voor hem te vinden. Hier be-
staan de kleinste groepen uit 12 kinderen met 
één leerkracht. Voor onze zoon is dat niet werk-
baar omdat hij veel directe aandacht nodig 
heeft. Bovendien worden in Nederland juist de 
mensen wegbezuinigd aan wie je als ouders het 
meeste hebt. Dat zijn jonge vrouwen met een sa-
laris van 1300 euro per maand, degenen die met 
een kind naar de wc gaan of helpen met het aan-
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een internationaal gezelschap van misfits, men-
sen die niet echt in de maatschappij pasten. Met 
idealisme had het niks te maken, wél met het 
idee dat je met je kennis en contacten iets nut-
tigs kon doen, al was het alleen maar om een 
paar walvissen te redden. De jacht op walvissen 
is walgelijk om te zien en ook de walvisjagers zelf 
behoren – om het maar zo te zeggen – niet tot 
het beste deel van onze samenleving. De pioniers 
van Greenpeace waren praktisch en enthousiast 
ingestelde mensen die iets nuttigs wilden doen: 
reparateurs van boten, fietsenmakers, werktuig-
kundigen, studenten medicijnen. Iedereen kon 
de kennis die hij had heel goed benutten tijdens 
het werk.
 Als organisatie kun je twee slechte dingen 
meemaken. Het eerste is een ondergang omdat 
mensen je niet meer steunen, maar het tweede is 
dat je slachtoffer wordt van je eigen succes. Dat 
laatste was bij Greenpeace het geval. Het keer-
punt voor mij was de aanslag van de Franse ge-
heime dienst op de Rainbow Warrior in 1985 in 
Nieuw-Zeeland. Ik was zelf aan boord. Op zo’n 
moment word je geconfronteerd met wat je hebt 
losgemaakt bij de tegenpartij. Iemand had ken-
nelijk besloten dat we zo gevaarlijk waren dat we 
maar moesten worden opgeblazen. 
 Een van de consequenties van de aanslag 
was wel dat Greenpeace opeens wereldfaam 
kreeg en er heel veel geld op ons af kwam. Het 
gevolg daarvan is weer dat een ander soort men-
sen zich aangetrokken voelt tot de organisatie. 
Dan komen de managers. Greenpeace veranderde 
heel langzaam, vooral begin jaren negentig, in 
een bureaucratische club met te veel mensen die 
er eigenlijk niet thuishoorden. Er kwamen aller-
lei structuren en dat betekende de dood in de 
pot. In 1993 ben ik daarom vertrokken om in Ier-
land samen met mijn vrouw een restaurant te 
beginnen. Gelukkig zie ik bij Greenpeace Neder-
land de oude vonk nu langzaam terugkomen en 
ook het besef dat je het met lobby en advocacy 
alleen niet redt. Je hebt ook spraakmakende ac-
ties nodig.’

Ik draag respect voor mijn 
leermeester

‘Mijn belangrijkste leermeester is David McTag-
gert, de eerste voorzitter van Greenpeace Inter-
national. Een kleurrijke Canadees, die simpel was 
in zijn bewoordingen. Hij gebruikte in bijna ie-
dere zin het woord fuck. Een van Davids lijfspreu-
ken was: to hell with the rules. Je moet je niet 
door regels laten weerhouden om onrecht te be-
strijden. Hij is de beste lobbyist die ik ooit heb 

meegemaakt en had hele originele ideeën. Zo 
had je een internationaal orgaan dat zich met de 
walvisvangst bezighield. Er was een tweederde 
meerderheid nodig om een verbod op walvis-
vangst te krijgen, maar er waren nog enkele lan-
den te kort om die meerderheid te halen. Het 
was heel belangrijk om vooral Duitsland over de 
streep te krijgen. Nu had David gehoord dat de 
echtgenote van de Duitse bondskanselier Hel-
mud Schmidt een bijzondere hobby had, namelijk 
het kweken van speciale orchideeën. David kende 
de beroemdste expert op het gebied van orchi-
deeën en liet hem een brief sturen aan mevrouw 
Schmidt met een paar samples van zeldzame or-
chideeën erin. Onderaan de brief stond: “PS Kun 
je met je man praten over het vangstverbod op 
walvissen?” En wie stemde er op de volgende ver-
gadering opeens voor het verbod? Duitsland.
 Ngo’s hebben vaak de neiging om enorm be-
langrijk over lobby te doen, maar eigenlijk is het 
heel simpel. Als klein clubje ben je geen Shell en 
heb je geen poen, macht of werkgelegenheid te 
bieden. Daarom moet je het op een andere manier 
spelen. Dat heeft David McTaggert mij geleerd.’

Ik voer geen handelingen uit 
die niet tot mijn competentie 

behoren
‘Bij een oud-collega van Greenpeace stond op 
zijn visitekaartje: nasty little agitator. Eigenlijk is 
dat ook mijn belangrijkste competentie: ik ben 
voor oproer in de wieg gelegd. Toen ik onlangs 
voor Der Spiegel werd geïnterviewd, omschreef 
de journalist mij als een professioneller Weltver-
besserer. Die kan ook zo op mijn visitekaartje, 
dacht ik meteen.  
 Ik ben absoluut geen people manager. Het 
zal jullie ongetwijfeld verbazen maar ik kan nurks 
zijn, kortaf en ongeduldig, en ik kan behoorlijk 
om me heen trappen als het niet naar m’n zin 
gaat. Ik kan ook slecht delegeren, want het kost 
me veel te veel tijd om iets uit te leggen. Ik wil 
alles zelf doen, want als het dan fout gaat weet 
je in ieder geval wie je de schuld moet geven. 
 Ik ben ook een allrounder. Het is mijn over-
tuiging dat je altijd met verschillende dingen 
tegelijk bezig moet zijn. Mensen die met hun 
voeten in de klei staan zijn zelf de beste lobbyis-

ten en kunnen zelf het beste hun verhaal in de 
media vertellen. Ik geloof niet in schotten tussen 
verschillende afdelingen binnen een organisatie 
waarin de inhoudelijke projectmedewerkers, 
campagnemensen, fondsenwervers, lobbyisten 
en communicatiedeskundigen van elkaar ge-
scheiden zijn. Je kunt nooit de media te woord 
staan als je niet uit eigen ervaring weet waarover 
je praat. Haal die schotten daarom weg. Bij Terre 
des Hommes werken we in kleine teams rondom 
onderwerpen waarin alle expertise uit de ver-
schillende disciplines aanwezig is: inhoud, fond-
senwerving, lobby, campagne en communicatie.
 Wat denk ik ook een competentie van me is, 
is dat ik altijd bezig ben met het uitdenken van 
nieuwe ideeën en ook andere mensen aanmoedig 
om met ideeën te komen. Het is de kunst om het 
juiste idee op het juiste moment eruit te pikken 
en ermee aan de slag te gaan. Sweetie is daarvan 
een goed voorbeeld. 
 De eerste les die je uit Sweetie kunt trekken 
is dat je nooit moet beginnen met een campagne 
als je niet weet waarover je praat. Terre des Hom-
mes was al vijftien jaar actief op de Filippijnen 
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op het terrein van kinderprostitutie en kinder-
handel. Daarom konden we zo’n campagne op-
zetten; we hebben goed inzicht in de materie. 
Een jaar of vijf geleden zagen we een verande-
ring optreden. Langzaam maar zeker zag je 
steeds minder kinderen op straat, in de haven, of 
bij hotels, discotheken en bars werken. We hoor-
den steeds meer verhalen van kinderen dat ze in 
de internetcafés te vinden waren. Ze legden daar 
voor een paar muntjes contact met mannen uit 
de Verenigde Staten, Australië of andere landen. 
Er werd een prijs afgesproken voor het doen van 
bepaalde handelingen voor de webcam, het geld 
werd vervolgens overgemaakt en direct opgehaald 
via het Western Union-kantoor in dezelfde straat. 
 We zagen het onder onze ogen gebeuren. In 
2011 en 2012 hadden we de publiciteit al eens 
opgezocht met bijvoorbeeld een fotoreportage. 
Daar kwamen allerlei reacties op, waaronder de 
suggestie om zelf online te gaan en contact te 
zoeken met die klanten. Dat vond ik geen slecht 
idee. We kenden immers de aanbodzijde, name-
lijk de kinderen, maar hadden geen flauw idee 
wat er zich aan die andere kant bevond. Hiertoe 

We zijn toen met een paar vrouwengroepen gaan  
praten en hebben acht bussen geregeld waarmee 
we ze naar het stadhuis hebben vervoerd. Daar 
hadden we voor een cameraman gezorgd en de 
pers opgetrommeld. Met de vrouwen hadden we 
afgesproken dat ze niet zouden vertrekken voor-
dat ze een papiertje hadden gekregen waarop 
stond dat ze officieel geregistreerd waren. Die 
vrouwen hebben daar een hoop heibel gemaakt, 
maar aan het einde van de dag gingen ze wel met 
een papiertje in de hand weer naar huis. Een half 
jaar later was de wijk helemaal opgeknapt. Er was 
riolering, afwatering, de huisjes hadden golfpla-
ten daken. Dat hadden de bewoners allemaal zelf 
voor elkaar gekregen. Ze hadden het initiatief 
echter nooit genomen als ze niet waren onder-
steund door een ngo als Terre des Hommes. Het 
heeft ons bij elkaar niet meer dan 4000 euro ge-
kost. Terre des Hommes heeft alleen maar voor 
acht bussen en de cameraman hoeven betalen. 
Je kunt dus veel meer doen dan alleen maar geld 
geven. Het gaat om de kracht van de mensen 
zelf, met een beetje ruggensteun en wat aan-
moedigingen van ons.
 Vroeger wilde ik zeeman worden. Tussen mijn 
19e en 26ste heb ik ook gevaren bij de koopvaar-
dij. Op een van de reizen moesten we kernreacto-
ren vanuit Italië naar Brazilië vervoeren. Midden 
in de jungle wilden ze vijf kerncentrales gaan 
bouwen. Ik wist niet wat ik zag toen we in Brazilië 
aankwamen. Allemaal overspannen Duitse inge-
nieurs en duizenden werknemers in de jungle. Er 
waren branden en de fundering zakte iedere keer 
weg onder die kerncentrales. Sinds die tijd ben ik 
zwaar tegen kernenergie. Ik ben uiteindelijk ge-
stopt met varen en ging als uitzendkracht werken 
op het ministerie van Justitie in Den Haag. 
 In 1977 werd ik benaderd door het Wereld Na-
tuur Fonds. Zij wilden een deel van een inzame-
lingsactie geven aan een nieuw clubje van hippies 
in Engeland, die zich Greenpeace UK noemden, en 
die een boot wilden kopen om actie te voeren te-
gen IJslandse walvisvaarders. Omdat ze bij het 
Wereld Natuur Fonds niets van boten wisten, vroe-
gen ze of ik een kijkje wilde gaan nemen. Dat vond 
ik een leuke vraag en ik ging naar Engeland. Om-
dat ik nog veel kennissen en contacten in de 
scheepvaart had, kon ik Greenpeace helpen om 
die boot zeeklaar te maken. Ondertussen werkte 
ik nog steeds op Justitie en had ik met de telefo-
nistes van het ministerie afgesproken dat als er 
gebeld werd voor Greenpeace, ze naar mij moes-
ten doorverbinden. Een jaar later werd ik ge-
vraagd om Greenpeace Nederland op te richten.
 Laat ik eerlijk zijn. Ik vond het gewoon hart-
stikke spannend en leuk. Lekker varen en raggen 
met die rubberboten. En Greenpeace bestond uit 

©
 L

eo
na

rd
 F

äu
st

le

Xxxxx

Xxxxx

Hans Guyt: ‘Terre des Hommes is een van de weinige Nederlandse organisaties die een risicovolle campagne als Sweetie durft op te zetten’



COLUMN GONNE BEEKMAN

De afgelopen maanden werkte ik aan een impactevaluatie van 
ontwikkelingsprojecten in Liberia. Deze studie maakt deel uit 
van een grootschalige evaluatie van Nederlandse ontwikke-
lingssamenwerking in acht verschillende landen. Aan de hand 
van systematische impactevaluaties (waarbij we de situatie 
van voor de invoer van een project vergeleken met de situatie 
na afloop, en tegelijkertijd de ontvangers van projecten verge-
leken met een geschikte controlegroep) onderzochten we wat 
ontwikkelingsprojecten hebben bijgedragen aan het behalen 
van de Millenniumdoelen. 
 Van collega-onderzoekers die ik in de afgelopen dagen 
sprak verbaast het niemand dat er heel erg weinig impact 
lijkt te zijn. Dat is ook de conclusie van het leeuwendeel aan 
recente impactanalyses van ontwikkelingsprojecten: rele-
vante impact op vooraf vastgestelde uitkomstindicatoren 
wordt zelden gevonden.
 Dat gebrek aan effect is misschien deels te wijten aan 
het feit dat niet alle resultaten meetbaar zijn, zeker gegeven 
de relatief korte periode tussen baseline en follow-up. Veel 
veranderingsprocessen hebben meer tijd nodig dan twee 
jaar, of zijn lastig te vangen in cijferreeksen. Hoe meet je 
bijvoorbeeld of mensen meer zelfvertrouwen krijgen? Kwali-
tatieve studies kunnen daarom een belangrijke aanvulling 
op het kwantitatieve werk zijn. Verder zijn er ook veel inter-
venties waaraan eigenlijk niet zoveel behoefte is. De priori-
teiten van ontwikkelingswerkers stroken lang niet altijd met 
die van de ontvangers van projecten. ‘Baat het niet, dan 
schaadt het niet’, zullen sommigen relativeren. Maar daar 
ben ik het niet mee eens.
 Zo bestudeerde ik de effecten van een trainingsproject 
voor boeren in Liberia dat als doel had voedselzekerheid te 
verbeteren. Het idee was dat boeren niet alleen productievere 
landbouwmethodes zouden gaan gebruiken, maar ook de  
toegevoegde waarde van meer onderlinge samenwerking  
zouden zien. Het tegendeel bleek echter waar: na de training 
vertrouwden de deelnemers elkaar minder dan mensen in de 
controlegroep, en waren ze minder bereid om samen te wer-
ken. Misschien waren deelnemers gedesillusioneerd toen hun 
groepsgenoten niet gemotiveerd bleken, of toen de oogst van 

het groepsproject tegenviel? Of speelde zich, buiten ons  
gezichtsveld, nog iets heel anders af?
 Het is interessant om te onderzoeken of projecten inder-
daad volgens de theory of change verlopen, en al dan niet  
effect hebben op vooraf bepaalde uitkomstindicatoren. Maar 
het is misschien nog wel belangrijker om te weten wat er ‘off 
the record’ gebeurt. Interventies zijn namelijk nooit zonder 
gevolg, en brengen altijd een verschuiving met zich mee. Het 
is naïef om te veronderstellen dat toekomstige projectdeelne-
mers onder de mangoboom zitten te wachten tot een ngo hen 
vraagt deel te nemen aan een project over landbouwtechnie-
ken of vrouwenrechten. We kunnen alleen maar veronderstel-
len dat een training een positieve impact heeft als de tijd die 
een deelnemer hieraan besteedt, beter besteed is dan  
wanneer hij zijn dagelijkse bezigheden had voortgezet (in 
economische termen: opportunity costs). Hoe compenseren 
deelnemers de tijd die ze aan een nieuwe activiteit, zoals  
cacaoproductie, besteden? Moeten andere gezinsleden harder 
werken en worden de kinderen van school gehaald om bij te 
springen, of wordt er simpelweg minder voedsel geproduceerd 
op het land van de deelnemer? En wegen de eventuele extra 
inkomsten als gevolg van het project hier tegen op? Dit zijn 
cruciale vragen die we onszelf als onderzoekers, maar ook als 
ontwikkelingswerkers, steeds opnieuw moeten stellen.
 Hier ligt een belangrijke toegevoegde waarde van impac-
tevaluaties. Een goed opgezette evaluatie die zich niet enkel 
richt op voor de hand liggende uitkomstindicatoren, kan in 
kaart brengen welke keuzes huishoudens maken om in hun 
levensonderhoud te voorzien. Zo wordt het mogelijk om ook 
onverwachte effecten van projecten bloot te leggen. Deze stu-
dies moeten stevig verankerd zijn in theoretische kennis 
enerzijds, en praktische knowhow anderzijds. Hiervoor is het 
belangrijk dat onderzoekers en ontwikkelingswerkers hun 
kennis en kunde bundelen. Dergelijke gedegen studies zijn 
kostbaar, en dat is vaak een heikel punt. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat we meer leren van één hele goede studie, dan 
van twintig studies die met te weinig middelen en te veel 
haast weinig inzicht geven.

Gonne Beekman is onderzoeker bij de vakgroep Ontwikkelingseconomie aan de Wageningen Universiteit. Ze heeft impactevaluaties van 
ontwikkelingsprojecten in onder meer Ethiopië en Liberia onder haar hoede en hoopt dit jaar te promoveren  

op een onderzoek naar de kwaliteit van lokale instituties in Liberia. 

Baat het niet, 
dan schaadt 
het niet?

Column
Gonne Beekman

Een goed 
opgezette 
evaluatie
legt ook
onverwachte 
effecten van 
projecten 
bloot
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hebben we besloten om Sweetie, een virtueel 
meisje van negen jaar, te ontwikkelen. We kon-
den een heel geloofwaardig personage maken 
omdat we de verhalen van de meisjes kenden, 
wisten hoe ze te werk gingen, welke websites ze 
gebruikten om contact te zoeken met hun wes-
terse klanten, en hoe ze Engels praatten met hun 
Filippijnse accent.
 De truc was om mensen te identificeren. Je 
moest ze uit de tent lokken zodat ze hun e-mail-
adres of skype-adres gaven. Wat mij vooral opviel 
was dat de klanten zo gretig waren in hun con-
tact met Sweetie, dat ze vrij gemakkelijk over  
te halen waren om hun gegevens achter te laten. 
Ze waanden zich onaantastbaar.
  Wij wilden twee dingen weten. Ten eerste: 
waren de klanten zich ervan bewust dat Sweetie 
slechts negen jaar was? In de chatsessies lieten 
we haar daarom telkens een paar keer zeggen dat 
ze pas negen jaar was. Dat was voor de klanten 
meestal geen enkel probleem. En waren de klan-
ten vervolgens bereid om voor een negenjarig 
meisje te betalen? Als ze aan die twee criteria 
voldeden, gingen wij precies uitzoeken wie ze 
waren. Zo hebben we binnen een paar maanden 
ruim duizend mensen geïdentificeerd. We heb-
ben hun gegevens overgedragen aan Europol, 
die ze internationaal heeft verspreid onder de 
plaatselijke politie. 
 We wisten met Sweetie vooraf niet waar we 
aan begonnen. Was dit een werkbaar plan, zou-
den die mannen niet snel ontdekken dat het een 
nep meisje was, zouden we ze kunnen vinden  
en identificeren? Was dit allemaal wel juridisch 
toelaatbaar? Zouden die mannen niet op een of 
andere manier verhaal willen halen? Processen 
aanspannen, ruiten ingooien, onze website plat-
leggen, individuele medewerkers en hun gezin-
nen bedreigen? 
 Met Sweetie wilden we aantonen dat het pro-
bleem van webcam-kindersekstoerisme bestaat. 
De media-aandacht is vervolgens vanzelf op ons 
afgekomen. Wat ons het afgelopen jaar is over-
komen heb ik echt nog nooit eerder meege-
maakt, zelfs niet in de hoogtijdagen van 
Greenpeace. Uit alle delen van de wereld hebben 
we aandacht gekregen. Van BBC tot Al Jazeera, 
van CNN tot Reuters en Associate Press. En wat ik 
nog leuker vond: ook de Russische, Chinese en 
Braziliaanse televisie. Binnenkort komt het le-
gendarische Amerikaanse programma 60 minutes 
bij ons op kantoor filmen. Onze communicatie-
medewerker had een tweede smartphone met 
een speciaal nummer gekocht om de media over 
Sweetie te woord te staan. Deze telefoon is  
letterlijk doorgebrand omdat die oververhit was 
geraakt. Dat vond ik wel komisch. 

Ik vind het heel belangrijk dat dit onderwerp nu 
wereldkundig is gemaakt, maar ook dat Terre des 
Hommes de eer heeft gekregen die de organisa-
tie verdient. Ik denk dat wij een van de weinige 
organisaties zijn in Nederland die zulke risico-
volle campagnes durven opzetten. Dat zie ik een 
organisatie als Unicef of Oxfam Novib niet doen, 
want die zijn daar veel te groot en te log voor.  
Dit type activiteiten krijg je alleen bij middel-
grote organisaties van de grond, waar je nog 
echt de vrijheid hebt om snel met nieuwe ideeën 
aan de slag te gaan.’

Ik stel de doelgroep centraal
‘De doelgroep van Terre des Hommes zijn kinde-
ren in ontwikkelingslanden. Daar is heel lang 
op neergekeken in de Nederlandse ontwikke-
lingssector. Geen verkeerd woord over Hivos 
bijvoorbeeld, maar daar hoefde je tot ver in de 
jaren negentig niet met kinderen aan te komen. 
Nu is kinderarbeid een van hun prioriteiten en 
voeren ze campagne rondom dit onderwerp. Ik 
vind dat heel positief, maar het lijkt soms wel of 
organisaties een graantje willen meepikken van 
de populariteit van een thema onder donateurs 
en donoren. 
 Ik denk dat je zeker kunt stellen dat wij de 
doelgroep centraal stellen. Eigenlijk laat het voor-

beeld van onze Sweetie-campagne dat ook zien. 
We laten ons altijd voeden door onze doelgroep. 
Zij bepalen onze keuzes. Het waren de meisjes zelf 
die ons op het spoor van webcamkindersekstoe-
risme hebben gezet. Wij stonden open voor hun 
ideeën en zijn ondanks de risico’s met deze cam-
pagne aan de slag gegaan. We laten ons leiden 
door de verhalen van de kinderen zelf. Als je als 
donor binnenkomt en aan de slag gaat zonder je te 
laten leiden door de verhalen van de doelgroep, 
dan krijg je heel andere soorten projecten.
 Terre des Hommes probeert kinderen uit de 
prostitutie te halen en te houden door hun ver-
trouwen te winnen, ze op andere gedachten te 
brengen, onderwijs te bieden, vakopleidingen te 
verzorgen en ze ook op lange termijn te begelei-
den. De verleiding van het geld is erg groot en 
helaas maar al te vaak vallen die meisjes en jon-
gens weer terug in hun oude patronen als je ze 
niet voortdurend aanmoedigt, motiveert en as-
sisteert. Opvang en rehabilitatie van slachtoffers 
van prostitutie is dus een lange, moeizame weg 
die niet altijd het gewenste resultaat oplevert. 
Echter een aantal meiden die we in de Filippijnen 
hebben opgevangen zijn nu sociaal werksters en 
houden zich onder meer bezig met het geven van 
voorlichting aan kinderen om ze te waarschuwen 
en te wijzen op de gevaren van kinderprostitutie. 
Zij zijn verreweg de meest overtuigende en suc-
cesvolle lobbyisten.’

08 INTERVIEW

Geboortedatum:17 mei 1952
Geboorteplaats: Scheveningen
Huidige woonplaats: Bray, Ierland
Opleiding: Zeevaartschool
Werkervaring: Koopvaardij (6 jaar), Greenpeace 
(16 jaar), visser en restauranteigenaar  
(4 jaar), Terre des Hommes 
(full-time sinds 1999)
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 Een  
‘ kroonjuweel’  
op de  
Balkan

Hoe zet de lokale bevolking een project door wanneer een donor zich vanwege
bezuinigingen terugtrekt? Op de Balkan maakte een bosbouwproject van
SNV een succesvolle doorstart. Hoe is dat zo goed gelukt? Maak kennis met de 
Kosovaarse en Albanese bosboeren. 

tekst Selma Zijlstra 
beeld Leonard Fäustle

I
edere dag gaat bij boer Ishmet Leskovica 
stipt om zes uur de wekker. Om zeven uur 
ontbijt hij met zijn vrouw en neefje, 
waarna hij zich het bos in haast. Daar 
werkt hij tot zeven uur ’s avonds. Zieke 

bomen moeten worden gekapt, bomen die het 
licht tegenhouden worden gesnoeid en oude  
bomen moeten wijken om plaats te maken voor 
jonge. Op die manier zullen de bomen er morgen 
nog net zo mooi bij staan als vandaag. Als zijn 
vrouw kookt, gebruikt ze het hout dat haar man 

heeft gekapt, en dat doet ze ook als ze de kachel 
flink opstookt, zoals gebruikelijk is in Kosovo. 
Wat overblijft, wordt verkocht. Samen met de op-
brengst van de veertien koeien die zij verzorgt 
verdient het echtpaar zo een inkomen van rond 
de 900 euro per maand, en dat is niet slecht voor 
Kosovaarse begrippen.
 Als Ishmet Leskovica op zijn afgelegen boer-
derij in de heuvels over zijn land uitkijkt, lijkt hij 
met zijn hoed, krullende zwarte haar, houthak-
kersblouse en donkergroene poncho zo uit een 

sprookjesboek gewandeld. ‘Ik hoop dat mijn 
kleinkinderen later ook boer worden in deze bos-
sen’, zegt hij met zijn hoge stem. ‘Kosovo gaat 
geen Mercedessen of Volkswagens exporteren. 
We hebben boeren nodig.’ 
 Leskovica’s leven is verweven met de Koso-
vaarse bomen en dat is geen uitzondering in het 
jonge staatje op de Balkan, waarvan bijna de 
helft van de oppervlakte uit bos bestaat. 90 pro-
cent van de Kosovaren gebruikt hout om mee te 
stoken én om mee te koken, en een groot deel 
van de plattelandsgemeenschappen zijn er voor 
hun inkomen afhankelijk van. In de omliggende 
landen op de Balkan is dat niet veel anders. Zoals 
een boer uit Albanië het verwoordt: ‘Het bos is 
het leven zelf.’ 
 Maar het potentieel wordt tot nu toe nog niet 
ten volste benut. Illegale houtkap, zwak manage-
ment van de regering en onduurzaam beheer pla-
gen de bossen en de bewoners die ervan moeten 
leven. Vandaar dat SNV, die sinds 1993 actief was 
op de Balkan, in 1999 in Albanië een programma 
startte voor bosbeheer. Dat werd later uitgebreid 
naar Macedonië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina 
en in 2009 was ook Kosovo aan de beurt. Drie jaar 
later sloot SNV echter haar deuren op de Balkan. 
De bezuinigingen noopten tot stevige keuzes, en 
voortaan zou SNV zich op drie focusgebieden rich-
ten op drie continenten – bosbouw en de Balkan 
hoorden daar niet bij. 
 Werk was er nog wel genoeg te doen, en 
vraag daarnaar eveneens. Het team, dat naast 
een Nederlandse directeur, Peter Kampen,  
geheel bestond uit lokale staf, was dan ook vast-
besloten om met z’n allen door te gaan. Ze zagen 
van hun ontslagvergoeding af en investeerden 
die in een nieuwe organisatie. Zo werd in 2012 
Connecting Natural Values and People (CNVP)  
geboren. Geld was er nog: tot 2014 liepen er 
contracten met het Zweedse ontwikkelings-
agentschap Sida, en recentelijk is er weer voor 
vier jaar subsidie binnengehaald.
 CNVP bouwt nu nog voort op de naam van 
SNV. ‘SNVP’, ‘CNV’ ‘CNVP’ en ‘SNV’ zijn de namen 
die door staf en begunstigden continu door  
elkaar heen worden gebruikt. Er is in de inhoud 
van het werk dan ook weinig veranderd. Nog 
altijd werken de teamleden aan de capaciteits-
opbouw van gemeenschappen om het bos te 
gebruiken op een duurzame manier. Bijvoor-
beeld door lokale bosassocaties te helpen met 
trainingen over duurzaam bosbeheer, de ver-
koop van producten als kruiden of paddenstoe-
len, het opwekken van hernieuwbare energie 
middels biomassa (dat uit de takken en blade-
ren van de bomen wordt gewonnen) en mis-
schien nog wel het belangrijkste: lobby. Hoe dat 
in z’n werk gaat wordt duidelijk wanneer het 
CNVP-team in twee dagen verschillende onder-
delen van het project bezoekt in Kosovo en  
Albanië.  Op het erf bij boer Ishmet Leskovica
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kan. Langzaam gaat het wel – te langzaam, naar 
zijn zin. ‘Het vraagt een mentaliteitsverandering 
van de bosbouwers in de overheid, die nog altijd 
het liefst alles in hoogbos willen converteren. 
Bovendien zijn ze niet meer de baas en moeten 
ze controle weggeven. Dat is nieuw op de Balkan, 
waar veel algemeen wantrouwen heerst. En er 
zijn natuurlijk belangen om het systeem van il-
legale houtkap in stand te houden. Mensen ver-
dienen er geld aan door een oogje dicht te 
knijpen.’ 

Bureaucratie
De strubbelingen rondom de publieke bossen zijn 
niet de enige knelpunten in het regeringsbeleid. 
Die zijn er ook rondom particuliere boseigena-

ren, oftewel bosboeren, wier gebruik van het bos 
door de autoriteiten behoorlijk wordt gelimi-
teerd. Kola: ‘Bosboeren moeten wel tien bureau-
cratische obstakels overwinnen. Eerst naar het 
kadaster om hun eigenaarschapsbewijs te halen. 
Dan moeten ze een verzoek bij de gemeente in-
dienen om te kappen. Daarna worden de bomen 
die mogen worden gekapt door de bosdienst ge-
markeerd en wordt het volume dat ze mogen kap-
pen bepaald. De bosdienst staat je alleen toe in 
een bepaalde periode te transporteren.’ Kola 
gromt. ‘Alsof ze willen zeggen: jouw leven is in 
mijn handen.’ 
 Bestuurslid Arno Willems is ook mee op de 
roadtrip en voegt toe: ‘De regering heeft een 
monopolie op het beheer van bossen en geeft 

toestemming als gunst. Terwijl particuliere bos-
eigenaren in principe helemaal geen toestem-
ming nodig zouden moeten hebben. In 
Nederland mogen ze zelf beslissen hoe ze het 
bos willen gebruiken, zolang dat maar duurzaam 
gebeurt.’ 
 Boer Zagar heeft gebruikerservaring met het 
stroperige systeem. Nadat hij enthousiast in fel-
oranje uitrusting heeft gedemonstreerd hoe je 
een boom veilig omkapt (geen overbodige luxe in 
een land waar nog steeds boeren omkomen bij de 
houtkap), vertelt hij: ‘Per jaar kost het me wel 
tien dagen om toestemming te krijgen. Je moet 
vertellen wanneer je van plan bent te kappen, 
maar als de bosdienst-ambtenaar niet komt op-
dagen, moet je weer opnieuw beginnen. Zelfs 

‘De regering heeft 
 een monopolie op
 het bosbeheer en
 geeft toestemming
 voor het kappen  
 van bomen als   
 gunst’ 

Dynamisch bos
De ochtend begint mistig in Pristina, maar on-
derweg naar Novobërdë breekt gaandeweg de 
zon door. Dan worden ook de bossen zichtbaar. 
De wegtrekkende mist geeft de bossen een beto-
verend gezicht, maar Haki Kola kijkt er dwars 
doorheen. ‘Kijk hoe slecht dat bos eruitziet. Nie-
mand kijkt ernaar om’, wijst hij. De sympathieke 
uitvoerend directeur van CNVP Kosovo is ervaren 
in het veld en duidelijk met de bossen begaan. 
‘Maar dat bos,’ en hij wijst naar een stuk bos 

even verderop, ‘dat is dynamisch. Er zijn ver-
schillende soorten bomen met verschillende 
lengtes en het is goed onderhouden. Dit bos kan 
veel beter worden benut.’ Tussen de mist door is 
het onderscheid voor een leek moeilijk te ontwa-
ren, maar na goed kijken zijn er bij het eerste bos 
inderdaad meer struiken zichtbaar, afgekapte 
stammen waar geen leven meer in lijkt te zitten 
en bomen die raar kronkelig groeien. Een paar 
geiten scharrelen ertussendoor. 
 Dat het eerste bos publiek bos is, en het 
tweede privé, heeft alles met dat verschil te ma-
ken. Particuliere boseigenaren onderhouden hun 
bossen over het algemeen een stuk beter. 60 pro-
cent van de bossen in Kosovo wordt echter door 
de overheid beheerd. Die bossen bestaan voor 

actief beheren. Een gebied van 400 hectare wordt 
er opgeknapt. Het hakhout mag gebruikt worden 
door de lokale gemeenschap en op die manier wor-
den 80 families aan brandhout geholpen. Kola: ‘De 
houtkap gebeurt nu legaal in plaats van illegaal. 
Zo kun je erop toezien dat het duurzaam gebeurt 
en het bos niet degradeert.’ Een samenwerking 
met het ministerie van Arbeid zorgt er bovendien 
voor dat jongeren zes maanden per jaar in het bos 
aan het werk kunnen voor een loon van 250 euro 
per maand, en dat is een welkom baantje voor de 

veelal werkloze jeugd uit de gemeenschap.
 Het bos knapt inmiddels zienderogen op. 
‘Kijk eens naar de vitaliteit van dit drie jaar oude 
baby’tje’, zegt Kola met vaderlijke trots terwijl 
hij een boom aanwijst die in een rechte lijn om-
hoog groeit. Over twaalf jaar zal dit boompje 
groot genoeg zijn voor brandhout, is de ver-
wachting. Even verderop staan zelfs al een paar 
hoogbosbomen. Want die beide types bos kun je 
best combineren, laat Kola weten. ‘Zo willen we 
het taboe op hakhoutbos doorbreken.’ 
 De regering is niet ongevoelig gebleken voor 
het experiment. ‘De Kosovo Forest Authority 
heeft nu in z’n plannen voor 1200 hectare voor-
zien dat het gezamenlijk wordt beheerd’, vertelt 
Peter Kampen, de directeur van CNVP op de Bal-

het overgrote deel uit zogenaamd laagbos ofte-
wel hakhoutbos: een bostype waarbij vanuit de 
stoel van de bomen verschillende stammen groei-
en. Als zo’n stam wordt gekapt, groeit er binnen 
korte tijd (dat is binnen bosbouwbegrippen zo’n 
vijftien tot twintig jaar) weer een nieuwe stam 
aan. Vandaar dat het geschikt is voor brandhout 
en geliefd bij lokale gemeenschappen. 
 De regering echter houdt zich liever bezig met 
de hoogbossen, waar grote, lange volwassen bo-
men staan die als bouwhout kunnen worden ver-

kocht. De bossen worden geëxploiteerd door de 
bosdienst en leveren meer op, is de gedachte. De 
laagbossen moeten daarom op de schop om er 
hoogbos van te maken. Tenminste, dat is het plan. 
Maar de pogingen daartoe zijn mislukt en de 
meeste bossen worden in de praktijk verwaar-
loosd, vertelt Kola. Tegelijkertijd is het verboden 
voor de lokale gemeenschap om bomen te kappen 
in het hakhoutbos. ‘Er wordt daarom veel illegaal 
gekapt. Mensen hebben hakhout nodig voor de  
kachel en om mee te koken, en kappen de beste 
bomen. Op die manier degenereert het bos nog 
verder’, legt Haki Kola uit. 
 In Novobërdë is CNVP gestart met een experi-
ment waarbij de lokale gemeenschap, de bosdienst 
en lokale bosassociaties de bossen gezamenlijk 
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Boven: Ishmet Leskovica / Onder: Boseigenaar Azem Teneqja (rechts) laadt met een medewerker een dikke boom-

stam in, terwijl hij vertelt over de hoge boetes die hij kan krijgen voor het kappen van zijn eigen bomen  

 Jongeren kunnen 250 euro per maand verdienen door mee te helpen aan het onderhoud van het bos
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voor het gebruik van biomassa, en dat zijn 
slechts residuen, moet ik toestemming vragen. 
En ik moet er allemaal nog voor betalen ook.’ Hij 
zucht. ‘Zonder al die procedures zou ik het bos 
veel beter kunnen gebruiken. Als dit niet veran-
dert, stop ik er op een dag mee.’
 Boeren proberen het systeem te omzeilen. 
Bijvoorbeeld door meer te kappen dan is toege-
staan. Dat kan door een ambtenaar om te kopen, 
of ’s weekends stiekem door te kappen. Dat is ri-

sicovol, want als je gesnapt wordt is de boete 
niet mis, weet Azem Teneqja te vertellen. Hij is 
samen met een werknemer hout aan het inladen 
in een truck. Op zijn trui staat met grote letters 
‘Free Style’. ‘Dit jaar ben ik al twee keer betrapt. 
Ik moet 800 euro boete betalen en ze nemen 
mijn auto in voor tien dagen.’ Hij pauzeert even 
en steekt een sigaret op. ‘Het is moeilijk. Ik ver-
dien nog geen 250 euro per maand en moet acht 
familieleden onderhouden.’ 
 Via lobby op nationaal niveau probeert CNVP 
meer flexibiliteit in het systeem aan te brengen. 
Tijdens het diner ’s avonds in het stadje Peja 
schuift Bashkim Gashi aan, het hoofd van de na-

tionale bosassociatie. Gashi is iemand met een 
bijzondere geschiedenis: tijdens de Kosovo-oor-
log was hij scherpschutter van het Kosovo Libe-
ration Army en voerde hij strijd tegen de Serven 
die de dorpen kwamen plunderen. ‘Nu voer ik 
mijn tweede strijd’, zegt hij. ‘Alleen dit keer niet 
met wapens, maar met woorden.’ 
 Met gevoel voor drama vertelt hij hoe hij die 
tweede ‘strijd’ begon. ‘In 2003 ontwierp de VN de 
regels in Kosovo. Ze wisten echter niets van onze 

bossen af. De boeren waren er niet blij mee, maar 
de regering zei: het is beter een wet te hebben 
dan helemaal geen wet.’ Ontevreden als hij was 
met de gang van zaken, richtte hij een associatie 
op en toog naar het departement voor bosbe-
heer. Daar moest hij drie uur wachten om het 
volgende antwoord te krijgen: “Beste jongen, we 
hebben een heleboel ervaren mensen. Denk je 
dat we onze baan niet goed kunnen uitvoeren?”’ 
 Terwijl hij zijn koud geworden eten naar bin-
nen werkt, vertelt hij hoe hij uiteindelijk bij SNV 
in Albanië terechtkwam, waar al langer op natio-
naal niveau werd gelobbyd. Vanaf dat moment 
werkten ze nauw samen om lokale bosassociaties 
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op te richten. ‘We zijn nu geen kleine groep men-
sen meer: we hebben 16 associaties op gemeen-
telijk niveau verenigd in de nationale associatie. 
Die krijgen een stem. Dat is de kracht van SNV. 
Door vergaderingen te organiseren leerden auto-
riteiten, de associaties en de boeren elkaar ken-
nen, en door in onze projecten het goede 
voorbeeld te laten zien winnen we ontzag. Nu 
begint de regering opeens te vragen wat wij den-
ken van hun voorstellen. Vroeger moest ik eerst 

drie uur wachten, tegenwoordig kan ik bellen: 
“Ik kom nu naar je kantoor.”’ 
 Op het moment zit Gashi bij de regering aan 
tafel om een nieuwe boswet te ontwerpen. ‘En ze 
kijken me allemaal aan: wat is jouw mening?’ Ga-
shi heeft onder andere voor elkaar gekregen dat 
boeren beperkt gebruik mogen maken van private 
bosbedrijfjes, in plaats van dat het hele bosbeheer 
door de overheid in de hand wordt gehouden. De 
nieuwe wet kan dingen radicaal veranderen, ge-
looft Gashi. Zijn alle problemen dan straks opge-
lost? Gashi lacht. ‘Het zou zomaar kunnen, in de 
Balkan gaat altijd alles extreem.’ Dan serieus: ‘We 
zijn er nog niet, maar we zetten stappen vooruit.’

Deze vriendelijk zwaaiende man zou volgens CNVP best eens illegaal gekapt hout op zijn kar kunnen hebben liggen  

‘Een kroonjuweel op de Balkan.’ Zo wil Michel Farkas, financieel directeur 
van SNV en voorzitter van CNVP, de doorstart van CNVP graag noemen. ‘Het 
is toch een zorg dat er niets overblijft als je de boel sluit. Je bent nota bene 
met duurzame ontwikkeling bezig. CNVP laat zien dat een project ook door 
kan blijven lopen als de moederorganisatie weg is.’ 
 Voor SNV kwam het goed uit dat er een team opstond dat door wilde. De 
contracten met Sida liepen immers nog tot 2014. Toch ging er een zorgvul-
dige afweging aan vooraf. Farkas: ‘Je wilt wel dat de kwaliteit behouden 
blijft. Als het faalt, straalt dat ook op jou af.’ Maar in het CNVP-team was 
genoeg vertrouwen en dat vertrouwen had ook Sida, dat bereid was de SNV-
contracten met CNVP voort te zetten. 
 Kampen vindt het niet moeilijk om aan te wijzen waar het succes van 
CNVP vandaan komt. Een goed track record, een langdurige geschiedenis en 
misschien wel het belangrijkste: een gecommitteerd team, dat in de woor-
den van Kampen ‘door de wol is geverfd en waar je echt op kunt bouwen’. 
 Bestuurslid Maarten Bremer, die van 2003 tot 2006 voor SNV als regio-
naal directeur op de Balkan werkte, prijst ook die teamfactor. ‘Ze zagen af 
van hun ontslagvergoeding, voor sommigen ging dat om een salaris van wel 
anderhalf jaar. Het was onzeker of ze na het aflopen van het Sida-contract 
een vervolg zouden krijgen, maar ze namen dat risico. Dat is best bijzonder.’

Flexibeler organisatie
Vraag een willekeurig teamlid van CNVP of er iets is veranderd in het werk, 
en het antwoord luidt steevast dat er in de inhoud en aanpak van het werk 
niets is veranderd, maar dat de organisatie vooral flexibeler en wendbaar-
der is geworden. Kampen: ‘SNV is toch een groot corporate bedrijf. Je bent 
veel tijd kwijt met discussiëren wat er in Afrika speelt of in Azië, en of je in 
het onderwijs moet gaan, bestuur of water. Voor mij was dat niet zo boei-
end, want het was al duidelijk dat we verder wilden met bosbouw.’ 
 Bosbouw was vanaf 2009 echter geen hoofdtak meer en de activiteiten 
moesten worden gevoegd onder hernieuwbare energie. ‘Dat werd op een 
gegeven moment een soort keurslijf. Daarom zijn we al voor het vertrek van 
SNV begonnen met nadenken om ons af te scheiden. Toen SNV uit de Balkan 
vertrok, lagen onze businessplannen al klaar.’ CNVP is nu veel beter in staat 
vanuit bosbouwperspectief activiteiten te ontplooien en de vervolgsubsidie 
van Sida was er niet gekomen als het nog onder SNV gebleven was, omdat 
het project niet had aangesloten bij de huidige prioriteiten. 
 De banden met SNV zijn desalniettemin altijd goed gebleven, getuige de 
SNV-leden die in het bestuur zitten, en doordat CNVP zich bewust als legacy-
organisatie van SNV positioneert. ‘Zonder SNV was CNVP niet mogelijk  
geweest. In elk geval tot 2009 waren we er trots op SNV’er te zijn’, zegt 
Kampen. 

Bremer knikt. ‘Ik vind het een mooi idee. SNV heeft de capaciteit van CNVP 
opgebouwd en CNVP bouwt op haar beurt de capaciteit op van lokale bos-
associaties. Dat is voor mij de kern van ontwikkelingssamenwerking: dat je 
de capaciteit opbouwt in plaats van binnenvliegt en weggaat.’
 Een andere verandering ten opzichte van de SNV-tijd is dat er meer 
gevoel van eigenaarschap is, merkt Kampen. ‘Je bent kleiner en daardoor 
zijn personeelsleden meer betrokken. Als het misgaat, staat er niet meer 
een grote organisatie achter je, dan ben je zelf verantwoordelijk.’ 

Strategie
Bij SNV is het nog niet eerder voorgekomen dat een team een doorstart 
maakt. Wel ziet Farkas dat, nu er geen vaste financiering van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken meer is, SNV-organisaties zelf fondsen werven en 
daarin creatiever en gerichter worden. Sommige teams zouden over een 
paar jaar wellicht op eigen benen kunnen staan. Maar, zo voegt Kampen 
toe, een gevoel van urgentie is nodig om een team echt die laatste ‘push’ te 
geven. ‘Die urgentie zou je kunnen creëren door bijvoorbeeld te zeggen: je 
hebt nog een jaar bij SNV, maak een businessplan.’ Bremer vindt het een 
interessant idee. ‘Dan ziet SNV het echt als z’n rol om weer weg te kunnen 
gaan en iets achter te laten.’
 Is SNV daar op dit moment mee bezig? Farkas is er eerlijk in: ‘De laatste 
twee jaar is het businessmodel van SNV meer gericht op het verwerven van 
steun van donoren, dan op de vraag hoe je een project zelfstandig kunt 
maken. Zeker stellen dat je nu kunt overleven, zodat je het later over kunt 
dragen. Maar als we eenmaal de truc van ons businessmodel goed beheer-
sen en weten hoe we die steun van donoren kunnen behouden, sluit ik niet 
uit dat we in de toekomst vaker de strategie toepassen om organisaties te 
verzelfstandigen.’
 Zou een doorstart zoals deze elders herhaald moeten worden, dan moe-
ten er in elk geval een aantal essentiële ingrediënten aanwezig zijn.  
Belangrijk is dat er een programma is dat echt stáát, en dat de tijd en 
ruimte heeft gekregen om te experimenteren, vindt Kampen. En je moet er 
zeker van zijn dat het idee van de mensen zelf komt, dat er goed leiderschap 
is en een ondernemend team, brengt Farkas in. ‘Een softe menselijke bena-
dering, eigenlijk.’ 
 Daarmee zijn we weer terug bij die meest cruciale factor: de menselijke. 
Die wordt misschien nog wel het beste verwoord door Bashkim Gashi tijdens 
het veldbezoek. ‘CNVP of SNV, het zijn slechts letters. CNVP is voor mij Peter 
Kampen. Ik heb vertrouwen in Peter, ik vertrouw Haki Kola. Zij zullen ons 
nooit teleurstellen.’

Haki Kola, uitvoerend directeur van CNVP

Mensenwerk
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Het is alweer 23 jaar 
geleden dat Nederland en 
Indonesië in maart 1992 
spannende tijden beleef-
den in hun onderlinge 
relaties. De irritaties aan 
beide zijden liepen op. Aan 
Nederlandse kant door 
gebeurtenissen in Indone-
sië waarbij schendingen 
van mensenrechten een 
belangrijke rol speelden. 

Aan Indonesische kant groeiden de irritaties door de Neder-
landse reacties op die Indonesische gebeurtenissen, vooral 
door strafmaatregelen die Nederland nam op het terrein van 
de ontwikkelingssamenwerking. In maart 1992 barstte de 
bom: president Soeharto verbood met één pennenstreek alle 
Nederlandse ontwikkelingshulp. Dat leidde tot veel commotie 
in de Nederlandse politiek en daar buiten. In dit boek worden 
al deze ontwikkelingen en gebeurtenissen, met achtergronden, 
beschreven door oud-ambassadeur Gerard Kramer. Hij was 
niet alleen waarnemer maar ook deelnemer in deze ontwik-
kelingen. Een inside story. Een reconstructie en een persoonlijk 
verslag. Gebaseerd op archieven en herinneringen.
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tussen is die wereld onher-
kenbaar veranderd. Wie had 
vijftig jaar geleden kunnen 
denken dat China en India 
aan een ongekende opmars 

als wereldmacht zouden beginnen, dat armen niet meer alleen 
in arme landen wonen en dat Portugal een lening overweegt 
van haar vroegere kolonie Angola? Dergelijke veranderingen 
vereisen dan ook een fundamentele herbezinning op doelstel-
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-samenwerking. Centraal staat dan de vraag of de traditionele 
OS wel klaar is voor de toekomst op zulke terreinen als organi-
satie, leren, samenwerking en afstemming.
De hulp voorbij? wordt gedragen door bijdragen van mensen 
die hun sporen hebben verdiend in wat de ‘traditionele ontwik-
kelingssamenwerking’ kan worden genoemd en in staat zijn 
kritisch te refl ecteren op die ‘sporen’. 
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‘ Eerst kapten we de beste bomen,  
nu laten we die staan. Het voelt alsof ik 
in mijn eigen tuin werk’

Witte stenen 
De volgende dag begint wederom mistig. Op het 
programma staat een bezoek aan Kukes, net over 
de grens in Albanië, waar CNVP aan gebruikers-
rechten werkt. Terwijl de auto over smalle wegen 
door het bergachtige landschap rijdt, geeft Isuf 
Omuri van CNVP Albanië een korte geschiedenis-
les. Van oudsher markeerden de boeren in Alba-
nië met witte stenen hun land. Registreren 
deden ze niet; dan hoefden ze ook geen belas-
ting te betalen. Maar tijdens het communistische 
regime dat in 1944 aan de macht kwam, eigende 
de regering zich het land toe. Na de val van het 
communisme in 1992 beloofde de nieuwe rege-
ring dat de boeren hun land terug in gebruik 
konden krijgen, maar die belofte is nog altijd 

niet volledig ingewilligd. De boeren zijn de stuk-
ken land toch gaan bewerken, op basis van de 
eeuwenoude grenzen, maar ze zijn onzeker in 
hun bosbeheer omdat ze vrezen dat de bossen 
later weer van hen worden afgepakt. Met hulp 
van SNV en later CNVP is 60 procent (meer dan 

500,000 hectare) van al het bos aan de lokale 
gemeentes gegeven als boerengebruiksbossen 
en zijn er 250 bosgebruikersassociaties opge-
richt. De vervolgstap: individuele gebruiksrech-
ten voor de boeren zelf. 
 Er zijn gezelliger ontmoetingsplaatsen te 
verzinnen dan midden op de weg in een grote 
bocht, toch blijkt het een prima locatie voor een 
gesprek. Zeven boeren hebben zich er verzameld. 
Door de mist zijn slechts een paar walnotenbo-
men te zien, waar de boeren hier vooral van le-
ven. Hier, in Kukes, hielp de lokale bosassociatie 
met steun van CNVP 30 boerenfamilies aan indi-
viduele gebruiksrechten. GPS-experts brachten 
het land in kaart en in samenspraak met de ge-
meenschap werden de grenzen vastgelegd. 

De bosboeren laten trots hun documenten zien: 
mapjes met ongeveer twintig pagina’s tekst, 
handtekeningen en kaarten. ‘Kijk’, wijst Omuri 
aan. ‘Dit zijn de handtekeningen van de buren. 
En hier, die van de echtgenotes van de boeren, 
zodat zij ook de rechten hebben.’ De coördinaten 

van het land staan nauwkeurig aangegeven, in-
zichtelijk gemaakt op een kaart van Google 
Maps. 
 Wat voor verschil maakt zo’n document nu? 
‘Ik heb veel meer macht’, antwoordt boer Behar 
Halili. ‘Ik voel me zekerder doordat ik een legaal 
document heb.’ Boer Avdyl Meta komt erbij 
staan. ‘Ik durf nu meer te investeren. Eerst keken 
we niet goed om naar het bos, want we wisten 
niet precies van wie het was. We kapten de beste 
bomen. Nu laten we die staan. Het voelt alsof ik 
in mijn eigen tuin werk.’ 
 Boer Hasan Hasani is echter nog niet hele-
maal gelukkig. ‘We hebben het alleen in gebruik 
voor vijftig jaar, maar we willen het als ons offi-
ciële eigendom hebben, want het was eigendom 
van onze voorouders. Ik ben nog steeds bang dat 
het land wordt afgepakt door de regering. Ik ver-
trouw de regering niet, want we hebben er slech-
te ervaringen mee.’ De overige boeren lachen en 
knikken; dat gevoel herkennen ze wel.

Toekomst
Maar een stap vooruit is een stap vooruit. Naast 
de 30 boeren in dit dorp hebben in totaal meer 
dan 600 boeren hun gebruiksrechten bemach-
tigd. Met nog meer dan 200,000 boeren is er nog 
een lange weg te gaan. De bedoeling is dat de 
lokale bosassociaties in de toekomst dit proces 
zelf zullen oppakken, nu CNVP het voorbeeld in 
Kukes heeft gegeven. En niet alleen voor gebrui-
kersrechten in Albanië: uiteindelijk moeten in 
alle CNVP-projecten de associaties het werk gaan 
overnemen. Zoals het SNV-programma is voort-
gezet door CNVP, zo zullen op termijn de bos- 
associaties het werk van CNVP voortzetten. Het 
balletje der duurzaamheid rolt aldus voort. 
 Daar hoort ook financiële duurzaamheid bij. 
De associaties zijn echter nog erg afhankelijk van 
projecten. Zoals Agron Nikqi, een voorzitter van 
een van de lokale bosassociaties het stelt: ‘Als 
CNVP nu weggaat, stort alles als een kaartenhuis 
in elkaar. We moeten beter leren hoe we fondsen 
kunnen werven en hoe we met onze dienstverle-
ning, bijvoorbeeld trainingen of biomassapro-
ductie, geld kunnen verdienen.’ Peter Kampen 
erkent de uitdaging. CNVP werkt er daarom met 
de bosassociaties aan dat ze eigen inkomsten 
verwerven en tenminste voor 50 procent op  
eigen benen staan. 
 Dat gaat niet ineens. ‘Al was het alleen maar 
omdat bomen er ook zo’n twintig tot meer dan 
honderd jaar over doen om te volgroeien. Dan 
pas kun je resultaat zien; in de landbouw na een 
dag zaaien al. Maar goed’, voegt Kampen toe, die 
op zijn zesde al wist dat hij iets met bosbeheer 
wilde doen: ‘Ik ben een bosbouwer. Ik denk niet 
in twee jaar, maar in decennia.’ 

Avdyl Meta laat zien dat hij gebruiksrecht van een stuk bos heeft bemachtigd
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deel van die ‘jongere generatie’ krijg ik het er 
warm van en besluit ik een gokje te wagen om 
mezelf – 23 jaar, stagiair en dus nieuw op de  
arbeidsmarkt – in de schijnwerpers te zetten. 
Waar kan ik mijn toekomstige baan in de duur-
zaamheid vinden? 
 Schmeddes begint meteen hartelijk te scha-
terlachen: ‘Goed, maar waar wil je naartóé?’ In 
haar enthousiasme benadrukt ze vragen die voor 
haar belangrijk zijn. ‘Wát wil dan precies? Waar 
ligt je engagement? Wil je het oerwoud bescher-
men, of wil je het verhaal van sociale onrecht-
vaardigheid verspreiden?’ 
 Terwijl ik diep nadenk over wat ik eigenlijk 
wil, vervolgt Schmeddes haar stappenplan. ‘Zo-
dra je dat weet,’ doceert ze, ‘moet je richting 
durven aanbrengen. Wil je de natuurgebieden 
beschermen, dan moet je onderzoeken welke  
organisaties daarmee bezig zijn en op welke  
manier ze dat doen. Ik heb een keer iemand  
gecoacht die zei: “Wereld Natuur Fonds of Green-
peace, het maakt me niet zoveel uit.” Dat kun je 
echt niet zeggen bij een sollicitatie! Er zit een 
wereld van verschil tussen beiden qua zienswij-
zen, strategieën en dus ook banen. Wil je de ke-
tens duurzaam veranderen, of wil je met lobbyen 
het beleid veranderen? Je moet de strategie van 
een organisatie doorzien, dan kun je zien waar 
de uitdagingen en de kansen liggen. Daar kun je 
vervolgens op inspelen.’ 
 Vaak vragen mensen haar hoe een bepaalde 
vacature in de duurzaamheid heet. ‘Vergeet de 
vacature, dat zal me worst wezen!’ luidt dan haar 

antwoord. ‘Het is juist belangrijk om niet te kij-
ken hoe je in een vacature past, maar hoe je van 
toegevoegde waarde kunt zijn,’ legt ze uit. ‘Daar-
voor heb je een proactieve houding nodig, en 
visie.’

Visionair kopje koffie
Hoe belangrijk visie is, blijkt uit haar betoog over 
het veelgevraagde kopje koffie met een duur-
zaamheidsmanager. ‘Mijn vraag is altijd: wat wil 
je tijdens dat kopje koffie doén? Als je slechts 
kennis komt halen, kost je alleen maar tijd. Maar 
als je weet waar de organisatie staat en welke 
uitdagingen er liggen, kun je met die visie een 
bijdrage leveren. Dán ben je van toegevoegde 
waarde, dan ben je interessant.’
 Een visionair kopje koffie is natuurlijk geen 
slecht begin, maar hoe krijg je die baan echt? 
Netwerken, zo luidt het antwoord. ‘In de duur-
zaamheid vindt minstens 90 procent via via een 
baan. Organisaties willen geen 600 brieven meer 
ontvangen, maar verwachten dat jij zo proactief 
bent dat ze je al kennen.’ Naar relevante bijeen-
komsten gaan, een netwerk opbouwen en doel-
gericht je boodschap verspreiden dus. ‘Als je 
duidelijk aan je netwerk vertelt wat je wilt, dan 
komt die vacature zo in je mailbox.’ 
 Niet alleen jongeren met duurzame idealen 
worden met uitdagingen op de arbeidsmarkt  
geconfronteerd, maar vanwege de grote en  
aanhoudende bezuinigingen op ontwikkelings-
samenwerking worden ook steeds meer oudere, 
ervaren ontwikkelingswerkers ontslagen. Hoe zit 

ANNICK SCHMEDDESINTERVIEW

Je moet de 
strategie van een 
organisatie 
doorzien en je 
eigen baan 
creëren

A
nnick Schmeddes staat in de spot-
lights wanneer ik haar verzamel-
pand in de Utrechtse wijk 
Kanaleneiland binnenstap. Letter-
lijk, want de fotograaf is nog druk 

bezig om de goedlachse vrouw in kleurrijke kle-
ding op de foto te zetten. Schmeddes, oprichter 
van Sustainable Talent, begeleidt als loopbaan-
coach professionals die in de duurzame sector 
willen werken. Een sector die erg breed is, legt ze 
uit, variërend van duurzame energie tot de  
bestrijding van eenzaamheid onder bejaarden. 
‘Maatschappelijke problemen oplossen while 
doing business,’ noemt Schmeddes het. 
 Na jarenlange ervaring in de ontwikkelings-
samenwerking, onder meer bij ICCO en Share 
People, kwam ze terecht bij een wervings- en  
selectiebureau voor banen in de duurzaamheid. 
Frustrerend vond ze dat de vacature zo bepalend 
was. ‘Ze vragen natuurlijk een schaap met vijf 
poten, en uiteindelijk krijgt degene die de mees-
te visie op duurzaamheid heeft de baan. Maar 
dan blijven er altijd nog twintig andere schapen 
over die óók vijf poten hebben. Het is mijn per-
soonlijke missie geworden om degenen die in de 
duurzaamheid wíllen werken, daar ook terecht te 
laten komen.’
 Halverwege het interview grijp ik mijn kans. 
Schmeddes heeft net een lofzang afgestoken 
over de innovatiedrang van de jongere genera-
tie. Ze kunnen buiten de gebaande paden den-
ken, stelt ze. Ze zorgen voor vernieuwing. Juist 
waar innovatie nodig is, kunnen ze terecht. Als 

‘Vergeet de 
vacature!’

Duurzaamheid is in. We gaan niet alleen op de NS-fiets naar een werkafspraak, eten 
flexitarisch en schroeven zonnepanelen op onze daken, maar willen allemaal ook 

dolgraag (blijven) werken in de duurzame sector. Annick Schmeddes helpt met haar 
bedrijf Sustainable Talent professionals bij het vinden van zo’n baan. Waar kun je als 

jonge enthousiasteling of ontslagen ontwikkelingswerker nog terecht? 

tekst Nienke Zoetbrood

uit Hivos bij het Initiatief Duurzame Handel zit of 
vanuit een bedrijf, dat maakt niet zoveel uit.’ 
Betekent het dat alle ngo’ers in het bedrijfsleven 
terecht gaan komen? Dat niet, meent Schmed-
des, het bedrijfsleven kan immers niet alle klap-
pen opvangen. Daarnaast wíllen veel ngo’ers de 
overstap naar de zakenwereld ook niet maken. 
 Het blijft haar verbazen hoeveel mensen uit 
de sector bang zijn voor het bedrijfsleven. Ten 
onrechte, volgens haar. Met gevoel voor drama 
zegt ze: ‘Ik herinner me goed dat een ngo’er uit-
riep: “Change manager bij een bedrijf, eeeuuh!” 
Terwijl het MVO-team van een bedrijf net zo  
gedreven is, ik zweer het je!’ Hoewel het bedrijfs-
leven meer maatschappelijke invloed wil hebben 
en dus steeds verder richting ngo’s opschuift, 
ziet ze toch dat veel mensen liever kiezen voor 
sociale ondernemingen. Dan hebben ze immers 
de garantie dat ze een maatschappelijke meer-
waarde bieden. ‘Het beeld blijft bestaan dat het 
bedrijfsleven alleen maar over het grote geld 
gaat.’ 
 Maar naast het bedrijfsleven en sociale on-
dernemingen, kunnen de oud-ngo’ers op veel 
meer plekken terecht, stelt Schmeddes gerust. 
Zoals de overheid, het onderzoek of semipublie-
ke instellingen. ‘Ngo’ers hebben vaardigheden 
op het gebied van innovatie, beleidsadvies en 
inclusieve tools. Hoe zorg je ervoor dat vrouwen 
en minderheden participeren? Dat zijn zaken die 
niet alleen in ontwikkelingslanden spelen, maar 
ook in Nederland. Die vaardigheden en kennis 
kun je dus ook goed buiten ngo’s gebruiken.’ 
 Traditionele ngo’ers hebben veel kennis en 
zijn in staat om heel autonoom te werken. Zij 
staan voor een grote uitdaging, waarschuwt 
Schmeddes. ‘Zodra zij bij andere organisaties  
komen, moeten ze in toegevoegde waarde gaan 
denken. Het is niet: wat vind ik? Maar: wat vin-
den zij, de investeerders, de consumenten, hoe 
kunnen we hen aan ons binden? Hoe kunnen we 
onze kennis delen? Dat wordt de grootste drem-
pel voor de oude OS-professionals.’ 
 Heeft Schmeddes nog een tip voor enthou-
siaste jongeren die toch in de onzekere OS-sector 
willen werken? ‘Dit jaar zijn er veel tijdelijke  
banen omdat het geld nog besteed moet worden. 
Daarna zou ik zeggen: ga naar het buitenland, in 
Afrika zijn banen zat.’ 

www.sustainabletalent.nl

het met deze mid-career professionals die een 
passende nieuwe baan zoeken? Waar kunnen zij 
terecht? Dit is de materie waar Schmeddes graag 
haar tanden in zet. ‘Het hangt er natuurlijk van 
af wat je vorige baan inhield. Als je een inhoude-
lijke deskundige bent, bijvoorbeeld een micro-
kredietspecialist, moet je kijken wie belang bij 
die expertise hebben, hoe je kunt appelleren aan 
urgentie. Het gaat dan echt om job crafting, of-
wel het creëren van banen die er nog niet zijn, 
maar waar wel behoefte aan is. Dat betekent dat 
je je heel goed in de strategie en producten van 
je toekomstige werkgever moet gaan verdiepen.’ 
 ‘Aan de andere kant zitten bij ngo’s ook veel 
mensen op managementfuncties. Voor hen is de 
overstap veel makkelijker te maken. Of je nu van-
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De biobased economy biedt Indonesië veel kansen, maar 
leidt ook tot ontbossing, verlies van biodiversiteit en 
klimaatverandering. Onderzoekers tonen aan dat niet 
grote bedrijven, maar kleine boeren de hoofdrolspelers 
zijn geworden. En dat zij veel slimmer gebruik moeten 
gaan maken van afval en van land.

tekst Joris Tielens

broeikasgassen niet meer te overzien. Ontbos-
sing, ontwatering van veenbos en veenbranden 
maken dat Indonesië in de top drie staat van lan-
den die klimaatverandering veroorzaken. 
 De regering van Indonesië wil ontbossing te-
gengaan, en wil palmolie op gedegradeerd land 
stimuleren. Burgers: ‘Maar er is verschil van me-
ning over wat gedegradeerd inhoudt.’ De overheid 
rekent er ook secundair bos toe. Dat is bos dat een 
aantal jaar geleden omgehakt is en weer aan-
groeit. Maar secundair bos is waardevol voor de 
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den die verdwenen, veranderde veertig procent 
in een oliepalmplantage, bleek uit zijn onder-
zoek. Ontbossing, een veel genoemd gevolg van 
de uitbreiding van palmoliewinning, heeft niet 
alleen gevolgen voor de biodiversiteit, maar ook 
voor het klimaat. Naast ontbossing veroorzaakt 
ook het ontwateren van veengrond, nodig om er 
landbouw mogelijk te maken, uitstoot van kool-
stofdioxide, omdat het veen gaat rotten. Vliegt 
het veen ook nog in brand, met de befaamde 
veenbranden tot gevolg, dan is de uitstoot van 

D
e overgang naar de biobased econo-
my – gebaseerd op grondstoffen uit 
de landbouw in plaats van fossiele 
grondstoffen – is belangrijk voor  
Indonesië. Indonesische boeren pro-

duceren veel palmolie en andere energie- 
gewassen. In de biobased economy ofwel bio-
economie wordt plantaardige olie omgezet in 
brandstof voor auto’s of vliegtuigen, of opge-
stookt in energiecentrales om fossiele brandstof 
te vervangen. Maar plantaardig materiaal kan 
ook de basis zijn voor hoogwaardiger toepassin-
gen, zoals grondstoffen om plastic te maken of 
medicijnen. De politieke wens van Indonesië om 
een grote speler te worden als biobrandstofpro-
ducent en minder afhankelijk te zijn van invoer 
van aardolie uit het buitenland is een belangrijke 

drijfveer van de bio-economie. Daarnaast lijkt 
het een klimaatvriendelijker alternatief en kan 
het een impuls zijn voor de landbouw.
 Maar akkers gebruiken om grondstoffen te 
produceren in plaats van voedsel roept vragen 
op. Het gaat hard met de ontbossing in Indone-
sië. In de afgelopen twintig jaar is op Kalimantan 
en Sumatra een gebied met tropisch regenwoud 
verdwenen ter grootte van anderhalf keer Neder-
land. De laatste tien jaar maakte het merendeel 
van dat gekapte bos plaats voor palmolie. 
 In het onderzoeksprogramma Agriculture 
Beyond Food, gefinancierd door NWO-WOTRO 
Science for Global Development en de Koninklij-
ke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 
hebben wetenschappers uit Indonesië en Neder-
land sinds 2010 onderzoek gedaan naar de ge-

volgen en de kansen van de bio-economie in 
Indonesië. Een van de belangrijkste lessen uit 
het onderzoek, zegt onderzoeker Paul Burgers, is 
dat steeds meer palmolie niet van grote planta-
ges komt, maar van kleinschalige boeren met een 
paar hectare land. Burgers is sociaal geograaf, 
eerst aan de Universiteit Utrecht en nu in Wage-
ningen, en een van de coördinatoren van het 
Agriculture Beyond Food-programma. Ook heeft 
hij als sociaal ondernemer een eigen bedrijfje, 
CO2 Operate, dat agroforestry-projecten opzet 
waarin emissiereductie wordt gecombineerd met 
armoedebestrijding. Voorheen werd de palm aan-
geplant op grootschalige plantages door grote 
binnenlandse of buitenlandse bedrijven. Nu blijkt 
in bijvoorbeeld Riau, de belangrijkste palmolie 
producerende provincie van Sumatra, 65 procent 
van de palmolieproductie kleinschalig. De reden 
van de omslag naar kleinschaligheid is volgens 
Burgers de decentralisering van het bestuur in 
Indonesië eind jaren negentig. ‘Dat werd opge-
legd door het Internationaal Monetair Fonds en 
de Wereldbank, maar zonder dat lokaal voldoende 
bestuurlijke capaciteit werd opgebouwd. Lokale 
ambtenaren moeten bovendien tot veertig pro-
cent van hun eigen inkomsten regelen.’ Resultaat 
is dat die ambtenaren en met name dorpshoofden 
redelijk vrij worden gelaten om via het traditio-
nele adat-recht op land certificaten te verkopen 
die recht geven op land, vooral aan kleinschalige 
boeren en migranten. 
 De lucratieve teelt van palmolie heeft een 
heuse migratiestroom in gang gezet. De bevol-
king van Riau groeit met bijna zes procent per 
jaar. Migranten uit Java of elders kunnen met 
één hectare palmolie tot wel duizend dollar per 
maand verdienen, vijf keer meer dan het mini-
mumloon in Sumatra. De boom levert voortdu-
rend vruchten, dus regelmatige inkomsten. 
Vroeger waren er alleen bij grote plantages ver-
werkingsfabrieken waar de olie uit de vruchten 
geperst kan worden, maar de laatste tien jaar 
zijn er veel kleinere onafhankelijke verwerkings-
fabrieken ontstaan. Kleine boeren kunnen dus 
overal hun product kwijt en er is veel vraag naar. 
De teelt trekt daarom migranten aan. Tegelijker-
tijd heeft de uitgave van land tot gevolg dat 
sommige arme boeren juist wegtrekken uit het 
gebied, omdat hun land is verkocht aan nieuwko-
mers.

Afblijven van akkerland
Voor migranten en andere telers mag palmolie 
geld opleveren, maar palmolie is verder weinig 
duurzaam, zegt Burgers. ‘In een ideale wereld 
kan palmolie een duurzaam alternatief zijn voor 
fossiele brandstof. Maar dan moet je alleen 
palmolie planten op echt gedegradeerd land en 
afblijven van bos en akkerland waar voedsel ver-
bouwd wordt.’ In de praktijk is Riau door de op-
mars van palmolie veranderd van rijstexporteur 
in rijstimporteur, vertelt Burgers. Van de rijstvel-

BIOBASED INDONESIËWETENSCHAP

Biobased 
Indonesië 

Door grootschalige ontbossing, ontwatering van 
veenbos en veenbranden staat Indonesië in de 
top drie van landen die klimaatverandering 
veroorzaken

Links: luchtfoto van bosgebied dat gekapt is 
voor een oliepalmplantage 
Onder: land van de Indonesische palmoliegigant  
PT Smart in West-Kalimantan 

©
 R

eu
te

rs
/C

ra
ck

 P
al

in
gg

i
©

 R
eu

te
rs

/T
om

m
y 

Ar
di

an
sy

ah



2322

biodiversiteit, vertelt Burgers, die in een dergelijk 
bos zelfs sporen van tijgers heeft gezien. Het bos 
is bovendien vaak in gebruik bij lokale bewoners 
en het omhakken ervan draagt bij aan klimaatver-
andering. ‘Je zou alleen écht gedegradeerd land 
met palmolie moeten beplanten, en goed moeten 
opletten of dat land niet toch al gebruikt wordt 
door dorpelingen op een andere manier. Indonesië 
heeft ongeveer 20 miljoen hectare gedegradeerd 
grasland, als dat gebruikt wordt is er genoeg land.’ 
Maar op dat arme grasland heeft de palm kunst-
mest nodig en andere externe inputs. Bovendien is 
het veel gunstiger voor een kleine boer om eerst 
een bos om te hakken, want dan krijgt hij ook nog 
de inkomsten van de verkoop van het hout, feite-
lijk de grootste drijfveer van ontbossing. 
 Omdat de kleine boer een steeds grotere rol 
heeft in de palmolie, concludeert Burgers dat 
het niet meer voldoende is om grote bedrijven 
aan te spreken en hen te overtuigen om bijvoor-
beeld alleen relatief duurzame palmolie te kopen 
die met een certificaat van de RSPO (Round Table 
on Responsible Palm Oil). Beleidsmakers, ngo’s 
en bedrijven die palmolie willen verduurzamen 
moeten zich vooral gaan richten op de kleine 
boer. Kleine boeren produceren maar veertig 
procent van de mogelijke oogst. Landbouwtrai-
ning over aanplant, teelt en gebruik van kunst-
mest kan de oogst per hectare verhogen en dat 
zou ontginning van nieuw land overbodig ma-
ken, zegt Burgers. ‘Oxfam Novib is daar bijvoor-
beeld mee bezig. In Wageningen wordt onderzoek 
gedaan naar hoe we opbrengsten per hectare wel 
kunnen verhogen, zonder dat het leidt tot meer 
ontbossing en migratie, omdat palmolie dan nog 
winstgevender wordt.’ 
 Wat in elk geval nodig is, is een betere plan-
ning van het landgebruik en handhaving van die 
regels door de overheid, zegt Burgers. ‘Er is geen 
fatsoenlijk kadaster in Indonesië, er zijn dus 
geen onbetwiste eigendomsrechten. Je zou met 
participatieve landgebruiksplanning duidelijke 
grenzen moeten trekken samen met de boeren-
gemeenschappen. Dat is een lang traject en het 
resultaat ga ik niet meer meemaken. Maar de 
nieuwe Indonesische regering heeft dit wel op-
gepakt,  en voor de langere termijn ben ik gema-
tigd optimistisch.’ Het is wel de vraag of er tegen 
die tijd überhaupt nog bos is, geeft Burgers toe.

Rubbernootjes
Ook het onderzoek van Erik Heeres is erop ge-
richt om kleine boeren meer te laten profiteren 
van de biobased economie. Heeres is hoogleraar 
chemische technologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en coördinator van het technologisch 
onderzoek dat gedaan is in het Agriculture  
Beyond Food-programma.
 Biodiesel wordt gemaakt uit plantaardige 
olie. De gangbare techniek is nogal ingewikkeld 
en vraagt doorgaans om grote fabrieken, die er 
in Indonesië niet overal zijn. Om kleine boeren 

ook te laten profiteren, zochten Heeres en col-
lega’s uit Groningen, Wageningen en Indonesië 
naar mogelijkheden om de processen te versim-
pelen en kleinschaliger te maken. Een van de 
uitkomsten is een relatief kleine installatie die 
op een vrachtwagen zou passen, waarmee boe-
ren plantaardige olie of biodiesel voor lokaal ge-
bruik kunnen maken uit de zaden van de 
rubberboom. Dat betekent dat de fabriek naar de 
boer zou kunnen rijden, in plaats van de boer 
naar de fabriek. Heeres: ‘Normaal gesproken zijn 
er twee aparte stappen nodig om biodiesel te 
maken. Eerst het vermengen en reageren van olie 
en alcohol tot biodiesel en glycerol, en daarna in 
een andere installatie het scheiden van biodiesel 
en glycerol. Wij hebben een manier gevonden om 
die processen van reageren en scheiden samen te 
brengen in één apparaat.’ Dit centrifugerend  
reactorvat is veel kleiner en eenvoudiger dan be-

staande technologie, maar van het apparaat 
bestaat alleen nog maar een ontwerp. Om het toe 
te passen in de praktijk is vervolgfinanciering no-
dig. Begin februari is wel al in Centraal-Kali-
mantan een apparaat gedemonstreerd dat olie 
perst uit de nootjes van de rubberboom. ‘Daar-
mee is aangetoond dat uit rubberzaden, een 
laagwaardige afvalstroom van rubberbomen, een 
prima olie is te isoleren die gebruikt kan worden 
om elektriciteit op te wekken met een generator, 
of voor de productie van biodiesel.’ 
 Heeres denkt dat Indonesië een land is met 
enorme kansen op het gebied van de biobased 
economie. ‘Er is veel biomassa in dit land. Maar 
om ontbossing te voorkomen moet je het goed 
aanpakken. Nu wordt er nog veel palmolie ver-
bouwd en gebruikt, maar het is veel slimmer om 
beter gebruik te maken van reststromen en bio-
raffinage.’ Reststromen zijn bijvoorbeeld oneet-
bare gedeelten van voedselgewassen, bij- 
voorbeeld stro of kaf van rijst, maar dus ook de 
nootjes van de rubberboom die anders onge-
bruikt zouden blijven liggen. Bij bio-raffinage 
worden alle bruikbare stoffen uit een grondstof 
gehaald en worden die zo hoogwaardig mogelijk 
gebruikt, bijvoorbeeld om chemische producten 
te maken als plastic, eiwitten en medicijnen.  Dat 
vraagt echter om een beter ontwikkelde chemi-
sche industrie dan in Indonesië voorhanden is. 
 Ook slim hergebruik van residuen kan klein-
schalig, denkt Heeres. Binnen Agriculture Be-
yond Food is in het lab onderzocht hoe eiwitten 
gewonnen kunnen worden uit de cake van rub-
bernootjes die overblijft nadat er olie uit is ge-
perst. Dat eiwit kan gebruikt worden als veevoer 
of visvoer, en mogelijk in de toekomst als bouw-
steen in de chemische industrie. 

Jatropha-hype
Het ontwikkelen van nieuwe technologie is be-
langrijk’, zegt Jacqueline Vel. ‘Maar we moeten 
wel uitkijken voor een techno-fix. Dat is de illusie 
dat geavanceerde technologie een oplossing kan 
bieden voor ingewikkelde maatschappelijke pro-
blematiek.’ Vel is rechtsantropoloog bij het Van 
Vollenhoven Instituut van de Universiteit Leiden 
en doet al dertig jaar onderzoek in Indonesië. 
‘Het is een mooi idee om eiwit voor visvoer uit 
een restproduct van biobrandstofproductie te 
halen. Met dat soort mooie verhalen werd de 
hype rond jatropha gecreëerd.’ Vel en haar col-
lega’s onderzochten de plotselinge interesse, 
vanaf 2006, bij de Indonesische overheid, dono-
ren, ngo’s en bedrijven voor jatropha, een gifti-
ge struik die zaden produceert waar olie uit te 
persen is. Het werd een hype, zegt Vel, omdat er 
veel verschillende doeleinden bij elkaar kwamen 
in het supergewas jatropha. ‘Beleidsmakers uit 
Indonesië en ngo’s zagen er een manier in om 
armoede te bestrijden en werkgelegenheid te 
creëren, omdat het gewas veel zou opleveren en 
in tegenstelling tot palmolie verbouwd kan wor-

den op arme grond in marginale gebieden. Inter-
nationaal werd het gewas de hemel in geprezen 
als manier om klimaatverandering tegen te gaan 
en fossiele brandstof te vervangen. De olieprijs 
was hoog, en westerse energiebedrijven wilden 
jatropha-olie gaan gebruiken in hun energiecen-
trales. Daarbij zou het palmolie, waar zoveel kri-
tiek op was geweest vanwege de ontbossing, als 
energiegewas kunnen vervangen.’ Doordat er 
steeds nieuwe mogelijke toepassingen, ideeën 
en plannen ontstonden en iedereen elkaar na-
praatte, werd een klimaat gecreëerd waarin geen 
kritische vragen meer werden gesteld, zegt Vel. 
 De praktijk was echter minder rooskleurig. 
Er werden voor miljoenen euro’s projecten ge-
pland en veel boeren plantten het gewas op aan-
dringen van de nationale overheid en ngo’s, of 
van internationale energiebedrijven die de olie 
wilden exporteren. Maar de struik leverde  
minder op dan verwacht. Boeren konden hun 
jatropha-noten door een gebrek aan infrastruc-
tuur en oliepersen niet verkopen. Veel boeren 
voelden zich bekocht. ‘Het goede aan de hype is 
dat er veel fondsen vrijkwamen om dingen uit te 
proberen en onderzoek te doen. Maar de vlucht 
die de jatropha-hype nam, was buiten elke ver-
houding.’ Wat ook een rol speelde, zegt Vel, is 
het opportunistische gedrag van alle betrokke-
nen, vooral commerciële projectadviseurs en 
consultants. ‘Projectontwikkelaars konden met 
dit verhaal makkelijk voorstellen maken voor 
projecten. De jatropha-hype creëerde een gele-
genheid waarbij opportunistisch gedrag kon flo-
reren, waarbij het doel was om te verdienen aan 
het opzetten van een project en niet aan het 
slagen ervan.’ Voorbij de hype is jatropha niet 
helemaal afgeschreven. Er zijn nog steeds boe-
ren, bedrijven en projecten die ermee werken. 
 De les voor beleidsmakers, ngo’s en bedrijven 
is om voorzichtig te zijn wanneer zich enthousi-
aste ideeën over nieuwe gewassen of technolo-
gieën voordoen. ‘De hype ontstond door een 
bundeling van doeleinden die bereikt zouden kun-
nen worden met dit gewas. Het is beter om die 
doelen uit elkaar te halen, expliciet te maken, en 
bij elk doel afzonderlijk te kijken wat ervoor nodig 
is om dat te bereiken. En kritisch te kijken of de 
voorgestelde interventie daar wel aan voldoet. 
Aannames moeten beter bekeken worden. In dit 
geval werd bijvoorbeeld aangenomen dat arme 
mensen veel tijd hebben om noten te verbouwen, 
plukken en persen. Maar arme mensen hebben in 
werkelijkheid juist heel weinig tijd, omdat ze de 
hele dag hard werken voor weinig geld en hun ei-
gen voedsel moeten verbouwen.’ 

De resultaten van het onderzoeksprogramma zijn 
gebundeld in het boekje ‘Agriculture Beyond Food: 
Experiences from Indonesia’, dat te downloaden is 
via www.nwo.nl.

BIOBASED INDONESIËWETENSCHAP

‘  Mensen wilden 
verdienen aan  
het opzetten van   
een project, niet 
aan het slagen 
ervan’

De vraag naar groene 
grondstoffen

Wereldwijd groeit de vraag naar 
palmolie, en Indonesië levert sa-
men met Maleisië tachtig procent 
van alle palmolie wereldwijd. Palm-
olie levert Indonesië deviezen op 
via de export. Via Rotterdam gaat 
palmolie naar de verwerkende  
industrie, bijvoorbeeld Unilever. 
Palmolie zit in pizza, taart, marga-
rine en ondenkbaar veel ander  
industrieel voedsel, maar ook in 
shampoo, zeep en wasmiddel. De 
biobrandstof voor auto’s in Europa 
bestaat vooral uit koolzaadolie en 
gebruikt frituurvet, en voor twintig 
procent uit palmolie. 
 De EU wil het aandeel biobrand-
stoffen vergroten naar tien procent, 
maar wil ook dat de palmolie die 
daarin zit duurzaam is. Voor Indone-
sië is dat maar gedeeltelijk van  
belang. Veruit de meeste export 
vanuit Indonesië gaat naar India en 
China, en die stellen minder vragen 
over duurzaamheid. Binnenlands is 
de vraag vooral bakolie, maar in 
toenemende mate ook biobrand-
stof. 
 Er zijn in Indonesië al rellen  
geweest om stijgende brandstof-
prijzen. De regering hield tot voor 
kort de benzine en diesel goedkoop 
via forse subsidie op fossiele brand-
stof, maar heeft deze subsidie  
onlangs verlaagd. Ze ziet bijmen-
ging met relatief goedkope bio-
brandstof als mogelijke oplossing 
voor de toekomst en gaat nu subsi-
die geven voor biobrandstoffen. De 
verplichte bijmenging van benzine 
met biobrandstof is al naar 10 pro-
cent verhoogd, en de regering wil 
deze verder verhogen naar 25 pro-
cent biobrandstof. 

Boven: een oliepalmplantage in Atjeh / Onder: een arbeider verzamelt vruchten van de oliepalm
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Kunst als wapen 
tegen 

onverschilligheid

VERNIEUWING24 POWER OF ART HOUSE 25

Door artistieke interventies de maatschappelijke 
betrokkenheid in Nederland aanwakkeren. Dat is het 
concept van Power of Art House, de nieuwe stichting van 
Vice Versa-vormgever Saskia Stolz. Met confronterende 
acties wil ze onverschilligheid doorbreken. En daarmee 
wijst ze ontwikkelingsorganisaties misschien wel de weg.  
‘Zorg dat het vlammetje blijft branden.’

tekst Marc Broere beeld Leonard Fäustle

Ja, Saskia Stolz kan zich voorstellen dat het best 
heftig is. Om je nek een ketting dragen met de 
naam van een dood kind. ‘Don’t forget Mohamed 
Mustafa Makala. 2 jaar, 9 juli 2014’, staat aan de 
binnenkant van het doosje waarin het sieraad 
zit. De naam, leeftijd en datum waarop dit jonge-
tje omkwam tijdens Israëlische bombardementen 
op de Gazastrook. 
 De oprichter van Power of Art House heeft 
honderd van deze kettinkjes ontworpen met de 
namen van omgekomen kinderen. De opbrengst 
van de verkoop gaat naar het Palestine Child-
ren’s Relief Fund. ‘Ik heb het idee eerst bespro-
ken met een paar mensen en was er best onzeker 
over. Kan ik dit maken? Is dit niet over de grens? 
Je moet natuurlijk binnen het lijntje blijven, 
maar de mensen wél raken. Ik ben van mening 
dat je altijd moet schuren en de grens moet  
opzoeken. Mensen hier in Nederland hebben 
misschien zelf kinderen van die leeftijd en iden-
tificeren zich met het verdriet van ouders die ze 
niet kennen. Dat is ook de formule van Power of 
Art House: grote problemen dichtbij de leefwe-
reld van mensen halen. Dat is het geheim van 
een actie die aanslaat.’

Propaganda
Saskia Stolz (44) is eigenaar van creatief bureau 
Sazza, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen 
van ideële campagnes. Een ‘propagandabureau 
voor maatschappelijke organisaties’ noemt ze 
het zelf. Ze werkte voorheen bij commerciële 
ontwerpbureaus, maar kreeg er steeds meer 
moeite mee om dingen te ontwerpen die in haar 
ogen geen maatschappelijk nut hadden. Inte-
resse in onderwerpen als ontwikkelingssamen-
werking en mensenrechten heeft ze altijd gehad 
omdat haar vader zijn hele leven in de sector 
heeft gewerkt, onder andere als adviseur van de 
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Be-
leidsevaluatie (IOB). Stolz richtte haar eigen 
ontwerpbureau Sazza op, dat exclusief werkt 
voor maatschappelijke organisaties, zoals Hivos, 
Amnesty International, Jantje Beton en Movies 
that Matter. Sazza ontwikkelt publiekscampag-

nes, helpt organisaties met hun huisstijl en het 
re-branden van hun boodschap – en verzorgt  
bovendien de vormgeving van Vice Versa.
 De afgelopen jaren kreeg Saskia Stolz steeds 
meer de behoefte om zelf aandacht te vragen 
voor gemarginaliseerde onderwerpen. ‘Er zijn 
thema’s die nu eenmaal minder aandacht krijgen 
dan anderen. Soms omdat ze niet op politieke 
agenda’s staan, soms omdat de media geen be-
langstelling hebben en soms omdat het publiek 
met een bepaald land blijkbaar niet genoeg affi-
niteit heeft. Neem Congo: daar spelen zich mo-
menteel verschrikkelijke taferelen af. Kleine 
meisjes worden verkracht als oorlogswapen. De 
media geven er heus aandacht aan, maar hoeveel 
mensen hoor je erover praten? De wereld kijkt 
toe, niemand komt in actie.’

Het eerste idee dat uiteindelijk tot de Power of 
Art House leidde was een lespakket over kinder-
rechten. ‘Het stoorde mij dat het onderwerp van 
kinderrechten niet in het basisonderwijs werd 

behandeld. Kennis van kinderrechten is de basis 
voor een zelfbewuste en krachtige generatie. 
Daarom hebben we een lespakket ontwikkeld dat 
door scholen kon worden afgenomen.’ Dit les-
pakket, getiteld KidsRights4All, werd genomi-
neerd voor de ASN Wereldprijs. 
 Vorig jaar stoorde Stolz zich opnieuw, dit 
keer omdat er zo weinig media-aandacht was 
voor de oorlog in Syrië. ‘Het leek wel op een  
radiostilte’, zegt ze. ‘Ik schreef een post op Face-
book nadat ik gelezen had dat een zesjarige 
jongetje uit Syrië was doodgemarteld in de ge-
vangenis. Ik heb daar enorm om moeten huilen, 
ook omdat mijn eigen dochter rond die leeftijd 
was. Het viel me op dat niemand op mijn post 
reageerde, ook mijn goede vrienden niet. Toen 
ben ik het jongetje gaan tekenen, en een soldaat 

die hem zocht. Die tekeningen heb ik op straat 
geplakt, en daar heb ik een foto van gemaakt die 
ik vervolgens weer op Facebook heb gezet. Toen 
kwamen er ontzettend veel reacties en likes. 

Stickers over de oorlog in Syrië vonden van de straat ook hun weg naar binnen, zoals hier bij 
centrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam
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Ongelijkheid bevordert economische groei. Ongelijkheid 
stimuleert mensen in de achterhoede zich extra in te span-
nen, harder te werken, in zichzelf te investeren en de ach-
terstand in te lopen. Ongelijkheid werkt, want ongelijkheid 
doet werken. Iedereen profiteert: de achterhoede, die pro-
ductiever wordt, en de voorhoede, die zich aangespoord 
voelt om nog meer te investeren teneinde de voorsprong te 
behouden en te vergroten. Dat bevordert dynamiek en  
innovatie. De welvaart neemt toe, in ieders belang. Wie ge-
lijkheid voorstaat en nivellering nastreeft is irrationeel. 
Gelijkheid is een ideologisch begrip, ongelijkheid is een 
kwestie van gezond verstand. De mensen zijn nu eenmaal 
niet gelijk. 
 Dit zijn twee bedrieglijke redeneringen. Inderdaad, de 
samenleving kent een bonte verscheidenheid aan mensen: 
ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, kerngezond 
dan wel gehandicapt, met verschillende vaardigheden,  
ambities en ideeën. Maar waarom zou de mate van econo-
mische ongelijkheid, die voortvloeit uit het economisch 
proces, ‘nu eenmaal’ bestaande verschillen in de uitgangs-
positie één op één moeten weerspiegelen? Dat kan, doch 
het is niet onvermijdelijk of vanzelfsprekend, maar een 
keuze. Economische ongelijkheid is geen kwestie van rati-
onaliteit of logica, maar van ethiek en politiek.
 Uiteindelijk gaat het om waarden (ethiek) en om het 
bereiken van consensus over waarden en de praktische toe-
passing daarvan (politiek). Ooit is overeenstemming om-
trent basiswaarden bereikt: alle mensen hebben gelijke 
rechten, ongeacht de natuurlijke verscheidenheid en on-
geacht hun verschillende posities in het maatschappelijk 
proces. De mensenrechten zijn voor iedereen gelijk: het 
recht om als mens te bestaan, te overleven en te blijven le-
ven boven een mensonwaardig minimaal bestaansniveau, 
zinvol te leven en zelf zin te geven aan het eigen leven, 
zonder iets af te doen aan de rechten van anderen om dat-
zelfde na te streven.
 Aldus beredeneerd is economische ongelijkheid ethisch 
verantwoord voor zover de genoemde basisrechten voor ie-
dereen zijn gegarandeerd. Gelijke rechten zijn niet hetzelf-
de als gelijke kansen. Gelijke kansen leiden doorgaans tot 
ongelijke uitkomsten. Dat is eigen aan kansen. Ongelijke 
uitkomsten leiden op hun beurt tot ongelijke kansen en 
vervolgens tot uitholling van basisrechten. Daarom kan 
niet volstaan worden met een politiek die louter gericht is 
op het scheppen van kansen. Politieke overeenstemming is 

nodig over wat als een nog aanvaardbare mate van onge-
lijkheid beschouwd kan worden. Waar ligt de grens? 
 De Amerikaanse filosoof John Rawls formuleerde een 
handzaam uitgangspunt: ongelijkheid is gerechtvaardigd 
voor zover de positie van de minst bevoordeelden daardoor 
beter wordt dan het geval zou zijn bij minder ongelijkheid. 
Dat uitgangspunt kan gelden als een spelregel op het speel-
veld van gelijke kansen. 
 Sommigen beschouwen dit beginsel als een rechtvaar-
diging van een politiek gericht op maximale economische 
groei, gelegitimeerd door de verwachting dat de resultaten 
van de groei naar beneden doorsijpelen. Die interpretatie 
doet Rawls geen recht, want het genoemde beginsel nor-
meert zowel de groei als de ongelijkheid: de toeneming van 
beide moet resulteren in een verbetering van de positie van 
de zwaksten, hoe gering ook. 
 Echter, in de praktijk is dat zelden het geval. Het is nog 
maar de vraag of ongelijkheid mensen aanspoort harder te 
werken. Die veronderstelling gaat uit van een vreemd 
mensbeeld, alsof mensen vooral gedreven worden door de 
begeerte anderen in te halen, in plaats van door hun eigen 
behoeften, ambities en ideeën over welvaart en welzijn. 
 Hoe het ook zij, zelfs wanneer de prikkel van de onge-
lijkheid mensen in de achterhoede zou aansporen tot gro-
tere inspanningen, dan is het hoogst onzeker of diezelfde 
ongelijkheid hen daartoe in staat zal stellen dat op een  
zodanige wijze te doen dat hun positie daadwerkelijk ver-
betert. Groei die gepaard gaat met een ongelijke verdeling 
van inkomen en vermogen resulteert niet alleen in ongelij-
ke kansen, maar ook in ongelijkheid van economische en 
politieke macht. Zij die meer dan anderen van hen geboden 
kansen profiteren, komen gemakkelijk in de verleiding het 
verkregen surplus aan macht te gebruiken om zich verder 
te versterken, niet alleen door nog meer te investeren, 
maar door de kansen van mensen in de achterhoede te ver-
kleinen. Dat is de dynamiek van het proces van ontwikke-
ling, economische groei, sociale verpaupering en politieke 
marginalisering binnen tal van samenlevingen in Noord en 
Zuid. Dat ongelijkheid leidt tot grotere welvaart waarvan 
iedereen profiteert, is een drogreden. Integendeel: onge-
lijkheid heeft de tendens zichzelf te vergroten, cumulatief, 
en de positie van de achterhoede steeds verder uit te hol-
len. Daarom moet het tegengaan van ongelijkheid be-
schouwd worden als een ontwikkelingsdoelstelling op zich, 
eigenstandig en essentieel. 

Jan Pronk was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl (1973-’77), Lubbers III (1989-’94) en Kok I (1994-’98).  
Van 2004 tot 2006 was hij speciaal VN-gezant in Soedan. Momenteel is hij emeritus hoogleraar aan het Institute of Social Studies in Den Haag.

Drogreden #10:  
Ongelijkheid is beter  
voor iedereen

Column
Jan Pronk

Ongelijkheid 
heeft de tendens 
zichzelf te  
vergroten  
en de positie  
van de achter-
hoede steeds 
verder uit te  
hollen
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maken en die neer te zetten op openbare plekken 
zoals op bankjes in parken of bij het Centraal 
Station. Het zullen kleine kunstobjecten worden 
en die een scène uitbeelden, bijvoorbeeld vluch-
telingen die het koud hebben of een moeder met 
een dood kindje op schoot. Mensen hebben 
meestal de neiging om weg te kijken en hun ogen 
te sluiten voor het feit dat er 50 miljoen vluchte-
lingen op de wereld zijn. Niemand heeft zin in dit 
onderwerp. We hopen dat er naar aanleiding van 
de miniatuurpoppetjes gesprekken tussen men-
sen in openbare ruimtes ontstaan.’

Stolz ziet in ons eigen land een grote noodzaak 
om een klimaat van onverschilligheid te doorbre-
ken. ‘In Nederland hebben we al snel de neiging 
om te denken: ik kan mij toch niet om alles druk 
maken? Of: bootvluchtelingen, die zijn toch niet 
ons probleem? Ook de immense populariteit van 
een polariserend politicus als Geert Wilders 
sterkt me in de overtuiging dat onze acties in 
Nederland nodig zijn. Na de aanslag op de redac-
tie van Charlie Hebdo in Parijs, toen iedereen 
voor even “Charlie” was geweest, vroeg ik mij af: 
zouden we, met z’n allen, niet veel meer op zoek 
moeten gaan naar nieuwe vormen van verbin-
ding? Zouden we, naast het opkomen voor de 
rechten van anderen, niet meer moeten investe-
ren in gezamenlijkheid, dialoog, vertrouwen en 
acceptatie? Hoe kun je adequaat campagne voe-

ren in een polariserende wereld? Hoe kunnen we 
inspiratie bieden die tot verbinding leidt? Hoe 
kunnen we aandacht vragen, mobiliseren, agen-
deren – zónder dat het tot polarisatie leidt? Dat 
zijn vragen waar ik mij de komende tijd op zal 
storten.’

Succesformule
Met Power of Art House lijkt Saskia Stolz een suc-
cesvolle formule in handen te hebben. Wat zijn 
– met dit concept in het achterhoofd – haar ad-
viezen aan ontwikkelingsorganisaties? Ze hoeft 

niet lang na te denken. ‘Stap eens uit je geijkte 
vormen. Sommige grote organisaties zitten ge-
vangen in hun marketingstrategie, in huisstijlen, 
in branding. Dat kan je communicatie beperken. 
Dingen worden soms zo gestyleerd dat er geen 
emotie meer in zit. Je moet ervoor zorgen dat 
het vlammetje blijft branden. Wij zullen met Po-
wer of Art House op zoek gaan naar een creatieve 
vorm die het beste bij de boodschap past, zonder 
huisstijlrichtlijnen. Elke actie gaat er heel anders 
uitzien.’

Nieuwe Vice Versa-abonnees krijgen (zolang de 
voorraad strekt) een handgemaakt kettinkje als 
welkomstcadeau. Kijk voor meer informatie op de 
achterpagina van dit nummer. Meer weten over 
Power of Art House? Zie www.power-of-art.nl

Mensen schreven dat ze het heftig vonden, dat ik 
het mooi verbeeld had. Via beelden kwamen er 
verrassend genoeg wél heel veel reacties. Het 
werd voor mij toen duidelijk dat je met creativi-
teit en kunst een bijdrage kunt leveren om verge-
ten conflicten onder de aandacht van mensen te 
brengen.’
 Ze is ook andere scènes uit Syrië gaan teke-
nen, zoals vluchtende moeders met kinderen, en 
soldaten met een geweer in de aanslag, en druk-
te die levensgroot af. Samen met haar collega’s 
van Sazza ging ze er ’s nachts op uit om de stic-

kers op allerlei plekken in Amsterdam te plakken. 
‘Het was onze eerste guerrilla-actie. De lokale 
nieuwszender AT5 en verschillende kranten pak-
ten het op, en er stond een stukje in de Viva. Na 
deze actie zijn we een fair trade kledinglijn  
gestart met dezelfde beelden, waarvan de op-
brengst naar Stichting Vluchteling ging.’ 

Handgemaakte kettinkjes
Stolz besloot dit type activiteiten onder te bren-
gen in een nieuwe stichting, Power of Art House. 
De eerste actie die onder de naam Power of Art 
House werd gevoerd, was Don’t Forget the Child-
ren of Gaza. ‘Deze actie is eveneens uit frustratie 
geboren’, zegt Stolz. ‘Tijdens de Israëlische bom-
bardementen in de zomer van 2014 zijn honder-
den kinderen omgekomen. Er zijn meer kinderen 
dan Palestijnse strijders gedood. Mensenrech-
tenorganisatie Human Rights Watch stelt dat er 
sprake is van oorlogsmisdaden. Hoe kan het toch 
dat de wereld toekijkt maar niets doet? Die vraag 
speelde de hele tijd door mijn hoofd.’
 Ze wilde iets doen om hun verhaal te vertel-
len. ‘Toen heb ik het idee van de kettinkjes  
bedacht. Voor de overleden kinderen maakten wij 
honderd unieke handgemaakte kettinkjes, om de 
gevolgen van deze afschuwelijke oorlog tastbaar 
te maken. Wij kunnen deze kinderen helaas niet 
terugbrengen, maar kunnen ze wel herinneren 
en ze het respect geven dat ze verdienen door 
hun namen te dragen. De naamkettinkjes kosten 
45 euro per stuk en de opbrengst gaat naar het 
Palestine Children’s Relief Fund.’
 Stolz heeft alweer een idee voor een volgen-
de actie. ‘We zijn bezig met een plan om duizen-
den miniatuurpoppetjes van vluchtelingen te 
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‘ Er zijn meer 
kinderen dan 
Palestijnse 
strijders gedood’

Saskia Stolz: ‘We kunnen deze kinderen helaas niet terugbrengen, maar ze wel het respect geven dat 
ze verdienen door hun namen te dragen’
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Onder de noemer Café y Cacao werken publieke en 
private partners in Nicaragua samen om koffie- en 
cacaoboeren toegang te geven tot de duurzame 
markt. Handelsbedrijf Ecom investeert, SNV 
bemiddelt en treedt op als waakhond van eerlijke 
verhoudingen. Na een jaar komen experts uit 
Ghana, Oeganda, Kenia, Indonesië en Vietnam 
kijken hoe het gaat.  

tekst Arachne Molema beeld Ronald de Hommel

H
et is een steile klim van vijftien 
minuten. Don Ramon Pineda 
Blandon, eigenaar van de finca, 
loopt voorop met zijn kaplaarzen 
aan en een machete aan zijn 

broek. Links van het pad hangen bijna rijpe 
passievruchten, rechts ligt de regenwoudval-
lei. Boven ons de ‘goudmijn’: de dertig jaar 
oude cacaoplantage ter grootte van ruim twee 
hectare. Don Ramons vader plantte vijf ver-
schillende cacaobomen en op de plantage 
wordt nog altijd volgens de familietraditie ge-
zaaid en geoogst. Maar sinds in november 
twee technisch adviseurs van handelsbedrijf 
Ecom de f inca hebben bezocht, staat don Ra-
mon open voor nieuwe technieken. Twintig 
procent van de cacaobomen produceert tach-
tig procent van de totale oogst – dit kan beter 
en lucratiever. De adviseur van Ecom, Erick 

Leiva, wijst een boom aan waaraan slechts drie 
vruchten hangen. ‘Als we op deze stam een 
vruchtbare tak enten, zal deze treurige boom 
veel meer vrucht gaan dragen. Tegelijkertijd 
sparen we het regenwoud omdat we op deze 
manier geen nieuwe grond hoeven te ontgin-
nen om nieuwe cacaobomen te planten.’ 
  Ecom is net als ontwikkelingsorganisatie SNV 
een van de partners binnen het publiek-private 
partnerschap Café y Cacao, dat Nicaraguaanse 
koffie- en cacaoboeren helpt met toegang tot de 
duurzame markt. Het hoofddoel is de inkomsten-
verhoging van 5000 kleine koffie- en cacaoboe-
renfamilies en het verbeteren van hun 
levensonderhoud en voedselzekerheid. De oogst-
capaciteit moet omhoog. De boeren zijn daarom 
door SNV gelinkt aan twintig cacao- en koffie-
coöperaties. Doordat SNV al meer dan dertig jaar 
in Nicaragua met lokale organisaties werkt, weet 

ze precies waar de boeren en de coöperaties zit-
ten. Als mediator brengt SNV de bedrijven in 
contact met boeren die zij anders nooit hadden 
kunnen bereiken.
 Eind januari kwamen koffie- en cacao-ex-
perts uit Ghana, Oeganda, Kenia, Indonesië en 
Vietnam naar Nicaragua toe om het project te 
bezoeken. Zij brachten een bezoek aan verschei-
dene koffie- en cacaoplantages, coöperaties en 
verwerkingsfabrieken en ontmoetten de diverse 
projectpartners. Naast Ecom zijn dit de Founda-
tion for Nicaraguan Farming and Forestry Tech-
nology, het keurmerk voor duurzame landbouw 
UTZ, en de pan-Amerikaanse landbouwschool 
Zamorano. De kracht van de samenwerking ligt in 
het bundelen van de ervaring van deze partijen 
op het gebied van markttoegang, financiële ser-
vice, technologische innovatie, businessontwik-
keling en strategische allianties. Het koffie- en 

Tussen 
kleine boeren 
en gretige 
kopers

Cacaobonen fermenteren bijna een week lang in grote houten kisten. Vanuit de bovenste kist worden ze geleidelijk aan steeds 
verder naar beneden verplaatst om het gistingsproces te stimuleren
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cacaoteam wil onderzoeken hoe zij dit voor-
beeldproject in Nicaragua naar een mondiaal ni-
veau kunnen brengen. Wat kunnen anderen leren 
van hoe dit publiek-private partnerschap is aan-
gepakt? En: zijn dergelijke partnerschappen de 
juiste manier om een toekomst te garanderen 
voor ngo’s?  
 ‘Ecom wil de koffie- en cacao-productie laten 
groeien. Rechtstreeks contact met de boeren is 
voor ons daarom belangrijk. Als we technische 
assistentie willen geven aan de boeren om hun 
productie te laten groeien, moeten we weten 
waar de boeren zitten die dat nodig hebben. SNV 
heeft die contacten. Zo kunnen we effectief te 
werk gaan’, zegt Francisco Zamora, directeur van 
Ecom’s exportbedrijf Atlanta. Voor sustainable 
business zijn strategische allianties noodzakelijk. 
Ecom investeert ook in een laboratorium om de 
kwaliteit van de verschillende soorten cacao en 
koffie te verbeteren. ‘Het partnerschap maakt 
ons sterker. Via het netwerk van SNV, FUNICA en 
UTZ hebben we overal ter wereld toegang tot al-
lerlei experts, ook wat betreft de sociale voorzie-
ningen en de milieu- en vernieuwingsaspecten 
van voedselzekerheid’, zegt Zamora. 

Modelboerderij 
Voedselzekerheid is een van de vijf componenten 
van het project. Evelia Lopez is sinds acht jaar 
eigenaresse van finca Santa Helena nabij het 
stadje San Juan de Río Coco. Lopez heeft hier 
een modelboerderij waar drie soorten koffie-
planten groeien. Hoog boven de planten gedijt 
de oorspronkelijke regenwoudvegetatie. De tech-
nische assistenten bezoeken haar eens per twee 
weken en leren Lopez hoe ze zo zuinig en goed 
mogelijk om kan gaan met water en de natuur. 
Via de coöperatie waar  Lopez lid van is betalen 
de boeren samen voor certificaten. ‘Ik heb geko-
zen voor biologisch en Be Friendly. Biologisch is 
beter voor de gezondheid en het betaalt beter, 
gemiddeld 30 dollar meer per 45 kilo bonen. Be 
Friendly is ook goed voor de natuur: vogels kun-
nen nog steeds een nest bouwen in de hogere 
bomen’, vertelt ze.
  Coöperaties zijn de sociale partners waarmee 
SNV samenwerkt: de ontvangers. Zij genieten on-
der andere financiële steun en begeleiden SNV in 
het uitvoeren van het project. Zo werkt FUNICA al 
jaren lang samen met SNV om de boeren techni-
sche ondersteuning te geven. De coöperatie waar 
Lopez lid van is, is onderdeel van de Unión de 
Cooperación Agropecuarias van San Juan de Río 
Coco. Niet iedere producent heeft een directe 
link met de markt – daarvoor zijn de coöperaties. 
Ze hebben macht omdat ze kennis hebben en we-

ten hoe ze moeten onderhandelen met bijvoor-
beeld Europese en Afrikaanse kopers. Het 
resultaat is een betere prijs voor de koffie. 
 De meeste boeren verbinden zich aan een 
coöperatie die dichtbij is, het meest betaalt en 

de beste secundaire voorwaarden biedt zoals 
technische assistentie en leningen. Het eerste 
contract is voor drie jaar. Daarna tekent de boer 
per jaar bij. Vooral in de eerste periode inves-
teert de coöperatie veel. Zo kosten alleen de ma-
terialen voor het aanleggen van een kas en 
biointensieve tuin – een kleine moestuin waar 
negen soorten gewassen groeien – al vijfhonderd 
dollar. Daar komen de kosten van de technische 
assistentie bovenop. Met de biointensieve tuinen 
wil SNV allereerst voorzien in voedsel voor de 
boerenfamilies. Daarnaast is het de bedoeling 
dat de boeren een deel van de oogst verkopen. 
 Via een smal paadje leidt Evelia Lopez ons 
naar haar kas. In de lange tunnel van dun katoen 
van 3 bij 33 meter lang groeien straks tomaten en 

paprika’s voor de verkoop. Het katoenen doek 
houdt dieren weg en beschermt de oogst tegen 
harde regen. Over drie maanden moeten de eer-
ste groenten klaar zijn voor de oogst. Naast de 
kas ligt trapsgewijs een 300 vierkante meter gro-

te moestuin. Met hulp van de technische assis-
tenten van landbouwuniversiteit Zamorano spitte 
Evelia de grond dertig centimeter diep om. ‘Dat is 
niet de traditionele manier van werken, maar de 
assistenten legden me uit dat de planten op deze 
manier beter wortelen in de grond’, zegt Lopez. 
 Per strook zijn er drie gewassen. Zo staan de 
tomaten, kolen en uien bij elkaar. De in totaal 
negen gewassen zijn rijk aan koolhydraten, ei-
witten, vitaminen en mineralen. ‘We willen het 
dieet uitbreiden en de boerenfamilies gezonder 
laten eten, maar het is een uitdaging om de boe-
ren daadwerkelijk alle gewassen te laten eten’, 
zegt voormalig SNV Nicaragua-directeur Miguel 
Angel Mendez Castellanos. Het is niet het enige 
waar de producent in opgevoed moet worden. 

‘De strijd zit in de mentaliteit van de producent. 
Vaak gebruiken ze dezelfde zak voor zowel kof-
fie- en cacaobonen, als voor groenten, rijst en 
kaas. Als ze de bonen hebben weggebracht, vul-
len ze deze op de terugweg met andere gewas-

sen. De zakken worden niet schoongemaakt en 
zijn smerig. Dat komt natuurlijk niet ten goede 
van de kwaliteit van de boon. Het is moeilijk om 
dat gedrag te veranderen’, volgens Castellanos.   

Cacaoprijs
Het opkopen van de cacao verloopt anders dan die 
van de koffie, omdat Ritter Sport hier een grote 
rol in speelt. Het chocolademerk koopt negentig 
procent van de Nicaraguaanse cacao op en geeft 
daar een hoge prijs voor om boeren te stimuleren 
cacao te produceren. ‘Dat is lastig, omdat cacao-
productie in Nicaragua nooit vanzelfsprekend is 
geweest. Er heerst hier meer een koffiecultuur’, 
zegt bedrijfsleider Jaume Martorell Mir op het Rit-
ter Sport-hoofdbureau in Matagalpa. 
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Koffieboeren krijgen niet alleen instructies voor het verbouwen van betere koffie, maar worden ook aange-
spoord om zelf gevarieerder te eten. Met dat doel leggen coöperaties uitgebreide moestuinen en kassen aan

Sylvia Namara
Le Anh TuanErnest Adzim

NICARAGUA

Coöperaties in de rest van de wereld
In Nicaragua spelen coöperaties een belangrijke rol bij het ondersteunen van koffie- 
en cacaoboeren. Hoe zit dat volgens de buitenlandse experts in hun eigen land?

Oeganda, adviseur duurzame energie en agribusiness Sylvia Namara: ‘Koffie is het 
grootste exportproduct in Oeganda. Vrijwel iedere familie verbouwt koffie naast zijn 
bananen of mais. Maar koffie kun je maar eens per jaar oogsten, veel andere gewas-
sen twee keer per jaar. Momenteel is er een ziekte die de hele koffieboom aantast. 
Niemand wil herplanten. In Nicaragua zijn de boeren veel enthousiaster over het 
product, maar in Oeganda is de producent al lang blij als iemand zijn oogst wil kopen. 
De Oegandese boer verkoopt aan wie maar langskomt en ontvangt minder dan een 
dollar voor een kilo geroosterde koffiebonen. Een boer krijgt geen krediet en er zijn 
veel tussenhandelaren. Ook is de koper niet bereid om te investeren in de boer. In 
Nicaragua zie ik een grote interesse van bedrijven om te investeren, en dat is nood-
zakelijk voor een publiek-privaat partnerschap. Het moet vanuit Ecom komen. Als dat 
bedrijf niet bereid is te investeren in een Oegandese koffieboer, dan houdt het sim-
pelweg op. Ook vraag ik me af hoe we de overheid zouden kunnen betrekken bij onze 
projecten met coöperaties. In Nicaragua zijn coöperaties veel sterker dan in Afrika. 
Ooit hadden we sterke coöperaties, maar de regering maakte ze machteloos.’

Vietnam, adviseur duurzame markt voor specerijen, thee en koffie Le Anh Tuan:
‘In Vietnam hebben we een soortgelijk project met negen bedrijven, waaronder Ecom, 
waarbij we boeren trainen. Vanwege het communistische verleden is er een negatief 
beeld van coöperaties en daarom werken we met dertig tot vijftig boerengroepen. Dat 
werkt anders, want tussen de boer en het bedrijf zijn veel tussenhandelaren. Dat 
maakt het moeilijk om de kwaliteit te controleren en te verbeteren. Momenteel zijn we 
bezig met het UTZ-certificaat. Sinds de start van het project in 2012 is de winst met 
meer dan tien procent gestegen. Ook geven we een award aan de boer met de beste 
koffie. Voorheen gingen deze awards naar de handelaar. Een volgende stap is het 
trainen van de handelaren om de kwaliteit te controleren. Dat we hen te betrekken bij 
ons project is de sleutel tot succes, want zij weten precies waar alle boeren zitten. Dat 
is moeilijk, maar de handelaren zijn erg geïnteresseerd om onderdeel te worden van 
een project waaraan 44.000 boeren deelnemen. Daarnaast vertellen we op televisie 
en radio hoe boeren de koffiekwaliteit kunnen bevorderen. Er zijn 200 miljoen boeren 
en van hen is slechts 20 procent lid van een boerengroep. Als je een duurzaam model 
wilt, ben je genoodzaakt over te gaan tot collectieve actie.’ 

Ghana, adviseur agricultuur Ernest Adzim:
‘In Ghana droogt en brandt de boer de cacaobonen. Dat veroorzaakt veel schomme-
ling in de kwaliteit, want het branden is erg nauwkeurig werk. Daarnaast houden de 
boeren er niet van om cacaobomen te enten. We hebben de laatste jaren veel ziektes 
gehad die de hele cacaoboom tot aan de wortel toe vernietigden. De boeren hebben 
geen zin om te investeren, en enten kost veel tijd. De meeste cacaobomen zijn oud. 
Bovendien is de gehele cacaosector in handen van de overheid, het is de basis van 
onze economie. Hoewel er daardoor maar één coöperatie is, is het gunstig voor de 
kwaliteitscontrole van de cacaoboon. Ook investeert de overheid veel geld in onder-
zoek en geeft ze beurzen aan kinderen van cacaoboeren.’
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de coöperatie het UTZ-certificaat heeft en directe 
contacten met Ritter, die rechtstreeks van hen 
koopt, is de afzetmarkt fors gestegen. Tweehon-
derd cacaoboeren waarvan zestig procent gecerti-
ficeerd is, leveren aan de verschillende 
verzamelcentra van de coöperatie. Die fermenteert 
en droogt op eigen terrein.  
 Ecom, dat de opgekochte cacao aan andere 
chocolademerken dan Ritter verkoopt, kan wat 
prijs betreft niet concurreren met Ritter. Maar  
omdat niet iedere cacaoboer verbonden is aan een 
coöperatie, kan het Ecom daarin een verschil ma-
ken. Sommige cacaoboeren, zoals don Ramon Pine-
da Blandon, wonen te afgelegen. Zij zijn daardoor 
geen lid van een coöperatie en kunnen de cacao 
niet aan Ritter verkopen. Deze boeren kunnen zich 
wel verbinden aan handelsbedrijf Ecom.
 Naast het geven van technische assistentie 
investeert Ecom in innovatie en genetische ont-

wikkeling van de cacao- en koffieboonkwaliteit. 
In het laboratorium doen ze onderzoek naar hi-
bride rassen. Directeur Zamosa en een van zijn 
laboratoriummedewerkers demonstreren voor 
het laboratoriumgebouw hoe ze te werk gaan. 
‘We enten op de middelste stam de kloon, omdat 
het in 90 procent van de gevallen minder lang 
duurt voordat deze vrucht draagt. We werken 
niet met zaad, maar via een technisch proces met 
cellen. Deze cacaoboon smaakt veel beter dan 
wanneer je met zaad een nieuwe cacaoboom laat 
groeien. Tachtig procent van de via zaad geteel-
de planten draagt geen vrucht’, legt de laborato-
riumwerker uit. Door middel van klonen werkt hij 
met zijn collega’s aan nieuwe variaties, die ze 
weer uitwisselen met de overige wereldwijde  
laboratoria van Ecom. Zo onderzoeken ze of een 
Nicaraguaans plantje beter in Ghana of Ecuador 
groeit. 

Per jaar produceert Ecom een miljoen plantjes, 
maar dat is lang niet genoeg. Ze zouden jaarlijks 
een biljoen planten aan de boeren kunnen verko-
pen. In Centraal-Amerika betaalt een boer 40  
dollarcent per stuk. Zamora: ‘Deze gekloonde  
cacaoboompjes zijn geliefd bij de producent. Tot 
aan 2017 zijn we volledig uitverkocht. Er is wel 
vaker onderzoek gedaan, maar dan komt het nooit 
in de juiste handen terecht of er wordt niets met 
de resultaten gedaan. Hier komt het resultaat – 
de meest vruchtbare en beste plant – in handen 
van de boer. SNV gebruiken we daarbij als media-
tor. Wij willen winst, maar missen bepaalde toe-
gang en kennis. Het was altijd de publieke sector 
die de minder bedeelden hielp – maar dat is geen 
duurzame manier. Als wij een duurzaam bedrijf 
zijn, groeit ook het inkomen van de boeren.’ 

Improviseren
Een jaar is te kort om te kunnen concluderen of 
het publiek-private partnerschap is geslaagd. 
Toch zijn al factoren te onderscheiden die het 
slagen of falen bepalen. De grootste verantwoor-
delijkheid ligt bij Ecom. Zij moet het nut van de 
investering inzien. Coöperaties moeten de boe-
ren helpen met het versterken van hun expertise 
in het samenwerken met grote handelaren en 
exportbedrijven. Beide partijen moeten inzien 
dat die investering loont. SNV helpt met een 
open en eerlijke relatie tussen de partijen en 
moet voortdurend controleren of de handelscul-
tuur ook gezond blijft. Dit is een stap vooruit in 
de houding van bedrijven, want tot tien jaar ge-
leden waren deze van mening dat de sociale ver-
antwoordelijkheid bij ngo’s en de overheid lag. 
 Het eerste jaar van het project moest SNV 
veel improviseren. Ze kwam in contact met veel 
lokale organisaties, maar niet alle contacten 
hielden stand. ‘Allereerst was het belangrijk om 
de managementstructuur van de coöperaties te 
versterken en te investeren in de technische as-
sistentie. Daarna kwam de rest’, zegt Castella-
nos. Op organisatorisch niveau hielp SNV met het 
vinden van de sterkten en zwakten van de coöpe-
raties. Wat was hun rol, wie vertegenwoordigde 
hun leden en waren daar bijvoorbeeld ook vrou-
wen bij? Daarnaast gaf SNV marketingadvies bij 
het vinden van nieuwe kopers. 
 ‘Over de echte winst, zoals het verhogen van 
de productiviteit, omgevingsverbetering en een 
betere cacao- en koffieprijs, kunnen we pas over 
drie of vier jaar meer zeggen’, zegt Castellanos. 
Het is cruciaal voor een publiek-privaat partner-
schap dat iedere organisatie een eigen rol heeft, 
want dat is de sleutel tot succes. ‘Spreek dat van 
te voren heel duidelijk af. Een echte betrokken-

heid van het bedrijf, zowel van het midden- als 
hogere managementteam is noodzakelijk. Als dat 
er niet is, heeft een project geen zin. Als een 
bedrijf aangeeft dat het de levensomgeving van 
de boer wil verbeteren, dan liegt het. Een echt 
bedrijf wil winst maken en alleen die bedrijven 
willen we. Anders zijn we het zoveelste partner-
schap dat na drie jaar strandt.’  
 De rol van mediator en coördinator geldt 
voor SNV wereldwijd. In die zin is het partner-
schap opschaalbaar naar een wereldwijd niveau. 
SNV’s Global Coffee & Cacao-coördinator Harm 
van Oudenhoven benadrukt echter dat een  
publiek-privaat partnerschap alleen werkt als er 
donorgeld voorhanden is. ‘Het is de vraag of 
Ecom SNV zou betalen als er geen donorgeld was. 
Dat is een kanttekening. Het is ook maar de 
vraag of nu met subsidiegeld grote multinatio-
nals als Ecom en Nestle worden geholpen om nog 

Met de start van het bedrijf in 1990 betaalden ze 
per ton cacaobonen duizend dollar bovenop de 
prijs die op de aandelenbeurs in New York wordt 
gegeven. Nu is dat nog vierhonderd dollar meer. 
De afgelopen jaren is de lokale marktprijs hier-
door behoorlijk gestegen. Tussen 1990 en 2005 
investeerde Ritter vijf miljoen dollar in kleine 
cacaoboeren. Inmiddels zijn meer dan vijfdui-
zend boeren verdeeld over twintig coöperaties, 
die aan Ritter verbonden zijn. Maar de middelen 
zijn beperkt: er is meer cacao nodig want Ritters 
afzetmarkt – waartoe sinds kort ook Rusland be-
hoort – groeit hard. Om die reden zoekt Ritter 
contact met SNV om toegang tot meer boeren te 
krijgen, en kocht het bedrijf bovendien een stuk 
land voor een eigen cacaoplantage.  
 ‘De hoofdreden dat boeren voor ons kiezen, is 
de hogere prijs die ze voor hun cacao krijgen. Ook 
krijgen ze leningen, die ze terug kunnen betalen 
in cacaobonen. Ritter betaalt de coöperatie, die 
vervolgens de boeren uitbetaalt’, zegt Mir. Hij 
wijst de plek aan waar de cacaobonen liggen te 
drogen. Coöperaties mogen hier hun bonen gratis 
drogen, branden, zeven en selecteren met de sor-
teermachine. Zelfs de jutezakken waarin de bonen 
gaan, krijgen ze van Ritter. Op de achterkant van 
de zak staat van welke finca de cacao komt. 
 ‘We werken alleen met kleine boeren die on-
derdeel zijn van een coöperatie, omdat we precies 
willen weten waar de cacao vandaan komt. Ons 
streven is dat 80 procent van onze cacao in 2020 
van kleine boeren afkomstig is. Dit is onze sociale 
verantwoordelijkheid. De eerste fase in het sa-
menwerken met de coöperaties was het moeilijkst, 
vooral het werken aan de kwaliteit. De boeren fer-
menteerden de bonen op hun eigen land. Ritter 
stimuleerde om in plaats van gefermenteerde bo-
nen, natte bonen in te zamelen om zo een homo-
gene kwaliteit te krijgen. De eerste jaren wezen we 
tweehonderd producenten af, afgelopen jaar wa-
ren dat er slechts twintig’, zegt Mir. 
 De bemesting is erg laag en er is nog een 
gebrek aan kennis over de omgang met ziektes. 
In plaats van de vaste cacaoprijs introduceerde 
Ritter Sport verschillende betaalniveaus. Voor 
biologisch geproduceerde bonen en het duurza-
me landbouwcertificaat UTZ krijgt de boer een 
hogere prijs. Dit stimuleert boeren om een bete-
re cacaosoort te produceren. 

Genetische ontwikkeling
Een van de cacaocoöperaties is La Campesina Aco-
pio Central in Waslala. De oprichting in 2000 ver-
liep moeizaam. Er was geen markt om te verkopen, 
ze had slechts 58 leden en de technische service 
was matig. SNV hielp de coöperatie te groeien. Nu 
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meer winst te maken. Zo speel je de boer in de 
richting van multinationals in plaats van kleine 
of middelgrote bedrijven. Aan de andere kant: de 
multinationals investeren nu wel in de boeren. 
Dat was voorheen niet zo’, zegt Van Oudenhoven. 
 Ook Castellanos ziet in dat wat in Nicaragua 
werkt, niet per se ook in Afrika of Azië hoeft te 
werken. Daarom is het voor SNV van groot belang 
om te starten met het standaardiseren van de ma-
nier waarop ze bedrijven benadert. De organisatie 
zou zich wereldwijd aan grote bedrijven kunnen 
verkopen als mediator en coördinator. ‘Kwaliteit is 
standaardisatie. Ecom is Ecom, McDonald’s is Mc-
Donald’s. Wat is SNV? We moeten zorgen dat SNV 
op eenzelfde manier opereert in de hele wereld. 
Wat met koffie en cacao kan, kan ook met rijst of 
palmolie. De kern is het uitbreiden van business 
development. Als we dat doen, overleeft SNV. Ook 
SNV moet competitief zijn.’ 

Boven: Cacaobonen worden regelmatig gekeerd met een hark, zodat ze gelijkmatig drogen
Onder: Het internationale gezelschap in het pakhuis van Ritter, waar de cacao klaar ligt voor ver-
scheping. Vijfde van rechts is SNV’s Global Coffee & Cacao-coördinator Harm van Oudenhoven 

Boven: De gedroogde cacao wordt ingepakt en opgeslagen voor transport naar exporteurs
Onder: Proeverij van een aantal bijzondere koffievariëteiten van Ecom

‘ Multinationals 
investeren 
 nu wel in de  
 boeren. Dat 
 was voorheen 
 niet zo’
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Eind maart opent de New World Campus zijn  
deuren. Een plek waar sociaal ondernemers, ngo’s, 
investeerders, overheden en kennisinstellingen elkaar 
moeten gaan vinden om wereldproblemen aan te 
pakken. Merel Rumping nam alvast een kijkje op deze 
hotspot voor innovatief Nederland. 

tekst Merel Rumping
beeld Leonard Fäustle

 Hier gaat het 
gebeuren

O
p een dag dat de lucht krakend hel-
der en blauw gekleurd is en mijn vin-
gers bevriezen in mijn handschoenen, 
loop ik van station Hollands Spoor 
de Haagse Schilderswijk in. Vensters 

vol propperige beeldjes en glanzende vazen met 
vervaalde nepbloemen worden zo nu en dan  
afgewisseld door kapsalons, kebab, Turkse pizza 
en een enkele Hollandse haringstal. En dan duikt 
als een kolossale architectonische verrassing het 
statige ‘Bestuur van den Postcheque en Giro-
dienst’ op, dat geheel in de Berlage-stijl van de 
jaren twintig is gebouwd. Hier huist de New World 
Campus: dé plek voor pioniers die samen aan 
duurzame internationale ontwikkeling willen 
werken. Van start-ups tot ervaren organisaties en 
bedrijven, van ondernemers tot kennisinstellin-
gen, van overheden tot ngo’s. Na de Seed Valley 
in Enkhuizen, de High Tech Campus in Eindhoven 

en de Food Valley in Wageningen is er nu de New 
World Campus met de gemeente Den Haag als een 
van de trotse partners.

Cradle 2 Cradle
Harry Derksen, voorheen een van de vaste gezich-
ten van ICCO, wacht mij op in het spiksplinternieu-
we kantoorgedeelte op de bovenste verdieping. 
Hij stelt direct voor mij rond te leiden. Het wordt 
meteen duidelijk dat het gebouw en de missie van 
de NWC niet eenvoudig gescheiden kunnen wor-
den. Als we de statige grijs marmeren trap aflo-
pen, vertelt hij: ‘De NWC is niet alleen een formule, 
maar ook een fysieke plek, en die begint hier. Het 
gebouw is in 1924 gebouwd en heeft prachtige art 
deco-elementen, die aan Escher doen denken. 
Voor de renovatie werken samen met een project-
ontwikkelaar die helemaal Cradle 2 Cradle bouwt. 
Het is onze ambitie om het meest duurzame ge-

bouw van Den Haag te worden. Het kantoormeubi-
lair gaan we leasen, het reeds aanwezige tapijt 
laten we waar mogelijk liggen. In de Agrizaal  
komen biobased tapijttegels, die gemaakt zijn uit 
de olie van de castornoot. In de Waterzaal gebrui-
ken we het nylon van oude visnetten die door  
Filippijnse vissers uit de zee zijn gehaald – tegen 
betaling uiteraard.’ Waar Derksen bescheidenheid 
en vertrouwen uitstraalt, kleurt zijn collega Siri 
Lijfering, die voorheen overigens redacteur van 
Vice Versa was, de NWC met enthousiasme en opti-
misme. Zij is verantwoordelijk voor communicatie 
en de organisatie van thematische events. ‘Als je 
werkt aan duurzame internationale ontwikkeling, 
kun je niet zelf een onduurzaam pand betrekken’, 
vult ze aan. ‘Elk aspect van dit gebouw heeft zijn 
eigen verhaal, dat strookt met de filosofie van de 
New World Campus. En dat verhaal willen wij ver-
tellen.’ 
 We lopen de open space in waar straks flex-
plekken aan lange tafels gehuurd kunnen wor-
den. Hoe chique en enigszins statig de entree is, 
zo licht en toegankelijk is deze ruimte. Je voelt: 
hier kom je niet om te praten maar om te doen. 
Hier gaan creatieve hersencellen overuren ma-
ken om oplossingen te bedenken voor, zoals de 
NWC ze noemt, wicked problems. Ofwel grote, las-
tig definieerbare wereldproblemen die niet bin-
nen één sector te vatten zijn. Dit soort problemen 
staan centraal tijdens pressure cooker-sessies in 
een ronde stalen denktank die binnenkort in het 
midden van deze ruimte zal komen te staan. 
 Binnenkort, want ze zijn nog niet open. Ster-
ker nog, op moment van schrijven wordt in deze 
ruimte nog volop verbouwd. Uit het plafond ste-
ken kabels en de vloer is afgeplakt. Er is enig 
voorstellingsvermogen voor nodig om te geloven 
dat hier eind maart de eerste vijftig man zal star-
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ten om duurzame internationale ontwikkeling 
versneld mogelijk te maken. Want dat is het doel: 
de kloof dichten tussen een innovatief idee of 
product en de markt. Kansrijke ideeën die een 
wereldprobleem kunnen oplossen stranden nog 
te vaak.
 Derksen heeft zelf gewerkt in het bedrijfsle-
ven, voor het ministerie van Buitenlandse Zaken 
en bij ngo’s. Hij kent de afstand tussen de cultu-
ren van de verschillende spelers en spreekt uit 
ervaring als hij uitlegt: ‘Ngo’s zijn vooralsnog 
vaak gedreven door subsidie en ontberen de no-
dige marktkennis. Ze zijn heel waardevol vanwe-
ge hun contacten en kennis van samenlevingen 
wereldwijd. Bedrijven hebben juist vaak onvol-
doende kennis van de Base of the Pyramid, maar 
wel verstand van ondernemen. Kennisinstellin-
gen daarentegen beschikken over heel specifieke 
kennis, maar die willen dichter bij de praktijk 
staan. En impactinvesteerders ten slotte, een 
markt waarin veel geld omgaat, hebben een ge-
brek aan goede investeerbare voorstellen in Afri-
ka, Azië en Amerika. Hier creëren we een neutrale 
plek die van niemand en van iedereen is. Als je de 
verbinding legt, kunnen er heel interessante din-
gen ontstaan. Het momentum is hier.’
 Als een idee voldoende potentie heeft, dan 
helpt de New World Campus om het te versnellen 
met behulp van de benodigde partijen. Ik vraag 
naar de criteria voor een goed idee. Derksen: 
‘Dat het schaalbaar is. Kan een social business-
concept dat voor Nepal is bedacht ook elders toe-
gepast worden? Wij helpen in het schaalbaar 
maken van proposities. Onze steun varieert van 
praktisch tot heel inhoudelijk, en alles daar tus-
senin. Steeds maken we gebruik van de kracht 
van de community die op de Campus aanwezig is. 
Wij stimuleren die om specialisaties, ervaring en 

contacten te delen.’ Lijfering: ‘Wij zijn de schakel 
tussen alle partijen binnen de Campus. Wij facili-
teren mensen om elkaar te helpen. De NWC is een 
coöperatie met leden. Niet alleen wij, het team, 
vormen de NWC, maar alle leden die hier straks 
komen werken: de community is de campus.’ 

Datingbureau
Waar kwam de inspiratie voor de New World Cam-
pus eigenlijk vandaan? Derksen: ‘Met Jack van 
Ham, oud-directeur van ICCO, ben ik er al een tijd 
mee bezig. De High Tech Campus in Eindhoven is 
een inspiratiebron geweest: ik geloof in de toe-
passing van hightech oplossingen voor wereld-
problemen. Daar sprak ik bijvoorbeeld een 
jongen met een waterfilter waarmee je elk soort 
water op zonne-energie kan zuiveren. Een prach-

tig technisch product, maar hij wist niet hoe hij 
het in de Afrikaanse markt moest introduceren. 
Hieruit blijkt de enorme afstand tussen de tech-
wereld en de markt. Toen ik vervolgens een arti-
kel las in het kader van Smart Aid Debat van Vice 
Versa, werd het idee voor een Campus voor duur-
zame internationale ontwikkeling nóg concreter.’
 Lijfering vertelt: ‘Wat ik mooi vind aan de 
High Tech Campus is dat zij niet alleen partijen 
op geplande manier bijeenbrengen, maar dat het 
gebouw zo is ingericht dat mensen elkaar ook 
toevallig makkelijk ontmoeten.’ Bevlogen ver-
volgt ze: ‘Dat is natuurlijk ook onze ambitie. In 
onze koffiecorner wordt niet alleen lekkere en 
duurzame koffie geschonken, en gaat waar-
schijnlijk gerund worden door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, maar het wordt ook 
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Boven: De open space met New World 

Campus-leden Ad Bastiaansen (links) 

en Jeroen Plesman van Waterwatch  

Onder: Harry Derksen op de 

marmeren trap bij de entree 



RESULTS-BASED 
MANAGEMENT

15-17 april 2015

Resultaatgericht managen klinkt 
logisch, maar hoe breng je het in 
de praktijk? Wat zijn eigenlijk de 
resultaten van de organisatie? 
En hoe maak je processen onder-
steunend aan het doel? Leer op 
welke wijze je dit kan realiseren!

www.mdf.nl/course/rbm-nl

TRAINING OF 
TRAINERS

20-24 april 2015
 
Hoe beter de trainer, hoe meer 
de deelnemers leren. In deze 
5-daagse Train de Trainer leer je 
de kneepjes van het vak. Je gaat 
aan de slag met het ontwerpen 
en uitvoeren van een training. 
Wij gaan dieper in op interactie 
met je deelnemers inspireren 
en motiveren, omgaan met 
weerstanden, concreet afsluiten 
van je training en borging in de 
praktijk.

www.mdf.nl/course/tot-nl

MANAGING EFFECTIVE 
PARTNERSHIPS

13-17 april 2015

Ieder partnerschap kent zijn 
eigen dynamiek. Vaak begint het 
ambitieus, maar presteren ze 
uiteindelijk toch onvoldoende. 
Hoe herken je de dynamiek 
in een partnerschap en hoe 
geef je sturing en beweging? 
In deze cursus leer je welke 
processen en specifieke 
uitdagingen een rol spelen in 
samenwerkingsverbanden. 
Doordat je weet wat er speelt, 
krijg je meer inzicht welke stappen 
je kunt nemen om de effectiviteit 
van je partnerschap te vergroten. 

www.mdf.nl/course/mep-nl

GROUP 
FACILITATION

18-22 mei 2015 
 
Hoe vaardig ben je in het 
begeleiden van groepsprocessen, 
bijvoorbeeld in workshops en 
vergaderingen? Denk je weleens 
“hoe had het beter of sneller had 
gekund?” In deze cursus leer je 
welke probleemoplossende 
technieken je kunt inzetten, en op 
welke wijze om te gaan met 
groepsdynamiek. Je staat straks 
vrijer voor de groep en de 
deelnemers gaan meer tevreden 
naar huis. 

www.mdf.nl/course/fac-nl

training & consultancy

global presence, 
local expertise

Wil jij jezelf verder ontwikkelen? Schrijf je dan nu in 
en ontvang 10% Vice Versa korting. 

www.mdf.nl 
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bruikt) weet Bastiaansen waar hij het over heeft. 
‘Er zijn al veel databanken over vegetatie, maar 
die bevatten geen intelligente data, maar foto’s 
van satellietbeelden. Dit betekent dat de foto’s 
nog steeds geïnterpreteerd moeten worden wil je 

er iets aan hebben, ze zijn dus niet exact. Onze 
databank daarentegen is al vrij goed doorontwik-
keld én exact, we kunnen er dus mee rekenen en 
applicaties bouwen. Zo kun je met behulp van een 
smartphone met GPS een boer vertellen hoeveel 
water hij op het welk moment aan zijn gewassen 
moet geven. Satellieten registreren met behulp 
van infrarood de verdamping van de plant, waar-
door we de waterstress van de plant kunnen bepa-
len en hoeveel water de plant opneemt. De 
vegetatie-database heeft verschillende hoogwaar-
dige bronnen en is al in dertig landen en in ver-
schillende culturen, klimaatzones en gewassen 
toegepast. Steeds weer zien wij dat het daadwer-
kelijk bijdraagt aan betere oogst. Resultaten  
variëren per gewas van 2 procent meer oogst in 
Nederland tot 300 procent in Ethiopië. Met de da-
tabase bestaat bovendien de mogelijkheid te voor-
spellen hoe groot de oogst is. Hierdoor zijn risico’s 
lager en investeerders sneller bereid om leningen 
te verschaffen.’ En wordt ook de duurzaamheid 
van landbouw vergroot. Zo wordt in Zuid-Afrika 
met 20 procent minder water dezelfde druiven-

echt een plek om elkaar te ontmoeten. Het wordt 
niet allemaal aan het toeval overgelaten hoor, 
we organiseren ook workshops en thematische 
events om mensen nader kennis te laten maken.’ 
Toevallige ontmoetingen ensceneren om wereld-
problemen op te lossen. Dat klinkt als een da-
tingbureau voor realistische wereldverbeteraars. 

Tomtom voor plantjes
De ruimte galmt en onze stemmen worden zo nu 
en dan overstemd door de muziek van de  bouw-
vakkers die verderop aan het werk zijn als ik vraag 
of er een profiel is waar ondernemers aan moeten 
voldoen. Lijfering stelt: ‘Ze moeten gemotiveerd 
zijn en open source en innovatie rondom duurza-
me internationale ontwikkeling belangrijk vinden. 
Ook moeten ze actief zijn in één van onze vijf fo-
cusgebieden; water en sanitatie, agri en food, ICT 
of duurzame bouw en energie.’ Derksen vult aan: 
‘We hebben inmiddels vijftig geïnteresseerde par-
tijen, variërend van ngo’s als Woord en Daad, 
ICCO, Plastic Soup Foundation en Liliane Fonds; 
impactinvesteerders waaronder Toniic, ambtena-
ren van de RVO en gemeente Den Haag, en onder-
nemers. Daarnaast gaan we samenwerken met het 
Citylab, dat bestaat uit studenten van het ROC 
Mondriaan, de Haagse Hogeschool, InHolland 
Den Haag, en de Campus Den Haag van de Univer-
siteit Leiden. De studenten zijn afkomstig van 
verschillende disciplines en niveaus, dus denkers 
en doeners. Zij gaan onderzoek doen, helpen bij 
het organiseren van events en tegelijkertijd wor-
den hun deuren naar de wereld geopend.’ 
 En de eerdergenoemde jongeman van de wa-
terfilter, komt hij hier werken, en zo ja, wat kan 
hij hier halen? ‘Wij hebben hem al in contact ge-
bracht met verschillende organisaties: iemand 
van het Partnership Resource Centre, en met 
mensen met kennis van water, landbouw, en  
financiering. Nog voordat de Campus open is zijn 
we al in business.’
 We lopen naar een van de kersverse leden van 
de New World Campus, het Waterwatch Coopera-
tive. Waterwatch wil informatie over planten, 
landbouw en waterbeheer internationaal en gra-
tis beschikbaar maken zodat mensen hun gewas-
sen beter kunnen beheren. Daarom bouwt het 
aan een Global Vegetation Database, een soort 
‘TomTom voor plantjes’. Ondernemer Ad Basti-
aansen vertelt: ‘Data-integrators hebben de af-
gelopen negen jaar meetbare data over klimaat, 
weer, vegetatie en satellieten verzameld en sa-
mengebracht. Deze worden met behulp van  
applicaties op een slimme manier wereldwijd toe-
gankelijk gemaakt.’ 
 Als voormalig wereldwijd dataverzamelaar 
over wegen voor navigatiesystemen (zijn data 
worden door o.a. Google Maps en TomTom ge-

‘Als je de verbinding legt, kunnen er heel 
interessante dingen ontstaan’

ACHTERGROND

opbrengst gerealiseerd. En daar wordt niet alleen 
de ondernemer, maar ook de wereld happy van. 
 En waarom heeft Waterwatch voor de New 
World Campus gekozen? Bastiaansen zegt en-
thousiast: ‘Ik heb enkele jaren in Silicon Valley 

gezeten. Dat bruist, je leert er heel snel andere 
mensen uit andere competentiegebieden ken-
nen. Fantastisch. Bij de NWC wordt eveneens 
techniek en toegang tot de markt bij elkaar ge-
bracht.’ Ik vraag hem hoe de New World Campus 
er volgens hem over tien jaar uit zal zien. Vol 
overtuiging reageert hij: ‘De NWC gaat groeien 
en ook internationale kennis over duurzame ont-
wikkeling bijeen brengen. Dat zal vooral virtueel 
gebeuren. Daarnaast gaan de Technische Univer-
siteit Delft, met haar focus op water, Wagenin-
gen met haar plantjes en Eindhoven met ICT veel 
meer samenwerken. De New World Campus wordt 
hét meetingpoint voor duurzame ontwikkeling 
voor al deze clubs.’ 
 Hier sluit Derksen zich geheel bij aan. ‘Zoals 
een van onze leden laatst zei: “Innovatie komt 
niet zomaar ons gebouw binnen wandelen, we 
moeten naar dit soort plekken toe”.’
 Als er genoeg mensen zo denken, bruist  
het hier binnen de kortste keren harder dan in 
Silicon Valley.

Harry Derksen en Siri Lijfering
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Vanwege hun grote verantwoordelijkheid voor 
klimaatverandering spraken westerse landen in 
2009 in de VN af dat ze 100 miljard dollar zouden 
vrijmaken voor een nieuw klimaatfonds. Met het 
geld uit dit Green Climate Fund (GCF) kunnen 
ontwikkelingslanden zich wapenen tegen de ge-
volgen van klimaatverandering (‘adaptatie’) en 
wordt verdere klimaatverandering zoveel moge-
lijk tegengegaan (‘mitigatie’). Vanaf de herfst 
van 2015 worden de eerste aanvragen voor  
financiering verwacht en gaat het Groene  
Klimaatfonds echt van start. 
 Sinds eind 2014 hebben westerse overheden 
al 10,2 miljard dollar toegezegd. Nederland 
draagt nu 100 miljoen euro bij uit het budget 
voor ontwikkelingssamenwerking. Dat zal zeker 
oplopen, aangezien Nederland in 2020 600 mil-
joen per jaar aan klimaatfinanciering wil bijdra-
gen uit ditzelfde budget. Omdat Nederland 
bovendien een zetel in het bestuur van het fonds 
heeft, kan het directe invloed uitoefenen op de 
manier waarop het fonds het geld besteedt. 

Tegengestelde visies
Het doel van het GCF is duidelijk: een fundamen-
tele omslag naar ontwikkeling die is gebaseerd 
op klimaatbestendigheid en lage uitstoot. Maar 
over de manier waarop dat doel het best kan 
worden behaald, zijn de meningen erg verdeeld. 
In grote lijnen zijn de volgende twee tegenge-
stelde visies te onderscheiden: 
 Ontwikkelde landen – waaronder Nederland 
– willen het geld graag besteden aan grootscha-
lige projecten via bestaande internationale ka-
nalen en zien een grote rol weggelegd voor 
bijvoorbeeld de Wereldbank. Bovendien moet het 

Het nieuwe Green Climate Fund is met een budget  
van meer dan 10 miljard dollar nu al het grootste 
klimaatfonds ter wereld. Een uitgelezen kans om 
inclusieve groene ontwikkeling op grote schaal te 
bevorderen. Mits lokale initiatieven écht meebeslissen, 
betoogt Anouk Franck van Both ENDS, en liefst ook 
direct aanspraak kunnen maken op de klimaatdollars.

tekst Anouk Franck

(westerse) bedrijfsleven een grote rol krijgen, 
omdat de in 2009 gemaakte financiële afspraken 
anders te zwaar zouden drukken op de krimpende 
staatskassen. Westerse overheden benaderen 
daarom hun pensioenfondsen en andere grote 
investeerders om groene klimaatinvesteringen te 
doen. Bedrijven zoals de Nederlandse baggeraars 
en zaadveredelaars kunnen mogelijk aanspraak 
maken op subsidies uit het GCF om te investeren 
in klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. 
 Ontwikkelingslanden hebben andere belan-
gen en een andere visie. Zij zetten in op direct 
access: de regeringen van die landen moeten di-
recte toegang krijgen tot de middelen uit het 
fonds en dus zelf beslissen waaraan het geld het 
best besteed kan worden. Immers, zij weten wat 
in hun land precies de behoeftes en ambities op 
het gebied van adaptatie en mitigatie zijn. Door 
directe toegang raken nationale instituties en re-
gionale en lokale overheden meer betrokken, zo-
dat klimaatbeleid meer in overeenstemming kan 
worden gebracht met bestaand nationaal beleid.
 Opvallend is dat de gesprekken in het bestuur 
van het GCF nauwelijks gaan over hoe mensen  
die het meeste last hebben van klimaat- 
verandering baat kunnen hebben bij het klimaat-
fonds. Terwijl het fonds is opgezet om juist die 
mensen te steunen in hun strijd tegen droogtes of 
overstromingen. De discussies gaan over groot-
schalige financiering voor private bedrijven en 
nationale overheden, maar daarmee valt serieus 
te betwijfelen of een Keniaanse boerin die haar 
oogst ziet mislukken door toenemende droogte, 
zal profiteren van het geld dat straks gaat rollen.
 Zowel bij financiering via internationale in-
stellingen als via ‘direct access’ is er geen enkele 

39

Zonder lokale 
betrokkenheid 
een gemiste 
kans

Green Climate Fund

GREEN CLIMATE FUNDOPINIE

Ondanks de 
mooie woorden 
is er veel reden 
tot zorg
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garantie dat de klimaatgelden terechtkomen bij 
die mensen die het hardst getroffen worden door 
klimaatverandering. Als de nationale overheid 
beslist wat er met het geld gebeurt, is de kans 
groot dat veelbelovende klimaatinitiatieven van 
het maatschappelijk middenveld – die niet for-
meel bij de overheid horen – buiten de boot vallen. 
Daarom is het heel belangrijk dat maatschappelijke 
organisaties en het lokale bedrijfsleven een promi-
nente, zelfstandige rol spelen in de nationale en 
internationale besluitvorming over de besteding 
van de klimaatdollars. 

Geen passieve slachtoffers
Gelukkig zijn er manieren denkbaar om ervoor te 
zorgen dat het geld uit het GCF wél terecht komt 
bij de mensen voor wie het bedoeld is. Inclusieve 
groene ontwikkeling betekent werken aan kli-
maatoplossingen waar arme mensen in kwetsba-
re gebieden, zoals droge delen van Afrika of 
natte delta’s in Azië, zelf over meedenken en 
zeggenschap over hebben, zodat de gefinancier-
de projecten straks ook echt bijdragen aan hun 
eigen ontwikkeling. 
 Deze mensen zijn zeker geen passieve slacht-
offers van klimaatverandering. Omdat ze voor hun 
voedsel, water en behuizing vaak direct afhanke-
lijk zijn van de rivieren, het land en de bossen om 
hen heen, weten ze goed met veranderingen om 
te gaan. Zij kennen de specifieke omstandigheden 
in hun omgeving, dorp of stad en weten dus wat 
werkt en wat niet werkt. Boeren werken samen 
met lokale organisaties, overheden en bedrijven 
aan kleinschalige irrigatie en erosiepreventie of 
gaan over op gewassen die beter tegen droogte 
bestand zijn. Ook experimenteren zij met duurza-
me oplossingen voor het terugdringen van  
koolstofdioxide-uitstoot met bijvoorbeeld zonne-
energie of kleinschalige dammen. 
 Internationale of nationaal ‘van bovenaf’  
geplande klimaatoplossingen en projecten daar-
entegen worden vaak op afstand uitgetekend en 
bedacht, ver van de dagelijkse realiteit in vis-
sersdorpen of boerencoöperaties. Het grote 
voordeel van bestaande, lokale adaptatie- en 
mitigatie-initiatieven is dat de kennis van men-
sen die de gevolgen van klimaatverandering aan 
den lijve ondervinden, erin wordt meegenomen. 
Daarom is het belangrijk dat deze ervaringsdes-
kundigen ook meepraten in de internationale 
besluitvorming over het geld uit het fonds, zodat 
dat uiteindelijk het beste tot zijn recht komt. En 
om optimaal gebruik te kunnen maken van de 10 
miljard die nu in het GCF zit, is meepraten niet 
genoeg: lokale initiatiefnemers zoals boerencoö-
peraties, waterschappen en lokale overheden, 

zouden direct aanspraak moeten kunnen maken 
op de middelen van het GCF. 

Ghanees succes
Een mooi voorbeeld van hoe klimaatgeld echt 
goed besteed kan worden is te vinden in het 
stroomgebied van de Dayi-rivier in Ghana. Daar 
heeft de organisatie Development Institute sa-
men met lokale boeren en boerinnen een effec-
tieve strategie ontwikkeld om klimaatverandering 
het hoofd te bieden. Het land leverde steeds 
minder op omdat de regentijd niet meer op vaste 
tijden komt en de hoeveelheid regen afneemt. 
Development Institute bedacht samen met lokale 
boeren, producenten en wetenschappers manie-
ren om de afhankelijkheid van regenwater te ver-
minderen en in plaats daarvan rivierwater op een 
duurzame manier te gebruiken. Ze besloten uit-
eindelijk bufferzones met begroeiing aan te leg-
gen langs de rivier en tegelijkertijd het achter- 
liggende akkerland op kleine schaal te besproei-
en met rivierwater. Dankzij de bufferzones wordt 
het regenwater langer vastgehouden en blijven 
de akkers vruchtbaar. 
 Dat de aanpak heeft geholpen, blijkt uit het 
feit dat de opbrengst aan rijst, bonen en groenten 
in een paar jaar tijd verviervoudigd is. Om ervoor 
te zorgen dat deze oplossing ook op de lange ter-
mijn zal beklijven, is ervoor gezorgd dat een verte-
genwoordiger van de gemeenschap in het bestuur 
van het Dayi-riviercomité plaats kon nemen. De 
gemeenschap kan nu dus meebeslissen over verde-
ling en het gebruik van water en land in en om de 
rivier. Development Institute wil dat dit initiatief 
wordt uitgebreid naar andere stroomgebieden. De 
Ghanese overheid is het daarmee eens en zou fi-
nanciering vanuit het Groene Klimaatfonds daarbij 
goed kunnen gebruiken. 

Valkuil
Het GCF wil met haar klimaatprojecten positieve 
sociale, economische, milieu- en ontwikkelingsef-
fecten realiseren en belooft daarbij aandacht aan 
gendergelijkheid te besteden. En dat kan ook: 
door met het fonds lokale initiatieven, zoals in het 
Ghanese voorbeeld hierboven, te steunen, op te 
schalen en uit te breiden. In het reglement van het 
fonds staat dat belanghebbenden zoals lokale au-
toriteiten, kennisinstellingen, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties in zuidelijke landen, mee 
kunnen praten over het ontwerp, de ontwikkeling 
en de uitvoering van de activiteiten van het fonds. 
 Van die opening maken we al tweeënhalf jaar 
gebruik: Both ENDS neemt, samen met partneror-
ganisaties uit Argentinië, Ghana, India, Indonesië 
en Togo, actief deel aan de bestuursvergaderin-

gen van het GCF. Zo zorgen we er samen voor dat 
lokale maatschappelijke organisaties invloed heb-
ben op de uiteindelijke richtlijnen van het fonds 
en goed op de hoogte zijn van de voorwaarden en 
mogelijkheden die het fonds biedt. Met de kennis 
die ze opdoen aan de onderhandelingstafel, kun-
nen ze in eigen land een beslissende rol spelen bij 
de invulling van het GCF. 
 Omdat Both ENDS direct betrokken is bij de 
onderhandelingen over het fonds, zowel op nati-
onaal als internationaal niveau, zien we goed 
wat er op dit moment gaande is. Ondanks de 
mooie woorden van het fonds en de goede be-
doelingen van haar financiers, is er veel reden 
tot zorg. De belangrijkste valkuil voor het GCF is 
dat het slechts op heel kleine schaal lokale initi-

atieven gaat steunen en dat de bulk van het geld 
nog steeds naar grootschalige projecten zal gaan 
van internationale bedrijven en instituties. Die 
zijn niet geworteld zijn in de omgeving waar de 
projecten worden geïmplementeerd en hebben in 
de regel weinig oog voor lokale betrokkenheid. 
De ervaring leert echter dat lokale betrokkenheid 
cruciaal is voor het slagen van projecten. Terwijl 
het GCF op papier de betrokkenheid van alle be-
langhebbenden toejuicht, heeft het lokale parti-
cipatie niet verplicht gesteld. 
 Bovendien worden lokale initiatiefnemers in 
zuidelijke landen nog nauwelijks ondersteund 
om hun ideeën en ervaringen uit te werken zodat 
ze in aanmerking kunnen komen voor financie-
ring, terwijl dit jaar de eerste projecten al zullen 
worden goedgekeurd. Ook Nederland lijkt ondub-
belzinnig in te zetten op grootschaligheid, ter-
wijl er zeker mogelijkheden liggen om juist 
lokale initiatieven te versterken. Relatief klein-
schalige projecten zoals in Ghana hoeven niet 
kleinschalig te blijven: de bedoeling is juist dat 
ze worden uitgebreid. 

De rol van Nederland 
Het is goed om niet alleen te beseffen dat Neder-
land haar klimaatgeld uit het ontwikkelingsbud-

get haalt, maar vooral wat daarvan de gevolgen 
zijn. In de VN werd afgesproken dat klimaatgeld 
‘nieuw en additioneel’ zou zijn en dus niet ten 
koste zou gaan van ontwikkelingsbudget, maar 
daar is ons land helaas van afgestapt. Nederland 
streeft ernaar in 2020 1,2 miljard per jaar bij te 
dragen aan internationale klimaatfinanciering. 
 De ene helft, 600 miljoen euro, wordt uit het 
Nederlandse ontwikkelingsbudget (dat in 2015 in 
totaal 3,7 miljard bedraagt) gehaald. Dat is onlo-
gisch en oneerlijk. Ontwikkelingslanden hebben 
niet bijgedragen aan het klimaatprobleem, maar 
voelen de gevolgen ervan in de praktijk en nu dus 
ook in de portemonnee. Omdat dit geld uit Ne-
derlands ontwikkelingsbudget komt, moet het 
echter wel bijdragen aan inclusieve en groene 

ontwikkeling. Nederland bewijst op dat vlak in-
derdaad een constructieve factor in de onderhan-
delingen te zijn: ons land maakt zich sterk voor 
gendergelijkheid en sinds kort ook voor energie-
toegang voor arme mensen. Nederland werkt bo-
vendien al jaren samen met maatschappelijke 
organisaties in ontwikkelingslanden en heeft al 
vele geslaagde adaptatie- en mitigatieprojecten 
ondersteund. Dat geeft ons land dus een ideale 
positie om er in de onderhandelingen voor te zor-
gen dat lokale mensen en organisaties de door-
slag geven in besluiten over GCF-processen.
 De andere helft van de jaarlijkse klimaatbij-
drage van 1,2 miljard die Nederland zich ten doel 
heeft gesteld, kan volgens het huidige kabinet 
alleen worden opgebracht met een grote bijdra-
ge van het bedrijfsleven. Minister Ploumen ziet 
een grote rol voor de Nederlandse private sector 
in projecten die bijdragen aan inclusieve en 
groene ontwikkeling: om Nederlandse bedrijven 
te verleiden inderdaad te investeren in groene, 
klimaatvriendelijke projecten, kunnen zij aan-
spraak maken op subsidies – die toch weer wor-
den betaald uit het gedeelte van het geld dat uit 
ontwikkelingsbudget komt. Dat botst dus met de 
Nederlandse visie dat ontwikkelingsgeld vooral 
ten goede moet komen aan de private sector in 

ontwikkelingslanden. En hoe gaat de minister 
bepalen wanneer een project klimaatvriendelijk 
en inclusief genoeg is voor financiering uit ont-
wikkelingsbudget? 

Hoe kan het beter?
De Nederlandse politiek zou er beter aan doen 
ontwikkelingsgeld ongemoeid te laten en voor 
klimaatfinanciering uit andere bronnen te put-
ten, bijvoorbeeld door een koolstofdioxide-be-
lasting aan te boren. Maar zolang minister 
Ploumen toch ontwikkelingsgeld stopt in het 
GCF, moet ze er in elk geval alles aan doen om te 
zorgen dat lokale initiatieven ruimte en steun 
krijgen. Niet als onderdeel van kleine experimen-
ten, maar geïntegreerd in het hele GCF, met een 
flink budget en formele bevoegdheden voor  
lokale belanghebbenden. Deze laatsten moeten 
in alle fasen van nationale en internationale be-
sluitvorming om de tafel kunnen zitten.
 Een andere stap in de goede richting is dat 
niet alleen grote spelers, maar ook lokale organi-
saties, overheden en bedrijven worden gesteund 
bij het indienen van projecten, zodat ze de toets 
van de GCF-criteria kunnen doorstaan. Met wat 
technische assistentie en toegang tot informatie 
kan er voor gezorgd worden dat deze aanvragers 
een eerlijke kans maken. Zonder die investering 
dreigen de klimaatgelden aan hun neus voorbij 
te gaan. 
 Het GCF biedt kansen om Ploumens agenda 
op inclusieve groene ontwikkeling flink te stimu-
leren. Het zou goed zijn voor zowel de continuï-
teit als de coherentie van beleid, als de minister 
de nadruk zou leggen op het echt meedoen van 
lokale belanghebbenden bij de invulling van het 
GCF en de besteding van het geld. Dat zou werke-
lijk een vernieuwing betekenen in het landschap 
van al bestaande klimaatfondsen en dat zou de 
investering in een compleet nieuw fonds pas echt 
de moeite waard maken. Het gebruik van ontwik-
kelingsbudget om westerse bedrijven te stimule-
ren mee te doen en het negeren van lokale 
slagkracht voor het oplossen van klimaatproble-
men is niet alleen onrechtvaardig, maar vooral 
ook een gemiste kans. 

Anouk Franck volgt als senior beleidsmedewerker bij Both 

ENDS het investeringsbeleid van nationale en internatio-

nale financiële instituties zoals de Nederlandse ontwik-

kelingsbank FMO, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de 

Wereldbank en het Green Climate Fund op de voet. Ze 

onderzoekt daarbij de gevolgen voor lokale gemeen-

schappen in ontwikkelingslanden en mogelijkheden om 

het beleid inclusiever en transparanter te maken.

Zal de bulk van het geld naar 
grootschalige projecten  
van internationale bedrijven en 
instituties gaan?
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Summary.— Serious questions remain about the ability of NGOs to meet long-term transformative goals in their work for development
and social justice. We investigate how, given their weak roots in civil society and the rising tide of technocracy that has swept through the
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1. INTRODUCTION

In 1996 we wrote in World Development about our concerns
regarding the impact of foreign aid on non-governmental
organizations, arguing that despite donors investing heavily
in development NGOs in order to strengthen good governance
agendas and find an efficient channel for filling gaps in service
delivery, these comparative advantages were based on
ideological grounds rather than evidence. In fact, the increased
dependence of NGOs on donor funding served to undermine
the strengths that justified an increased role for NGOs in
development (Hulme & Edwards, 1996). That these questions
remain pertinent today was underlined when our recent
working paper on the subject (see Banks & Hulme, 2012)
was criticized by Duncan Green on his From Poverty to Power
blog for being a ‘generalized and ill-informed attack on
NGOs’. The debate that followed, with contributions from
academics, NGO practitioners and interested members of civil
society, was picked up by an article on The Guardian’s Global
Development website, 1 which asked whether a fault-line was
deepening between NGOs that are increasingly vocal about
the problems they face and those who (at least publicly)
remain passive or defensive.
Clearly we are at a point in the NGO debate at which seri-

ous questions are being raised about the ability of NGOs to
meet their long-term goals of social justice and transformation
at a time when the development sector is narrowly focused on
short-term results and value for money. After two decades of
research we are better-positioned to revisit these issues given
the expanding depth and breadth of academic knowledge
about NGOs, but we have yet to find a forum through which
to bridge the gap that exists between NGOs and academics on
this contentious subject: a space in which these issues can be
discussed, debated, and deliberated through a process of col-
laboration and creative dialog, rather than through collision,
avoidance, or mutual suspicion.
The NGO landscape has transformed dramatically in scale

and profile since NGOs became prominent actors in develop-
ment after the end of the Cold War. NGOs are bigger, more
numerous and sophisticated, and receive a larger slice of
foreign aid and other forms of development finance than ever

before (AbouAssi, 2012; Africa, 2013; Brautigam & Segarra
2007; Brown, Brown, & Desposato, 2007b; Clarke, 1998;
Fisher, 1997; Thomas, 2008). Other global transformations
since the late 1990s have also influenced the capacities and
strategies of NGOs. Rapid globalization and the spread of
market liberalizing reforms across the Global South have led
to the increasing influence of non-state actors on development
policy and practice. We have also witnessed a staggering rise in
inequality and the concentration of economic and political
power in the hands of a small proportion of the world’s richest
countries and people (Houtzager, 2005). Alongside the roll-
back of welfare states we have seen the emergence of emerging
powers (Brazil, India, and China), emerging middle powers
(South Africa, Turkey, Indonesia, and others), large philan-
throcapitalists and private donors (Herzer & Nunnenkamp,
2013) and new actors and alliances for development (Richey
& Ponte, 2014).
Elsewhere we discuss what these changes have meant for

development, arguing that the entrance of new development
actors remains a mask for maintaining the dominance of free
market capitalism 2 and that goals of transformative social jus-
tice remain far-removed (Banks & Hulme, 2014). Here we
return to our earlier questions to see whether these changes
have enabled NGOs to better contest hegemonic corporate
interests and drive structural change. The arguments presented
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Abstract

While corruption is a key challenge for state development, we still know little about what fac-
tors a↵ect citizens’ toleration of non-accountable behavior by government officials. This paper
argues that taxation is a significant predictor of citizens’ demands, introducing and formalizing
a micro-level theory of how taxation a↵ects citizens’ preferences over accountability. By taking
away earned income, taxation pushes loss-averse citizens below their reference point, increasing
the utility citizens lose from corruption and making them more likely to enact costly sanc-
tions against non-accountable officials. Novel laboratory experiments, conducted in Uganda,
find that taxation increases citizens’ willingness to punish leaders by 12% overall, and by 30%
among the group who has the most experience paying taxes in Uganda. Additional experiments
confirm that this e↵ect is driven by the loss aversion mechanism, and a conjoint survey exper-
iment demonstrates support for taxation’s e↵ect on citizen behavior among politically-active
Ugandans.
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Samengesteld door Lau Schulpen (CIDIN, Radboud Universiteit 

Nijmegen) met medewerking van Jelmer Kamstra, Willem Elbers 

en Luuk van Kempen

Lompe Nederlanders

Waarover?
Over het belang inzicht te hebben in culturele 
diversiteit in een wereld die steeds meer inter-
connected is. Geschreven vanuit het perspectief 
van bedrijven die internationaal zaken doen en 
sturing moeten geven aan multiculturele teams. 
Meyer slaagt erin om dat te doen op een zeer 
toegankelijke manier met veel voorbeelden die 
soms tot plaatsvervangende schaamtegevoelens 
leiden. Zo vatte een van de Nederlandse dagbla-
den het gedrag van Nederlanders in het buiten-
land samen onder de noemer ‘te lomp, veel te 
direct en moeite met autoriteit’. In aanvulling 
van organisatiepsycholoog Geert Hofstedes cul-
tuurdimensies zoals machtsafstand, individua-
lisme en masculiniteit komt Meyer met acht 
schalen die een beeld geven van culturele diver-
siteit. Hoe geven mensen in verschillende cultu-
ren bijvoorbeeld feedback, wat zijn verschillende 
wijzen waarop mensen anderen proberen te 
overtuigen, en hoe organiseert men vertrouwen? 
Het belang van drank in dit laatste moet niet 
worden onderschat. Elk hoofdstuk eindigt met 
concrete aanbevelingen – zodat die lompe Ne-
derlander kan leren hoe beter om te gaan met 
zijn Indonesische counterpart.
 

Voor wie?
Uiteraard voor bedrijven met internationale am-
bities, maar ook zeer bruikbaar voor ontwikke-
lingsorganisaties – en voor eenieder die denkt 
dat culturele verschillen in een steeds meer glo-
baliserende wereld er steeds minder toe doen. 

Waar?
Te verkrijgen in de (online) boekhandel.

Meyer, E. (2014), The Culture Map – Breaking 
Through the Invisible Boundaries of Global 
Business, New York, Public Affairs.

China’s tweede thuis 

Waarover?
Het beeld van China in Afrika zoals dat door de 
media wordt neergezet is niet al te best. China 
houdt geen rekening met mensenrechten, de na-
tuur en de lokale arbeiders, rooft de Afrikaanse 
bodem leeg en steunt dictatoriale regimes. Maar 
hoe zit het nu echt? In het boek China’s Second 
Continent onderzoekt journalist Howard French 
de rol van China in Afrika. Op basis van eigen 
bronnenonderzoek in diverse Afrikaanse landen 
laat hij zien dat het beeld in de media geen recht 
doet aan de praktijk. French gaat in op de motie-
ven van China’s aanwezigheid in Afrika, de im-
pact van China op de lokale economie, cultuur en 
politiek en de impact van Afrika op China. Inte-
ressant daarbij is dat zowel Chinese en Afrikaan-
se politici en topdiplomaten als gewone arbeiders 
en inwoners van sloppenwijken de revue passe-
ren. Als er één ding duidelijk wordt uit het boek 
is dat generalisaties over de rol van China in 
Afrika niet te maken zijn. Daarvoor is de realiteit 
simpelweg te complex. 
 

Voor wie?
Mensen die geïnteresseerd zijn in de rol van Chi-
na en Afrika en die verder willen kijken dan de 
stereotype berichtgeving in de media hierover.

Waar?
Te verkrijgen in de (online) boekhandel.

French, H. (2014), China's Second Continent: 
How a Million Migrants are Building a New Empire 
in Africa, New York, Random House.

Voor cijferfetisjisten

Waarover?
Een fantastische verzameling aan data over hulp 
– maar feitelijk over externe ontwikkelingsfinan-
ciering. Alweer uit 2013 maar aan actualiteit 
niets ingeboet. In een wereld die zich steeds 
sterker realiseert dat ontwikkeling niet langer 
het alleenrecht is van de traditionele spelers op 
het veld van internationale samenwerking, om-
vat dit naslagwerk een ongekende hoeveelheid 
aan gegevens. Uiteraard komt niet alles en ieder-
een aan bod, maar het aanbod is wel beduidend 
groter en breder dan het Development Assistan-
ce Committee (de hoeder van de traditionele OS) 
heeft te bieden. Behalve aan de ODA (Official 
Development Assistance) zijn de nodige pagina’s 
gewijd aan zulke stromen als remittances, bui-
tenlandse investeringen, klimaatfinanciering en 
militaire uitgaven. En uiteraard ontbreken ook 
de nieuwe actoren als China, India en Zuid-Afrika 
niet. Met uitleg en cijfers over de belangrijkste 
spelers, de sectorale en regionale of landenkeu-
zes en case studies van twintig ontwikkelingslan-
den, van Afghanistan tot Vietnam. Mooi is ook 
het inzoomen op de uitgaande fondsen inclusief 
schattingen van illegale financiële stromen. Zo 
leren we dat die in- en uitgaande kapitaalstro-
men elkaar redelijk goed in evenwicht houden.
 

Voor wie?
Voor cijferfetisjisten en voor eenieder die meer 
zicht wil hebben op wie wat waar doet en hoeveel 
geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld.

Waar?
Downloaden via: http://devinit.org/wp-con-
tent/uploads/2013/09/Investments_to_End_
Poverty_full_report.pdf

Development Initiatives (2013), Investments to 
End Poverty – Real Money, Real Choices, Real 
Lives, Bristol, Development Initiatives.

Wat is wijsheid?

 Denkfouten ontmanteld

Waarover?
Het World Development Report 2015 bespreekt 
recent onderzoek naar de invloed van cognitieve 
beperkingen en collectieve denkbeelden op ons 
gedrag en schetst de implicaties hiervan voor 
ontwikkelingsbeleid. Hoewel het gehele rapport 
de moeite waard is, is één hoofdstuk in het bij-
zonder belangwekkend. Hierin wordt het Wereld-
bank personeel zelf onderworpen aan een test op 
een mogelijk vertekend beeld van armen. De re-
sultaten geven te denken. Zo wordt een kleine 
tweeduizend medewerkers gevraagd in te schat-
ten hoeveel procent van de armen in Jakarta, 
Nairobi en Lima controle denkt te hebben over 
hun eigen toekomst. De ontwikkelingsexperts 
verwachten slechts 20 procent, terwijl een repre-
sentatieve steekproef onder armen in genoemde 
steden uitwijst dat dit aandeel ruim 80 procent 
bedraagt. Slechts één op de vijf geeft dus blijk 
van de dominant veronderstelde fatalistische 
mindset. Er wordt tevens aangetoond dat het 
bankpersoneel complexe vraagstukken op irrati-
onele wijze versimpelt, onbewust informatie die 
niet strookt met eigen denkbeelden negeert en 
ertoe neigt om tegen beter weten in vast te hou-
den aan falende projecten.          
 

Voor wie?
Voor iedereen die zich wenst te behoeden voor 
zijn of haar eigen denkfouten als het gaat om het 
selecteren en interpreteren van data, het door-
gronden van complexiteit, en het zich verplaat-
sen in mensen in armoede. 

Waar?
Downloaden via: http://www.worldbank.org/en/
publication/wdr2015

World Bank (2014), World Development Report 
2015: Mind, Society, and Behavior, Washington 
D.C., World Bank.

Terug naar de grassroots

Waarover?
In 1996 uitten Banks, Hulme en Edwards, de  
auteurs van dit artikel, hun zorgen over de im-
pact van ontwikkelingshulp op de capaciteit van 
ngo’s bij te dragen aan het versterken van demo-
cratie en goed bestuur. Bijna twintig jaar later 
blijft deze vraag nog steeds actueel. Ngo’s zijn 
losgezongen van het maatschappelijk midden-
veld en daarom slecht toegerust om de diepere 
oorzaken van armoede en ongelijkheid aan te 
pakken. Het lukt maar niet om succes van ngo’s 
op het gebied van service delivery te vertalen 
naar succes op het politieke vlak. De technocrati-
sche manier van werken in de ontwikkelingssec-
tor, waar logframes en top-down planning de 
boventoon voeren, is daar mede debet aan. De 
oplossing zoeken de auteurs vooral in de verbin-
ding van ngo’s met grassroots-organisaties. Dat 
versterkt contact met het volk waar ze voor zeg-
gen te strijden, waardoor ngo’s eerder geneigd 
zijn zich ook richting hen te verantwoorden. Te-
vens kunnen ze weer hun krachten aanspreken 
als kenner van de lokale context en deze aan-
wenden om gemarginaliseerde groepen te onder-
steunen in hun strijd voor sociale transformatie. 
Dit vereist echter wel innovatieve en flexibele 
hulpprogramma’s.
 

Voor wie?
Een must voor iedereen binnen het nieuwe be-
leidskader ‘Samenspraak en tegenspraak’.

Waar?
Via: http://dx.doi.org/10.1016/j.world-
dev.2014.09.028).

Banks,N., Hulme, D. & Edwards, M. (2015), 
NGOs, States, and Donors Revisited: Still Too Close 
for Comfort?, in: World Development, Vol. 66: 
707-718 (February)

Tolerantie van corruptie

Waarover?
Over de mate waarin de lokale bevolking mis-
bruik van hulpgelden door ambtenaren afkeurt. 
Lucy Martin, onderzoeker aan de Yale Universi-
teit, nam de proef op de som door een groep 
taxichauffeurs, marktkooplui en detailhandela-
ren in Oeganda een aantal scenario’s voor te leg-
gen waarin een ambtenaar geld verduistert, 
maar steeds in een andere context. De vraag 
luidt wiens vervolging urgentie zou moeten heb-
ben in geval de middelen ontbreken om ze alle-
maal aan te klagen. Een belangrijke factor in het 
bepalen van deze urgentie blijkt de herkomst van 
het geld. De ondervraagden zijn eerder geneigd 
om diegene te vervolgen die zich lokaal geïnd 
belastinggeld heeft toegeëigend (62 procent) 
dan wanneer de verspilling buitenlands hulpgeld 
betreft (42 procent). Ook de ernst van het ver-
grijp wordt fors hoger ingeschaald in het belas-
tingscenario dan in het hulpscenario. Het 
onderzoek toont aan dat dit voortkomt uit loss 
aversion; een verlies van eigen geld doet meer 
pijn dan het mislopen van eenzelfde ‘winst’. De 
studie onderstreept daarmee het belang van het 
welbekende ownership-probleem en beveelt aan 
hulpgelden te matchen met lokaal gemeen-
schapsgeld ter bestrijding van corruptie.    
 

Voor wie?
Voor iedereen die nadenkt over hoe de transpa-
rantie in de besteding van hulpgelden verhoogd 
kan worden. 

Waar?
Downloaden via: http://sites.duke.
edu/2014bmp/files/2014/10/Martin_TaxAcc.pdf

Martin, L. (2014), Taxation, Loss Aversion, and 
Accountability – Theory and Experimental 
Evidence for Taxation’s Effect on Citizen Behavior, 
New Haven, Yale University.
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Nu de ebola-crisis in West-Afrika over zijn hoogtepunt heen 
lijkt en langzaam afvlakt, zou het goed zijn om even terug te 
kijken en te zien wat er allemaal fout gelopen is. Dat gebeurt 
links en rechts ook. De eerste constatering is dan meestal dat 
het hier om twee landen gaat die uit een burgeroorlog komen 
met zwakke eerstelijns gezondheidszorg. Het detecteren van 
een ziekte-uitbraak in een eerste fase, snel de oorzaak vast-
stellen en direct ingrijpen, wordt gezien als de manier om een 
epidemie te voorkomen van dergelijke ziektes (er waren in 
Afrika meer van dit soort virussen rond). ‘Dit zou nooit ge-
beurd zijn in Oeganda’, hoor je dan, omdat daar de eerstelijn 
wel functioneert en snel in actie komt en alarm slaat. Voor 
Guinee, het derde land in deze uitbraak, geldt dat burgeroor-
log-argument natuurlijk niet, maar misschien wel de jarenlan-
ge verwaarlozing van de gezondheidszorg onder de militaire 
dictatuur.
 Dat is een van de puzzelstukjes in de verklaring waarom 
het zo fout gelopen is. Het tweede is dat de internationale ge-
meenschap uitzonderlijk laat reageerde, meer dan een half 
jaar na de uitbraak in Guinee. Dat geldt ook voor onze Giro 555 
organisaties en andere particuliere stichtingen, zoals ook Bill 
Gates bij zijn bezoek aan Nederland constateerde. Dit keer was 
Artsen zonder Grenzen daarop de uitzondering.
 Veelal wordt dan direct gewezen naar de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO), die pas in augustus de alarmbellen 
liet rinkelen. De WHO zou dé organisatie moeten zijn die bij dit 
soort grensoverschrijdende ziektes de waarschuwingssyste-
men zou moeten beheren. Dat is zeker juist, maar er wordt dan 
te weinig gewezen op de twee weeffouten die er in de WHO zijn 
ingebakken. Op de eerste plaats houden de westerse landen de 
WHO al meer dan 30 jaar financieel kort. Dat begon toen de 
WHO de belangen van de farmaceutische industrie zou gaan 
aantasten met het Essential Drugs Program, waarin het pro-
beerde de prijzen voor een aantal belangrijke geneesmiddelen 
laag te houden. Ook het ijveren van de WHO voor een tabaks-
conventie werd haar niet in dank afgenomen door de VS. Het 
betekende dat de belangrijkste lidstaten, de VS voorop, de 
WHO kortten op het budget voor zijn kerntaken. Het gevolg is 
dat de WHO drie keer zoveel geld ontvangt voor speciale pro-
gramma’s als voor die kerntaken. Dat maakt planning van de 
activiteiten bijzonder moeilijk.
 De tweede weeffout zit in de organisatorische opzet van 
de WHO. Bij de oprichting van de organisatie na de Tweede 
Wereldoorlog, wilden regionale afdelingen, zoals de Pan-Ame-
rican Health Organization, hun zelfstandigheid niet opgeven. 

De WHO heeft dus zes zelfstandige regionale afdelingen en 
ook nog veldkantoren in deze landen. Ze geldt als de meest 
gedecentraliseerde multilaterale organisatie. Dat levert ook 
zijn zwaktes op. De Afrikaanse afdeling wordt gezien als een 
zichzelf benoemend baantjescircuit, dat inhoudelijk en orga-
nisatorisch voortdurend faalt. Bij de formulering van de sec-
torprogramma’s voor de gezondheidszorg in de afgelopen 
vijftien jaar was de WHO notoir afwezig, zoals ook bij deze 
ebola-crisis de West-Afrikaanse tak van de WHO opzichtig 
miskleunde.
 Het derde puzzelstuk ligt dan toch bij de internationale 
(donor)gemeenschap. Die laadde nadrukkelijk de verdenking 
op zich pas gealarmeerd te raken toen ebola nadrukkelijk 
onze eigen ziekenhuizen binnenkwam. Het eerste dieptepunt 
was de Australische reactie om visa te weigeren aan alle men-
sen uit West-Afrika. Het tweede kwam begin januari, toen 
bleek dat van de toegezegde 2,5 miljard euro aan noodhulp 
voor de ebola-crisis er nog maar 960 miljoen was overgemaakt. 
Belangrijkste achterblijvers: de Wereldbank nota bene en 
Frankrijk.
 Dit soort grensoverschrijdende ziektes zullen er nog veel 
meer komen. Dat moge duidelijk zijn. Ook qua gezondheid en 
gezondheidszorg is de wereld steeds meer aan elkaar ver-
knoopt. Dat blijkt ook in deze ebola-crisis. Gezondheid is dan 
ook een ‘Internationaal Publiek Goed’ geworden waarvoor de 
internationale gemeenschap in zijn totaliteit zal moeten zor-
gen. Versterking van de eerstelijns gezondheidszorg in alle 
landen, dat is de les uit deze crisis, is daarbij essentieel.
 En Nederland? We horen in ieder geval bij de landen die 
zijn belofte is nagekomen en ons marineschip Karel Doorman 
vol overtuiging liet uitvaren. Is dat voldoende? Op gezond-
heidszorg en ontwikkelingssamenwerking hebben we een ge-
mengd track record: van het falen van de leverantie van 
ziekenhuisapparatuur tot de uitzending van enthousiaste en 
bekwame artsen en succesvol onderzoek, bijvoorbeeld op het 
terrein van malaria. Onze sectordeskundigen speelden de af-
gelopen vijftien jaar een belangrijke rol bij het tot stand ko-
men van sectorprogramma’s en de bijbehorende budgetsteun 
voor de gezondheidszorg. Die kennis en inbreng, die ook be-
langrijk is voor het opereren op internationale niveaus, zijn 
we nu aan het verkwanselen doordat we ons zijn gaan veren-
gen en we ons alleen op reproductieve gezondheidszorg zijn 
gaan richten. De integrale blik, die ook voor het voorkomen 
van de volgende epidemie nodig is, dreigt te verdwijnen.

Ebola: wat ging er mis?
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Paul Hoebink is bijzonder hoogleraar Ontwikkelingssamenwerking en directeur van het Centrum voor  
Internationale Ontwikkelingsvraagstukken (CIDIN) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Ontwikkelingsorganisaties ontdekken 
de waarde van kennisdelen
Steeds meer ontwikkelingsorganisaties zien in dat
ervaren vakdeskundigen een belangrijke rol kunnen 
spelen in het realiseren van hun doelen. Zij leveren 
namelijk kennis die lokaal niet voorhanden is. 
Bovendien: vakdeskundigen die te midden van de lokale 
bevolking wonen en werken, zorgen door het delen van 
kennis voor duurzame oplossingen. Daarom werken 
organisaties steeds vaker samen met VSO Nederland, 
die de beste kandidaten voor hen selecteert.

“VSO heeft in de loop der jaren een enorme expertise opgebouwd in het 
selecteren, trainen en begeleiden van vakdeskundigen binnen ontwikke-
lingsprojecten,” zegt Joke Zwart, Manager Recruitment bij VSO Nederland. 
“Zo vonden we voor Simavi een vakdeskundige, die het afgelopen halfjaar 
in Bangladesh voor een lokale partner heeft gewerkt.” Simavi-directeur 
Ariette Brouwer is tevreden over de samenwerking: “VSO rekruteert kandi-
daten met de gewenste expertise en ervaring. Dankzij VSO’s selectieproce-
dure, konden we erop vertrouwen dat de voor ons geselecteerde 
vakdeskundige de juiste papieren en instelling in huis had om deze taak tot 
een goed einde te brengen.”

VSO bood uitkomst 
De vakdeskundige in kwestie was organisatie-adviseur Brigitte Gemen. Zij 
deelde haar kennis met een lokale partner die zich in Bangladesh onder meer 
inzet voor schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Deze lokale ngo is 
partner van Simavi, die deze en andere organisaties helpt bij het doorvoeren 
van verbeteringen op het gebied van kwaliteit en efficiency. De lokale partner 
bleek alleen meer ondersteuning nodig te hebben dan Simavi kon bieden. VSO 
bood uitkomst en selecteerde Brigitte. Zij deelde haar kennis met de lokale 
partner, zodat die nu beter in staat is om zelfstandig te opereren en kwaliteit 
te leveren. Doordat Brigitte zes maanden op haar post bleef, kreeg Simavi 
bovendien een goed beeld van hun interne organisatie. “Zonder iemand die 
een langere periode meewerkt, is dat een stuk lastiger,” zegt Ariette Brouwer.

Nog meer voorbeelden 
Simavi was de eerste organisatie die gebruikmaakte van VSO’s nieuwe 
dienst. Inmiddels heeft VSO ook een vakdeskundige geplaatst bij een lokale 
partner van Oxfam in Nigeria. Michael Okwemba, zelf afkomstig uit Kenia, 
werkt daar gedurende drie maanden aan een marktonderzoek. De resulta-
ten zullen worden gebruikt ter verbetering van de Nigeriaanse organisatie 
FADU, een lokale cacao-producent. 

Dit voorjaar vertrekken Millicent Agutu en Remco Mols naar Kenia om een 
vestiging op te zetten voor Discovered, een jonge organisatie die zich richt 
op online marketing van handgemaakte producten. Beide vakdeskundigen 
zullen daar de komende maanden Discovered promoten, zodat lokale 
kunstenaars zich bij dit initiatief kunnen aansluiten en hun afzetmarkt kun-
nen vergroten. Remco’s uitzending wordt mogelijk gemaakt door zijn werk-
gever Randstad, met wie VSO al jaren samenwerkt. Millicent neemt deel aan 
een project voor Keniaanse Diaspora-vrijwillgers in Nederland, die via VSO 
hun kennis en ervaring in hun thuisland kunnen delen. Kortom, er zijn vele 
manieren waarop VSO Nederland een organisatie kan versterken. VSO heeft 
ook ervaring met Zuid-Zuid uitzendingen en met corporate volunteering.

Nieuwe weg slaat aan
Uit de genoemde voorbeelden blijkt dat de nieuwe weg die VSO Nederland 
is ingeslagen aanslaat. “We hebben meer dan 25 jaar ervaring in het werven 
en selecteren van vakdeskundigen en beschikken over een enorm netwerk,” 
vertelt Joke Zwart. “Wereldwijd heeft VSO Nederland tot nu toe meer dan 
1800 mensen uitgezonden. Onze talentpool bestaat uit honderden kandi-
daten uit Nederland, België en Duitsland. Het gaat om mensen met verschil-
lende kennisniveaus, die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit de beroepsgroepen 
onderwijs, business management, gezondheidszorg, IT, landbouw, natuur-
beheer en (eco)toerisme. Wij willen al die kennis en ervaring graag delen 
met onze collega-ontwikkelingsorganisaties. Per slot van rekening hebben 
we allemaal hetzelfde doel: een wereld zonder armoede.”

Wilt u meer weten over hoe VSO uw programma kan versterken?
Neem dan contact op met Joke Zwart, j.zwart@vso.nl, 030 – 2320600. 

advertorial
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V
oedingsexperts Twan en Martha lopen al peinzende en discus-
siërende door een afgelegen dorpje aan de voet van het Atlas-
gebergte in Marokko. De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft 
ze op pad gestuurd om te onderzoeken wat er gedaan kan wor-
den aan de ondervoeding bij kinderen in deze streek. In verge-

lijking met andere plattelandsgebieden in Marokko is het aantal ondervoede 
kinderen hier opmerkelijk hoog.  
 Martha: ‘Ik snap werkelijk niet waarom iedereen hier een televisie en 
schotelantenne heeft. Als deze mensen niet eens genoeg geld hebben om 
hun gezin te voeden, wat bezielt ze dan om te investeren in zulke apparaten?’
 Twan: ‘Tja. Misschien zijn het cadeaus van geëmigreerde familieleden?’
 Martha: ‘Bij alle huizen? Dat lijkt me sterk.’ 
 Twan: ‘Of misschien was dit voorheen een welvarender regio?’
 Martha: ‘Nee, dit is altijd al een achterstandsregio geweest. Laten we 
het aan de eigenaar van het winkeltje, Zaïd, vragen.’
 Zaïd: ‘Waarom ik een televisie en dvd-speler heb, terwijl we maar één 
keer per dag kunnen eten? Ha! Jullie kunnen je zeker niet voorstellen hoe 
saai het leven hier in het dorp is als er niets te doen is op het land? Net als 
thee met heel veel suiker drinken met andere mannen, brengt een televisie 
ons gezelligheid. Met afleiding stillen we de honger. Andersom zou je met 
eten niet de verveling kunnen stoppen.’ 

Groepsdieren
Dit verhaaltje en Twan, Martha en Zaïd heb ik verzonnen, maar het voor-
beeld van een dorp in Marokko waar mensen liever een tv en schotelanten-
ne kochten dan dat ze hun geld spaarden om hun kinderen te voeden,  
komt uit het boek Arm en Kansrijk van Abhijit Vinayak Banerjee en Esther 
Duflo. Ook het World Development Report van 2015 besteedt er uitvoerig 
aandacht aan: het gegeven dat mensen helemaal niet zulke rationeel-eco-
nomisch handelende actoren zijn zoals in ontwikkelingsinterventies vaak 
verondersteld wordt. Of dat wat rationeel handelen voor de één is, niet  
rationeel hoeft te zijn voor iemand uit een andere omgeving of cultuur. 
Psychologische, culturele en sociale aspecten beïnvloeden ons gedrag. Het 
rapport stelt dat een groter inzicht in hoe mensen beslissingen maken zal 

leiden tot effectievere interventies. Het zet uiteen hoe ons handelen te ma-
ken heeft met de invloed van onze sociale omgeving en het functioneren van 
ons brein. 
 Volgens gedragswetenschappers worden we in sterke mate beïnvloed 
door onze sociale context. Hoe we denken en hoe we reageren is afhankelijk 
van wat anderen in onze omgeving doen en denken. De mens is een groeps-
dier: we handelen niet alleen vanuit onszelf, maar reageren ook op wat we 
denken dat anderen van ons verwachten. Daarom zijn de netwerken waar-
van we onderdeel uitmaken, de normen en ideeën die daarin heersen zo van 
invloed op ons gedrag. Vaak hebben hechte groepen mensen een gedeelde 
kijk op de wereld om hen heen.
 De neiging om te socialiseren maakt ook dat er meer is dan economi-
sche prikkels waardoor de mens gedreven wordt. Drang naar status of er-
kenning, maar ook zaken als wederkerigheid en eerlijkheid sturen ons 
gedrag. In economische modellen wordt de mens vaak gepresenteerd als 
opportunistisch en winst najagend. In werkelijkheid blijken mensen veel 
meer waarde te hechten aan collectieve vooruitgang. 
 En zo kan het dat doelgerichte economische prikkels wel eens tot heel 
onverwachte resultaten leiden. Het World Development Report geeft een 
voorbeeld van een kinderdagverblijf in Israël, dat een boete instelde voor 
ouders die hun kinderen te laat kwamen ophalen. Het bereikte daarmee een 
tegengesteld effect: meer ouders kwamen te laat. Tot de invoering van de 
boete werd te laat komen als een immorele actie beschouwd, maar toen 
ouders voor hun fout konden betalen, werd het acceptabel.
 Ook is het zo dat mensen veel minder analytisch zijn dan vaak veronder-
steld wordt. We wegen helemaal niet alle alternatieven nauwkeurig tegen 
elkaar af. In het merendeel van de keuzemomenten vertrouwen we op een 
automatische piloot. We denken niet door maar reageren routinematig en 
op basis van eerdere ervaringen. 
 Mensen zijn dus helemaal niet de opportunistische of strategische we-
zens zoals in veel beleid en projectplannen wordt aangenomen. Een goed 
begrip van de sociale context, de heersende normen en omgangsvormen is 
belangrijk om te snappen hoe mensen reageren, en daarmee de sleutel voor 
het ontwikkelen van kansrijke projecten. 

Allemaal 
irrationele 
mensen
Hoe goed kennen ontwikkelingswerkers hun doelgroep en weten ze wat hen echt 
beweegt? Het nieuwste World Development Report is ontluisterend: misverstanden 
ondermijnen nog veel te vaak het effect van interventies. Ellen Mangnus legt uit waarom 
meer bewustzijn van ons irrationele gedrag tot beter ontwikkelingswerk kan leiden.
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Village immersion
En ook wij ontwikkelingswerkers handelen irrationeel. We hebben bijvoor-
beeld te maken met een bevestigingsbias. We werken vanuit een eigen dis-
cipline, cultureel kader of ideologie en we zoeken zonder ons daar bewust 
van te zijn, naar bevestiging van onze ideeën. We omgeven ons met gelijk-
gezinden. We selecteren informatie die onze ideeën bevestigt en negeren 
tegengestelde bevindingen of alternatieven. Zo zou je zomaar kunnen den-
ken dat het geven van gratis vaccinaties in Kenia het aantal zieke kinderen 
zal laten afnemen. Collega’s zijn het met je logica eens en je vindt cijfers 
van een programma dat dit heeft gerealiseerd. Maar vervolgens blijkt bij de 
implementatie dat moeders in Kenia maar sporadisch hun kinderen naar 
alle vijf vaccinatiesessies brengen, wat noodzakelijk is om effect te hebben. 
En dat is eigenlijk helemaal niet zo onlogisch. De moeders gedragen zich 
zoals wij dat doen met vervelende klusjes of goede voornemens. Hoeveel 
mensen verwezenlijken hun voornemen om wekelijks naar de sportschool te 
gaan, ook al weten ze dat dat goed is voor hun vitaliteit en toekomstige 
gezondheid? We denken anders over het heden dan over de toekomst. 
 Ook al hebben velen van ons een tijd lang doorgebracht in een ontwik-
kelingsland, maar weinigen van ons hebben armoede aan den lijve ervaren. 
Doordat we redeneren vanuit een bepaalde sociale context, kan dit leiden 
tot verkeerde conclusies over waarom mensen die in armoede leven  
bepaalde keuzes maken. Vliegen op de automatische piloot in onbekend 
gebied kan gevaarlijk zijn. 
 Het World Development Report presenteert een paar strategieën die 
kunnen helpen om betere interventies te bedenken. Bijvoorbeeld door 
mensen die niet hebben geholpen het programma te ontwikkelen de  
opdracht te geven om alle aannames aan de kaak te stellen. Zo wordt de 
projectleider uitgedaagd de automatische piloot uit te zetten en te reflec-
teren op de keuzes. Waarom zou iemand zijn kinderen laten vaccineren 
zonder dat het effect bewezen is? Hoe gaan mensen de afstand naar de 
polikliniek afleggen?
 Een andere strategie is de zogenaamde village immersion. De program-
maleiders moeten een week lang leven in de omstandigheden van hun doel-
groep en ervaren zo tegen welke problemen deze mensen werkelijk 
aanlopen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ontdekken dat het voor vrouwen een 
enorme klus is om naar de vaccinatiesessie te komen als ze ook nog acht 
andere kinderen hebben. 

Kwalitatief onderzoek
Antropoloog Joost Beuving, die strijdt voor de erkenning van kwalitatief 
onderzoek, haalt in ‘Het verhaal vertelt vaak meer dan de cijfers’ NRC  
Handelsblad van 24 januari 2015 een voorbeeld aan uit zijn dissertatie- 
onderzoek naar tweedehands autohandel in Cotonou, Benin. Daaruit blijkt 
dat het gedrag van autohandelaren niet te verklaren valt met behulp van 
economische modellen. De handelaren lijken helemaal geen kosten en baten 
tegen elkaar af te wegen, maar in hun keuzes te worden voortgedreven door 
het geloof dat ze ooit een groot succes zullen boeken. De enige manier om 
zulke gedrag te analyseren is volgens Beuving kwalitatief onderzoek. Daar-
mee gaat hij tegen de hedendaagse trend in van statistische analyses van 
databestanden. Het risico bij statistisch onderzoek is dat de resultaten ge-
interpreteerd worden vanuit het kader van de analist dat niet overeenkomt 
met de werkelijkheid. Om te begrijpen waarom mensen handelen zoals ze 
doen, moeten we volgens Beuning met ze praten en hun situatie observeren.
 Gezien de bevindingen van het World Development Report over menselijk 
gedrag, lijkt me het pleidooi van Beuving ook belangrijk voor de ontwikke-
lingssector. Om werkelijk relevante ontwikkelingsinterventies te realiseren 
is het van cruciaal belang dat we ons verdiepen in de context van de doel-
groep. Parkeer die automatische piloot en luister naar de verhalen van de 
mensen die je een handje wilt helpen.  

Ellen Mangnus werkt voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen en doet 
promotieonderzoek naar de praktijk van kleine boeren en handelaren in  
West-Afrika. Met Marc Broere schreef ze het boek Minder hypes, meer 
Hippocrates: een positieve injectie voor de ontwikkelingssector.©
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S
port has the power to change the world.’ 
In 2006 sprak Nelson Mandela deze in-
middels legendarische woorden. Hoe-
wel Mandela deze uitspraak deed om na 
jaren van apartheid de verzoening een 

steuntje in de rug te geven, werden zijn woorden 
wereldwijd gretig gebruikt als motto voor initiatie-
ven op het gebied van sport en ontwikkeling. Vol-
gens Frank van Eekeren, onderzoeker aan de 
Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in de maat-
schappelijke betekenis van sport, is deze  

uitspraak paradoxaal genoeg een soort vloek  
geworden die de professionele sport-voor- 
ontwikkelingssector achtervolgt: ‘De uitspraak van 
Mandela is niet gebaseerd op onderzoek, maar op 
een gevoel. Ergens is dat ook terecht: sport heeft 
zeker in Zuid-Afrika veel voor mensen betekend. 
Kijk maar naar de invloed van de internationale 
sportboycot in de strijd tegen de apartheid en de 
nationale trots en eensgezindheid die ontstond 
toen het land in 1995 de wereldkampioenschap-
pen rugby won. Door echter zo’n grootse uitspraak 

te doen loop je het risico dat er een evangelisch 
verhaal ontstaat dat afleidt van de daadwerkelijke 
kracht van sport voor ontwikkelingssamenwer-
king. Als we willen dat sport hierin serieus wordt 
genomen is het belangrijk om goed te onderzoe-
ken wat sport voor ontwikkelingssamenwerking 
betekent en welke lessen we kunnen meene-
men naar de toekomst.’

Nederland voorop
Volgens Van Eekeren moeten we daarvoor bij het 
begin beginnen. ‘En dat is veel eerder dan 2005’, 

zegt hij. Al in de jaren negentig werd sport inge-
zet in het kader van ontwikkelingssamenwerking, 
en Nederland liep daarbij voorop. Zo financierde 
Jan Pronk, de toenmalige minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking, in 1994 in Nederland een 
trainingskamp voor het nationale voetbalelftal 
van Zambia. Hun voorgangers waren het jaar 
daarvoor omgekomen in een tragisch vliegtuig-
ongeval voor de kust van Gabon. Minister Pronk 
maakte 150.000 gulden beschikbaar uit het ont-
wikkelingsbudget om het team weer op te bou-

‘

Meer dan 
een

spelletje
De Verenigde Naties vroeg in 2005 aandacht voor de rol 

die sport bij ontwikkelingssamenwerking kan spelen. 
Een explosie van sportprojecten was het gevolg. Welke 
balans kunnen we 10 jaar later opmaken? Wordt sport 

eindelijk serieus genomen als ontwikkelingsinstrument 
of nog steeds gezien als ‘fun factor’?

tekst Siri Lijfering
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wen en voor te bereiden op de Africa Cup of 
Nations. Eind jaren negentig werd sport onder 
minister Pronk en oud-topsporter Erica Terpstra 
als staatssecretaris van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport, zelfs een beleidsprioriteit. In 1998 
tekenden ze gezamenlijk voor de nota ‘Sport in 
Ontwikkeling: Samenspel scoort!’ 
  Sinds die tijd betraden allerlei partijen het 
speelveld van sport voor ontwikkeling. De Ko-
ninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) was 
er als een van de eersten bij. Johan van Geijn, 
coördinator van de internationale projecten bij 

de KNVB, houdt zich hier al sinds 1998 mee be-
zig. ‘Vroeger dachten we als bond alleen aan het 
sportieve gedeelte en lieten we de sociale kant 
over aan ontwikkelingsorganisaties. Maar in de 
loop der jaren zagen we dat we met onze exper-
tise op het gebied van voetbal ook een toege-
voegde maatschappelijke waarde konden hebben 
en die hebben we de afgelopen jaren sterk ont-
wikkeld. Het begon met het ‘Coach the Coach’-
programma, de voorloper van het huidige 
WorldCoaches, waarbij de KNVB voetbalcoaches 

opleidt in ontwikkelingslanden. Sindsdien hebben 
we ons internationale bereik alleen maar vergroot 
en nu zijn we in meer dan twintig landen actief.’ 
  Naast de KNVB kregen ook andere partijen 
interesse. De International Sports Alliance (ISA, 
voorheen NSA International) was de eerste orga-
nisatie die als core business de elementen sport 
en ontwikkelingssamenwerking met elkaar ver-
bond. Leonie Hallers, algemeen directeur van 
ISA, legt uit: ‘Sport is essentieel voor ontwikke-
ling. De kracht van sport ligt in het verbinden en 
betrekken van mensen. Ook heeft het een be-

langrijke educatieve potentie om mensen be-
langrijke levensvaardigheden bij te brengen. 
Sport is daarmee naar mijn mening een natuur-
lijke partner voor ontwikkelingssamenwerking.’  

Fotogeniek
In de jaren die volgden groeide de sport-voor-
ontwikkelingsbeweging uit tot een ware industrie. 
Wereldwijd werden in dit teken honderden ngo’s 
opgezet en er werd door de Verenigde Naties zelfs 
een internationale werkgroep opgericht, de Sport 
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Een jeugdtoernooi in Eldoret, een streek in Kenia waar in 2007 veel geweld uitbrak rond de verkiezingen 
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for Development and Peace International Working 
Group, die regelmatig internationale conferenties 
rond het thema organiseerde. 
 Sport werd gezien als een frisse, alternatieve 
benadering in het toenmalige ontwikkelingsbe-
leid. Er was steeds meer kritiek ontstaan op de 
traditionele ontwikkelingsbenadering, en de na-
druk kwam meer te liggen op sociale ontwikke-
ling dan op economische indicatoren. Sociaal 
kapitaal werd een sleutelbegrip en ontwikkeling 
moest steeds meer van onderaf worden gereali-
seerd en niet volgens de top down-programma’s 

die tot dan toe gangbaar waren. Sport als ont-
wikkelingsstrategie paste goed binnen dat plaat-
je. Van Eekeren legt uit: ‘Sport heeft de kracht 
om mensen bij elkaar te brengen en te mobilise-
ren. Het verbindt mensen met een verschillende 
achtergrond en kan zo zorgen voor verbroede-
ring. Sport bood daarmee een mooie aanvulling 
op het ontwikkelingsbeleid.’  
  Ook de meer mainstream ontwikkelingsorga-
nisaties kregen steeds meer interesse in sport. 
Vooral op het gebied van fondsenwerven boden 
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‘ Sport verbindt  
mensen met een 
verschillende 
achtergrond  
en kan   
zorgen voor  
verbroedering’
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sportprojecten een mooie kans. Van Eekeren: 
‘Sportprojecten zijn erg fotogeniek. Een foto van 
een jongetje op blote voeten die achter een zelf-
gemaakte bal aan rent tegen de achtergrond van 
een ondergaande zon spreekt natuurlijk ontzet-
tend tot de verbeelding.’ Maar echt geïntegreerd 
in het ontwikkelingsbeleid van veel organisaties 
werd sport niet, het bleef vaak bij een sportpro-
gramma hier en daar. Hierdoor ontwikkelde de 
sport-voor-ontwikkelingsbeweging zich als een 
apart domein dat uitgevoerd werd door sport-
organisaties in plaats van een aanvullende stra-
tegie voor ontwikkelingssamenwerking.  
 De laatste jaren is hier volgens Hallers wel 
verandering in gekomen en zijn sport- en ontwik-
kelingsorganisaties steeds meer gaan samenwer-
ken. ‘In de begintijd waren het meer ad hoc 
projecten en bilaatjes die werden opgezet.’ Bilaa-
tjes? ‘De zogenaamde landenprogramma’s waarbij 
een Nederlandse trainer werd ingevlogen, die wat 
mensen trainde en weer naar huis ging. Nu werken 
de meeste organisaties volgens meerjarenpro-
gramma’s en wordt nadrukkelijk de samenwerking 
gezocht met lokale partnerorganisaties.’ 
 Deze stap is volgens Hallers overigens niet al-
leen vanuit ideologische overwegingen gemaakt, 
maar was vooral ook een praktische keuze. ‘Wij 
hebben niet de beschikking over de budgetten die 
mainstream ontwikkelingsorganisaties hebben, 
dus moeten we creatief zijn in onze benadering om 
zo veel mogelijk impact te creëren met zo weinig 
mogelijk middelen. Daar moet je lokale partners 
bij betrekken, want we kunnen niet op alle plekken 
tegelijk zijn. Dit geeft ons ook een ander soort re-
latie met onze partners. Wanneer wij naar een land 
gaan, verwachten organisaties niet meteen finan-
ciering en ziet men ons niet als donor. ISA heeft 
ook nooit lokale organisaties gefinancierd. Als wij 
geld beschikbaar maken is het voor trainingen en 
programma’s. Lokale organisaties zijn daardoor 
niet afhankelijk van ons voor hun bestaan en dat 
zorgt voor een gelijkwaardiger relatie.’ 
  Volgens Hallers is er de laatste jaren ook een 
sterke professionaliseringsslag gemaakt. ‘Organi-
saties die zich bezighouden met sport en ontwik-
kelingssamenwerking werken nu allemaal volgens 
een theory of change en monitoren niet alleen op 
output, maar vooral ook op impactniveau. Vijf jaar 
geleden wisten we daar nog niets van af.’ 
  Toch wordt sport nog steeds niet altijd serieus 
genomen binnen de ontwikkelingssector. ‘Sport 
wordt nog te vaak als funfactor gezien door  
ontwikkelingsorganisaties’, stelt Van Geijn van  
de KNVB. ‘Sportprogramma’s zijn sexy bij het 
fondsenwerven, maar ontwikkelingsorganisaties 
nemen sport nog steeds niet serieus. Dat is een 
gemiste kans.’ 
 Leonie Hallers (ISA) vult aan: ‘Sport wordt 
als een licht instrument gezien. Iedereen heeft 
een beeld bij sport. Sport is leuk en actief en 
bovenal een spelletje. Maar sport is zoveel meer 
dan dat! Als partijen dat niet erkennen wordt 

sport een box die je aftikt maar waar je weinig 
mee bereikt. Als je echt de kracht van sport wil 
inzetten moet je een geïntegreerde benadering 
hanteren, waarbij je sport als middel kan inzet-
ten om andere doelen te bereiken.’

Voetbal voor Water
Vooral in combinatie met thema’s zoals gezond-
heidszorg, water en veiligheid kan sport volgens 
Van Geijn een belangrijke rol spelen. ‘Veel ont-
wikkelingsprogramma’s zijn vaak erg technisch 
en sluiten niet altijd aan op de maatschappij’, 
stelt hij. ‘Sport, in ons geval voetbal, kan wél de 

brug slaan tussen het ontwikkelingsproject en de 
bevolking.’ Een van de programma’s die de KNVB 
in dit kader uitvoert is Voetbal voor Water. Dit 
publiek-private samenwerkingsverband tussen 
UNICEF, Aqua for All, Simavi, Vitens Evides Inter-
national, Akvo en het Ministerie van Buitenland-
se Zaken, werkt in Kenia, Ghana en Mozambique 
aan schoon drinkwater en sanitatievoorzienin-
gen. Dit doen ze met behulp van WorldCoaches, 
die kinderen spelenderwijs het belang van 
schoon water en hygiëne bijbrengen. ‘Als een le-
raar of een ontwikkelingswerker tegen een klas 
zegt dat ze echt hun handen moeten wassen als 
ze naar de wc zijn geweest, dan komt dat niet 
altijd aan’, legt Van Geijn uit. ‘Maar als een trai-
ner het onderwerp relateert aan sport, bijvoor-
beeld door te zeggen dat je ziek kan worden als 
je je handen niet wast en dat je dan niet meer 

kan voetballen, dan spreekt dat kinderen vaak 
veel meer aan en blijft het hangen. Zo creëer je 
de meeste impact. De trainer vervult een voor-
beeldrol, en het is veel effectiever als iemand uit 
de samenleving in plaats van een westerse ont-
wikkelingswerker het goede voorbeeld geeft.’ 
 Ook Hallers heeft goede ervaringen met een 
dergelijke thematische toepassing. Zo zet ISA 
vanuit haar Peace & Sports-programma sport in 
om conflicten te voorkomen in de onrustige 
grensregio tussen Kenia, Oeganda en Zuid- 
Soedan. Het programma brengt risico-jongeren 
bijeen door middel van sportactiviteiten, toer-

nooien en competities. Door het opleiden van 
jonge krijgers van verschillende stammen tot 
Peace & Sports-facilitator is er een dialoog tus-
sen rivaliserende groepen tot stand gekomen, 
vertelt Hallers. ‘Sport creëert een veilige ruimte 
waar we problemen en ontevredenheid kunnen 
bespreken en zo conflicten in de kiem kunnen 
smoren. Daarnaast proberen we voor de deelne-
mers ook alternatieve bronnen van inkomsten te 
vinden, waardoor veediefstal, de oorzaak van 
veel conflicten, overbodig wordt. Mede door dit 
programma zijn gewapende conflicten in de re-
gio voorkomen.’
 Maar kan een potje voetbal echt de wereld 
veranderen? Van Eekeren: ‘Sport kan sommige 
ontwikkelingen zeker versnellen of eraan bijdra-
gen, omdat het unieke kenmerken heeft en grote 
doelgroepen aanspreekt. Maar sport is geen 

wondermiddel op zichzelf en zo wordt het nog te 
vaak gepresenteerd. Over dat soort claims ben ik 
als onderzoeker kritisch.’ Hij vervolgt: ‘In 2005 
werd door UNICEF in New York een grote bijeen-
komst georganiseerd, waarbij experts uit de hele 
wereld werden ingevlogen om de potentie van 
sport binnen ontwikkelingssamenwerking te be-
spreken. Er werd aan ons als experts gevraagd: 
“Vertellen jullie het maar, hoe gaan we de Millen-
niumdoelen bereiken door middel van sport?” 
Dat voelde heel onnatuurlijk. Sport alléén kan 
niet zorgen voor een duurzame, veilige samenle-
ving. Deze manier van redeneren heeft ook alles 

te maken met het opportunisme dat komt kijken 
bij het aanvragen van subsidies. Organisaties 
moesten in de beginjaren, om in aanmerking te 
komen voor subsidie, aantonen dat ze direct bij-
droegen aan armoedebestrijding. Dat leidde 
soms tot slecht onderbouwde redeneringen. In 
zo’n situatie is het moeilijk om onafhankelijke en 
kritische evaluaties uit te voeren.’ 
 Van Geijn erkent dit: ‘Alleen sport is natuur-
lijk niet genoeg, maar sport heeft wel de unieke 
kracht om mensen die normaal gesproken erg 
moeilijk te bereiken zijn, bij elkaar brengen.’ 

Ondernemers
Een andere belangrijke ontwikkeling die de afge-
lopen jaren heeft plaatsgevonden is dat sport en 
ontwikkelingssamenwerking ook het domein is 
geworden van het bedrijfsleven. Zoals bij het 

Voetbal voor Water-programma, waarin de KNVB 
en ontwikkelingsorganisaties samenwerken met 
waterbedrijf Vitens Evides, is de sportbond ook 
een driejarig partnerschap aangegaan met Phi-
lips. In Afrika en Zuid-Amerika worden 90 kleine 
voetbalvelden verlicht met LED-verlichting die op 
zonne-energie draait, wat de veiligheid en leef-
baarheid zou vergroten. 
 Is zo’n samenwerking interessant voor een 
bedrijf als Philips? Van Geijn (KNVB): ‘Niet alleen 
vanuit het standpunt van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen, maar ook zakelijk gezien. 
Het inzetten van sport is een hele goede manier 
voor een bedrijf om een land binnen te komen en 
de marktpotentie te onderzoeken.’
 Onderzoeker Frank van Eekeren vult aan: 
‘Voor bedrijven is deze samenwerking uitermate 
interessant. De KNVB heeft door de jaren heen 
veel goodwill gekweekt. Waar veel ontwikkelings-
organisaties op het gebied van sport zich toch 
meer op de korte termijn richtten en opportunis-
tisch waren, is de KNVB een betrouwbare partner 
gebleken. Door je aan zo’n partner te verbinden 
op het gebied van sport en ontwikkelingssamen-
werking, creëer je veel mogelijkheden.’ 
 Het via sport verbinden van ondernemer-
schap aan ontwikkelingssamenwerking is ook het 
uitgangspunt van de minor Sport Development 
aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De stu-
denten doen praktijkervaring op in Kenia, waar 
samen met ISA en de Keniaanse organisatie A-
Step (Africa Sports & Talent Empowerment Pro-
gram) aan het project Pamoja wordt gewerkt. In 
Eldoret, waar A-Step actief is, is rond de verkie-
zingen in 2007 veel verkiezingsgeweld geweest. 
‘Het doel van het Pamoja-project is door middel 
van sport jongeren bij elkaar brengen’, vertelt 
Jaap van Hulten, coördinator van het HvA-pro-
gramma. ‘Door de regels die er op het veld zijn, 
schept sport binnen een veilige omgeving een ka-
der van discipline waar jongeren elkaar kunnen 
opzoeken. Wij merkten dat vooral frisbee als sport 
heel geschikt is. Bij frisbee heb je namelijk geen 
scheidsrechter en moet je gezamenlijk de regels 
bepalen. Deze kun je dan weer vertalen naar een 
politieke situatie. Bijvoorbeeld de regel dat niet 
altijd het recht van de sterksten hoeft te gelden. 
Wie als eerste de frisbee pakt mag deze houden, 
maar kan hem ook aan iemand anders geven. De 
kinderen leren met elkaar in dialoog te gaan en te 
onderhandelen om problemen op te lossen.’
 Ieder jaar vertrekken zo’n twintig HvA-stu-
denten naar Kenia om daar mee te draaien. Maar 
ook in Nederland zitten ze niet stil. Van Hulten: 
‘De studenten zetten hier een soort bedrijf op, 
maken een projectplan en proberen daar fondsen 
voor te werven, bijvoorbeeld door een gala of een 
sponsorloop te organiseren. We hebben ook een 
samenwerking opgezet met Wilde Ganzen, die het 
project al jaren ondersteunt. We willen studenten 
leren dat het prima mogelijk is om je boterham te 
verdienen met een goed sociaal project. Ons doel 

©
 T

on
 K

oe
ne

/K
NV

B

Minister Ploumen bezoekt het World Coaches-programma in Marokko  
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is om sociaal ondernemerschap en ontwikke-
lingssamenwerking meer aan elkaar verbinden, 
want altijd maar geld sturen is niet de oplossing. 
Stel je voor dat alle hbo-opleidingen in Neder-
land zulke projecten zouden opzetten! Dan kun 
je echt een groot verschil maken’, zegt Van Hul-
ten enthousiast. 
  Er is zeker interesse voor het programma, ver-
telt Van Hulten, maar of dit idee ook bij andere 
kennisinstellingen wordt opgepakt hangt af van 
de inspanning van individuen. ‘Het hele program-
ma valt of staat met een paar maffe docenten en 
organisaties die hun nek durven uit te steken.’
  Van Eekeren erkent dit. ‘De geschiedenis 
leert ons dat het belang dat aan sport wordt toe-
gekend binnen ontwikkelingssamenwerking sterk 
afhangt van wie er op dat moment aan het roer 

staat. Nederland heeft het afgelopen decennium 
op het gebied van sport nogal een jojobeleid ge-
voerd. Pronk en Terpstra zetten sport hoog op de 
politieke agenda, maar Pronks opvolger  
Eveline Herfkens moest er niets van weten, zij 
had geen gevoel bij de betekenis van sport.  
Onder het bewind van Agnes van Ardenne kwam 
sport voorzichtig weer op de radar, maar het 
thema begon pas echt weer te leven onder Bert 
Koenders en Jet Bussemaker. Koenders is een 
echte sportman. Hij kent Johan Cruijf bijvoor-
beeld ook goed en hecht veel waarde aan het 
belang van sport. Je ziet dan ook dat in de tijd 
dat hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
was, het thema in Nederland weer hoger op de 
agenda kwam te staan. Beleid wordt uiteindelijk 
toch vaak op gevoel gemaakt en pas achteraf ge-
rationaliseerd.’ 
 Ondanks deze inspanningen heeft Nederland 
wel haar plek in de Sport for Development and 
Peace International Working Group van de VN ver-
loren. Landen als Noorwegen, Canada en Duits-
land hebben de koploperspositie van Nederland 
overgenomen. ‘Voor organisaties die zich met dit 
thema bezighouden is zo’n fluctuerend Neder-
lands beleid wel frustrerend, want je weet nooit 
echt waar je van kunt uitgaan. Dat geldt ook voor 
zuidelijke partnerorganisaties’, aldus Van Eekeren.

Diplomatie
In het huidige ontwikkelingsbeleid lijkt de aan-
dacht voor sport een nieuwe invulling te krijgen. 
Behalve de meer thematische aanpak van sport 
en ontwikkelingssamenwerking, waar onder an-
dere het Voetbal voor Water-programma van de 
KNVB onder valt, wordt sport ook steeds vaker 
geïntegreerd met diplomatie. Hoewel Avery 
Brundage, voorzitter van het Internationaal 
Olympisch Comité, ooit nog stelde dat ‘sport vol-
ledig vrij is van politiek’, wordt sport juist steeds 
vaker ingezet voor publieke diplomatie. Zo maak-
ten oud-internationals en WorldCoaches Aaron 
Winter en Pierre van Hooijdonk onderdeel uit van 
de handelsdelegatie die in januari samen met Mi-
nister Ploumen in Marokko was. ‘Met sport kun je 
dingen op een meer bedekte manier onder de 
aandacht brengen. Zaken die in keiharde onder-
handelingen niet gezegd kunnen worden’, aldus 
Van Geijn. ‘Sociale ongelijkheid is zo’n thema dat 
met sport heel duidelijk aan de kaak kan worden 
gesteld. Wij hebben in Marokko een voetbalwed-
strijd voor meiden georganiseerd. Dat vond de 
minister erg mooi.’
 ‘Wat je ziet is dat sport en diplomatie steeds 
meer in elkaars verlengde liggen’, stelt Van Eeke-
ren. Dat Buitenlandse Zaken zich straks onge-
twijfeld zal moeten verantwoorden voor de 
arbeidsomstandigheden in Qatar omdat Neder-
land daar in 2022 mee gaat doen aan het wereld-
kampioenschap, is echt een nieuwe ontwikkeling. 
Maar als je het omdraait kan het ministerie hier 
dus ook gebruik van maken. ‘Neem je een be-

kende sporter mee op reis, dan opent dat deuren 
die normaal gesproken dicht blijven.’ 
 Maar alleen een ambassadeur meenemen op 
een handelsmissie is niet genoeg, waarschuwt 
Hallers. ‘We moeten de diplomatieke kracht van 
sport gebruiken om meer te bereiken. Samen  
met het Sport for Development Partnership, dat  
lokale organisaties met sport verenigt, hebben 
wij ervoor gezorgd dat in Kenia een wetswijziging 
is doorgevoerd. Door sterke politieke lobby en 
het organiseren van grootschalige campagnes 
hebben we ervoor kunnen zorgen dat de Keni-
aanse overheid voor het eerst sport en ontwikke-

lingssamenwerking erkent als beleidsprioriteit. 
Dit houdt in dat sport-en-OS-organisaties nu in 
aanmerkingen komen voor financiering vanuit de 
overheid. We hebben sporten ingezet zoals voet-
bal, boksen, atletiek en volleybal, die veel men-
sen aantrekken. Door parlementariërs uit te 
nodigen bij de toernooien werd de kracht van 
sport beleefd en ontstond draagvlak voor de  
inzet van sport als ontwikkelingsinstrument.’
  Ondanks dit succes, dat door middel van 
sport én ten behoeve van sport op het gebied van 
bepleiten en beïnvloeding is behaald, lijkt de Ne-
derlandse overheid nog niet geheel overtuigd van 
het nut van sport als lobbyinstrument. Zo kregen 
ISA, Right to Play, en Women Win hun ingediende 
voorstel voor een Strategisch Partnerschap met 
de overheid niet toegewezen. Het valt dus nog te 

bezien of onder minister Ploumen de sport en 
ontwikkelingssector weer opbloeit. 
 Van Geijn is optimistisch: ‘Een van de eerste 
programma’s die onder Ploumen werden gefi-
nancierd was Sport for Development 2012-2015, 
een alliantie van ISA, Right to Play en de KNVB. 
En tijdens de handelsmissie was ze erg enthousi-
ast over de inzet van sport voor ontwikkelings-
samenwerking.’ 

Opgebouwde kennis
Volgens Hallers zou de volgende stap moeten zijn 
dat Nederland niet alleen in het eigen beleid sport 

als prioriteit gaat herkennen, maar ook internatio-
naal weer mee gaat praten. ‘Het is belangrijk dat 
Nederland weer aan de internationale onderhan-
delingstafel van de VN-werkgroep komt, want daar 
worden belangrijke discussies gevoerd. Wij hebben 
in de afgelopen vijftien jaar veel kennis opgedaan 
op het gebied van sport en ontwikkelingssamen-
werking. Het zou zonde zijn als Nederland die ken-
nis niet zou delen met andere landen.’ 
 Volgens Van Eekeren is het vooral belangrijk 
dat er continuïteit in het beleid komt en we niet 
steeds opnieuw het wiel willen uitvinden. ‘Ik 
schrok ervan toen ik een paar jaar geleden op het 
ministerie van Buitenlandse Zaken kwam en vrij-
wel iedereen deed alsof de combinatie van sport 
en ontwikkelingssamenwerking totaal nieuw was. 
De inhoudelijke kennis op dit gebied is bij Buiten-

landse Zaken erg vluchtig. Daarom denk ik dat het 
belangrijk is om dit thema wel apart te blijven  
benoemen, want op het moment dat het wordt ge-
integreerd in een ander beleidsterrein, kan de op-
gebouwde kennis zomaar weer weg zijn.’ 
 Een steviger basis creëren door nog meer sa-
menwerking met ontwikkelingsorganisaties en 
andere partijen te zoeken is daarom volgens Hal-
lers van groot belang. ‘We hebben jarenlang aan 
de pilaren gewerkt. Het is nu tijd om het huis 
verder op te bouwen.’ Van Geijn erkent dit, maar 
zegt ook: ‘Wij gaan niet wachten tot de ontwik-
kelingssector eindelijk door heeft wat je allemaal 
met sport kunt bereiken. Wij gaan gewoon door 
met waar we al bijna twintig jaar mee bezig zijn. 
Als ontwikkelingsorganisaties het licht zien, kun-
nen ze gerust aansluiten.’ 

Nederland heeft 
op het gebied 

van sport nogal 
een jojobeleid 

gevoerd
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Boven: Minister Ploumen en WorldCoach Aaron Winter met een Marokkaans meisjesvoetbalteam
Onder: Karatetraining in Bangladesh

In Iten, een Keniaans trainingscentrum op 2400 meter hoogte voor de internationale top van lange-
afstandslopers, doen honderden scholieren mee aan een sportdag van A-Step en Pamoja
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seerd – maar tot hun eigen grote vreugde hoefden 
ze niet aan de kant te staan. 

Een mobiele bioscoop
Het project werd in 2002 overgedragen aan Right 
To Play en loopt nog steeds, net als het project in 
Zuid-Afrika. Sport kan daarentegen ook aanleiding 
geven om spontaan nuttige dingen te verzinnen. 
Dat deed Van Wieren tijdens het EK in 2000 dat in 
België en Nederland plaatsvond. Traditioneel or-
ganiseren Nederlandse ambassades van gastlan-
den iets voor expats, maar Van Wieren vond het 
interessanter om te kijken of ze ook wat nuttigs 
konden doen voor de lokale bevolking. Zo kwam 
hij op het idee om van een mobiele bioscoop. In de  

sloppen van Nairobi werden grote schermen opge-
steld, waarop mensen de wedstrijden konden zien. 
Er werd meteen ook voorlichting gegeven over aids 
en andere soa’s. ‘Daar kwamen 10.000 tot 15.000 
mensen per avond op af: grotendeels jonge man-
nen met belangstelling voor voetbal. De voorlich-
ting kregen ze erbij.’
 Het project trok de aandacht van de Keniaanse 
overheid, die zag dat er grote groepen jongeren 
heen kwamen die ze anders lastig konden berei-
ken. Naast de tv-schermen werden tenten neerge-
zet met artsen, waar mensen zich direct konden 
laten testen. En als ze besmet bleken te zijn, kon-
den ze meteen door naar de apotheek die voor dat 
doel ook uit de grond was gestampt. ‘Met een 

goede aanleiding kun je zo zinvolle dingen doen. 
Hollandpromotie met een ontwikkelingsdimensie’, 
aldus Van Wieren. 

Noodhulp
Tegenwoordig leidt Van Wieren de Buza-afdeling 
humanitaire hulp en ook daar is sport relevant. 
Nee, je moet niet kinderen die net gevlucht zijn 
een voetbal toegooien en verwachten dat ze wel 
even een wedstrijdje spelen met een hongerige 
maag. ‘Ik ben de eerste die toegeeft dat sport 
geen prioriteit heeft in noodhulpsituaties’, zegt 
Van Wieren dan ook. ‘Maar op een gegeven mo-
ment kan er een chronische situatie ontstaan, 

zoals bij de vluchtelingen in Kakuma, en dan kan 
sport wél weer heel nuttig zijn. In Libanon bij-
voorbeeld zit er op een bevolking van 5 miljoen 
Libanezen 1,2 miljoen Syrische vluchtelingen. De 
verhoudingen tussen die twee gemeen- 
schappen worden steeds scherper. Ik ben ervan 
overtuigd dat je door middel van sport en spel de 
spanningen kunt verminderen. Daarbij is het ook 
een manier om de meest kwetsbare kinderen, die 
bijvoorbeeld met posttraumatische stressstoor-
nis rondlopen, eruit te pikken.’ UNICEF, UNHCR, 
War Child, Hivos, Right To Play en de KNVB berei-
den een programma voor dat later dit jaar van 
start moet gaan. 
 Moet je per se een passie voor het onder-
werp hebben om met sportprojecten bezig te 
gaan? Van Wieren schudt zijn hoofd. ‘Ik zie het 
als instrument voor een bredere agenda, nooit 
als doel op zich. Ik denk dat iemand anders in 
mijn plaats er ook wel het belang van had inge-
zien. Van de honderden projecten die voorbij 
komen, zijn er een paar waar je met sport betere 
resultaten kunt boeken, en daar loop ik graag 
wat harder voor.’ 

De Friese Jelte van Wieren, persoonlijk vooral 
een volleyballiefhebber, zag als een van de eer-
sten op het ministerie van Buitenlandse Zaken 
het belang van sport in. We spreken hem in een 
klein kamertje – een van de schaarse afgesloten 
ruimtes te midden van de nieuwe open flexplek-
ken op het ministerie – en hij hoeft niet lang na 
te denken over de vraag op welk moment hij zijn 
‘openbaring’ kreeg. ‘Begin 1992 in Zuid-Afrika.’ 
Van Wieren zat op zijn eerste post en begeleidde 
een missie die moest onderzoeken of de sport-
boycot opgeheven kon worden. Daarvoor ging hij 
ook bij scholen langs. Van Wieren: ‘Ik ben me 
helemaal kapot geschrokken van het contrast 
tussen de overdreven fantastische faciliteiten bij 
de blanke scholen, en de zwarte scholen die 
niets hadden. Kinderen werden er aan hun lot 
overgelaten. Stuitend.’
 Van Wieren merkte dat er veel behoefte was 
aan sportactiviteiten. Zijn zus studeerde aan het 
CIOS in Heerenveen en bij deze sportopleiding was 
direct veel enthousiasme over zijn idee om een 
uitwisselingsprogramma op te zetten. Bij het mi-
nisterie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 

‘ Voor sport  
loop ik graag 
wat harder’
Jelte van Wieren is hoofd humanitaire hulp en 
dé sportexpert bij Buitenlandse Zaken. Begin jaren 
negentig pionierde hij met innovatieve projecten in 
Kenia en Zuid-Afrika en tegenwoordig onderzoekt hij 
zelfs het nut van sport bij noodhulp. Maar: ‘Je moet 
ongelooflijk oppassen hoe je sport inzet. Je kunt er ook 
conflicten mee aanwakkeren.’

tekst Selma Zijlstra en Marc Broere

‘ Politieke 
tegenstellingen 
worden aan de  
kant gezet, regels 
zijn voor iedereen 
hetzelfde’

(niet bij Buitenlandse Zaken, want daar vond men 
het een ‘luxeprobleem’) wist hij 10.000 gulden los 
te peuteren en daarmee kon een eerste groep vrij-
willigers vanuit Heerenveen naar Zuid-Afrika om 
sportlessen te geven op scholen in Khayelitsha, 
een grote township bij Kaapstad. Het project had 
impact, zag Van Wieren. ‘Kinderen spijbelden min-
der, gemeenschappen gingen gemakkelijker met 
elkaar om, conflicten werden bijgelegd en de vei-
ligheidssituatie in de township verbeterde.’  

Afval opruimen
Van Wieren werd dé sportexpert bij Buitenlandse 
Zaken, waar langzamerhand meer interesse kwam 
voor de mogelijkheden van sport voor ontwikke-
ling. Toen hij in 1997 in Kenia werd geplaatst, 
wilde hij wederom iets met sport doen. Toenmalig 
minister Jan Ponk gaf zijn zegen, maar op twee 
voorwaarden: hij moest de allerarmsten bereiken 
én de mensen die normaal gesproken geen toe-
gang tot sport zouden hebben. In de sloppenwij-
ken van Nairobi was een jeugdorganisatie actief, 
MYSA, die voetbalcompetities organiseerde en dat 
heel handig combineerde met community service. 

‘Een onderdeel van die competitie was dat je als 
team ook meehielp met het opruimen van afval of 
het geven van aidsvoorlichting. Daar kregen ze ex-
tra punten voor in de competitie. Ze konden het 
ook niet doen, maar dan werd een team ook nooit 
kampioen. Door die handig ingebouwde interne 
motivatie en groepsdynamiek was het onaccepta-
bel om je terug te trekken. Het werkt tot op de dag 
van vandaag: de spelers van MYSA zijn de enigen 
die zich in de sloppen van Mathare Valley inzetten 
om afval te verwijderen.’ 
 Van Wieren kwam op het idee om de MYSA-
aanpak toe te passen in Kakuma, een vluchtelin-
genkamp in het noorden van Kenia. Maar liefst 
15.000 mensen deden mee in de verschillende 
competities. Het programma omvatte naast voet-
bal ook volleybal, zitvolleybal, basketbal, rol-
stoelbasketbal, netbal, dammen, schaken en 
andere bordspelen. Naar het voorbeeld van MYSA 
werden de wedstrijden gecombineerd met 
schoonmaakacties en aidsvoorlichting. De teams 
waren multinationaal, en zowel de vluchtelingen 
als de lokale Turkana-gemeenschap deden mee. 
Dat laatste was in de context van de situatie in 
en rond Kakuma essentieel, benadrukt Van Wie-
ren. ‘Je moet ongelooflijk oppassen hoe je sport 
inzet. Je kunt er ook heel grote fouten mee ma-
ken en juist conflicten aanwakkeren.’
 Een evaluatie van het project uit 2001 was 
positief. Het programma kreeg veel waardering 
van deelnemers, hulporganisaties en de lokale 
autoriteiten. Er waren ook onverwachte concrete 
resultaten, bijvoorbeeld op het gebied van mili-
eu. ‘Als het regent in Turkana, moet je direct dat 
moment benutten om bomen te planten. Maar dat 
mislukte altijd omdat er niet genoeg capaciteit 
was. Totdat de sportcompetities begonnen. Zo 
waren er opeens 30.000 handen beschikbaar.’ 
Ook de veiligheid verbeterde. ‘De autoriteiten, de 
politie en alle mensen die erover werden geïnter-
viewd, waren eenduidig: dit is een heel belang-
rijke bijdrage aan stabiliteit. Ze hadden het nog 
nooit zo rustig gehad als in de periode dat het 
programma liep. Je brengt mensen op een mak-
kelijke manier bij elkaar: bestaande politieke te-
genstellingen worden aan de kant gezet, de 
regels zijn voor iedereen hetzelfde.’
 Daarbij is sport ook een effectieve manier om 
jongens ‘van de straat’ te houden. Jonge jongens, 
net van de middelbare school, zonder werk, weinig 
om handen, die wat beginnen te klieren. Van Wie-
ren: ‘Je geeft die jongens een doel. Ze gaan trai-
nen, besturen, scheidsrechteren. Zo zijn ze in een 
uitzichtloze situatie heel zinvol bezig en ontwik-
kelen ze life skills. Dat werkt heel goed.’
 Niet alleen de jongens profiteerden, ook de 
meiden mochten meedoen. Er gingen weliswaar 
verhitte discussies aan vooraf, de sportvelden 
moesten worden afgesloten voor mannelijke  
kijkers en er moesten crèches worden georgani- ©
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Als naïeve student vertrok ze vijf jaar 
geleden naar Ethiopië voor een stage. 
Inmiddels zet Hester Syoum (26) zich  
met Stichting Joni en SMILE in voor 
kinderen met een verstandelijke of 
auditieve beperking en is ze getrouwd 
met een Ethiopiër. ‘Sport brengt mensen 
in gesprek over onderwerpen die ze 
anders nooit zouden bespreken.’

tekst Nienke Zoetbrood

Het eerste 
dove dansteam 
van Ethiopië

De blondine uit de Achterhoek praat geamuseerd over haar eerste aanra-
king met Ethiopië. ‘Ik wilde graag naar Afrika, en toen Ethiopië op mijn pad 
kwam dacht ik: waarom niet? Inmiddels ben ik echt van het land gaan hou-
den en ben ik zelfs met Dawit getrouwd.’ Dit najaar 
was in het KRO-programma Liefs uit… te zien hoe 
Hester en Dawit Syoum worstelden om samen een  
leven op te bouwen, en zich bovenal samen inzetten 
voor hun stichting. 
 Stichting Joni richtten ze op toen Hester vanwe-
ge reuma moest stoppen met haar sportopleiding. ‘Ik 
zag reuma heel erg als een beperking, maar hier in 
Ethiopië stelt dat natuurlijk geen zak voor. Met een 
zwaardere beperking word je hier sowieso uitgeslo-
ten.’ Samen met de Ethiopische organisatie SMILE 
richt ze zich op de inclusie van de ‘meest vergeten 
groep van Ethiopië’: kinderen met een verstandelijke 
of auditieve beperking. 
  Die kinderen zelfstandig en zichtbaar maken, dat 
is haar missie. Naast scholing en werk leent sport zich daar heel goed voor. 
‘Dat heeft niets te maken met mijn achtergrond – sport is gewoon een heel 
mooi middel om kinderen enthousiast te krijgen, om te leren, en om ouders 
zich trots te laten voelen op hun gehandicapte kind.’ 
 Vol enthousiasme en met grote gebaren vertelt Hester Syoum over het 
project dat volgens haar symbool staat voor de stichting: het eerste dove 
dansteam van Ethiopië. ‘De jongeren kwamen binnen als individuen die niet 
meetelden in de maatschappij, maar allemaal een passie voor dansen had-

den. Ze waren ervan overtuigd dat ze het konden, alleen de rest van de 
wereld nog niet.’ 
  ‘Daar hebben we Jackson bij gezet, een bijzondere danstrainer die in de 

jury van de Ethiopische Idols zit. Hij gaf ze niet 
alleen dansles maar leerde ze zich ook beter te 
redden in de maatschappij. Het mooie is dat de 
jongeren nu klaar zijn om hun eigen vereniging 
op te richten. Ze moeten bepalen wie de voorzit-
ter is, welke kleding ze aantrekken, hoe ze geld 
gaan verdienen. Dat is prachtig om te zien. Als 
organisatie faciliteren we alleen nog: in essentie 
is het een zelfstandige dansgroep.’
  Met kleine stappen vooruitgang boeken, 
daarin ziet Hester Syoum de meerwaarde van 
haar werk. ‘Maar’, zegt ze, ‘wat wij een kleine 
stap vinden, is voor de kinderen vaak al een hele 
overwinning.’ Ze vertelt over een volleybalteam 
dat het liefst achter gesloten hekken trainde. ‘De 

school bood aan dat ze ook op hun veld mochten spelen, zodat alle leerlin-
gen en docenten konden zien dat kinderen met een beperking óók kunnen 
volleyballen. De kwaliteit van het veld was misschien minder, maar je be-
reikt op deze manier zoveel meer.’ 
  Kleinschaligheid, kwaliteit en gelijkwaardig samenwerken staan bij 
Hester voorop. ‘Wij werken vanuit de achtergrond, uiteindelijk willen we 
overbodig worden. De kinderen kennen vaak de naam Joni of SMILE niet 
eens, en dat is wat ons betreft prima.’ 

‘Sport is een mooi 
middel om ouders 
zich trots te laten 
voelen op hun ge-
handicapte kind’

Spelend 
leren of een 
doldwaze 
droom?
In de ogen van Malinese sportprofessionals zijn de 
zegeningen van sport grenzeloos. Maar in een straatarm 
land dat opkrabbelt uit een zware crisis, vereist sport 
voor ontwikkeling een extra steuntje in de rug.  
‘We moeten eerst laten zien dat we goed werk doen, 
that we are real.’ 

tekst Manon Stravens 

In het pompeuze ‘Palais des Sports’ in Bamako, 
Mali, is een basketbalwedstrijd van de Special 
Olympics in volle gang. Enthousiast spelende 
meisjes en jongens in kleurige teamtenues, een 
enkeling gesluierd, stuiven door de zaal, luid 
aangemoedigd door hordes spelertjes aan de 
kant. In plaats van borden met namen van grote 
sponsoren hangt er een spandoek met ‘Basketbal 
is onze passie’ erop gedrukt. Tientallen telefoons 
en ipads leggen de wedstrijd vast. In de pauze 
tovert de bekende Malinese rapper Milmo de 
glanzende sportvloer om tot een menigte dan-
sende spelertjes. Een komische kleuter in een 
veel te groot T-shirt danst er tussendoor en trekt 
met gekke bekken en boksbewegingen de aan-
dacht van het publiek. In de immense zaal hangt 
een vrolijke en energieke sfeer, overstemd door 
luide rapmuziek en een enthousiaste sportcom-
mentator. Even denk ik hem te betrappen op een 
gniffel om een ongecontroleerde spelersbewe-
ging of een iets te wild grijpen naar de bal. Het 
toernooi wordt gespeeld door kinderen met een 
intellectuele beperking. Wereldwijd telt de Spe-
cial Olympics-beweging 4,4 miljoen sporters.

Recht van de sterksten
Het door China gefinancierde ‘sportpaleis’ met 
een waarde van 18 miljoen dollar was naar verluidt 
gebouwd om het Malinese basketbal een boost te 
geven. In het straatarme Mali zijn de meeste jonge 
sporters aangewezen op zanderige terreinen in 
drukke buitenwijken, waar altijd een tekort aan is 
en waar het recht van de sterksten geldt. Maar dit 
immense gebouw is overdekt, heeft een glad en 
glimmend parket en biedt plaats aan vijfduizend 
toeschouwers op banken in de felle kleuren rood, 
groen en geel van de nationale vlag. Het gebouw 
doet zijn naam onomwonden eer aan. 
 Vandaag is de tribune licht gevuld, maar in het 
publiek zit wel de minister van Jeugd en Sport. 
Samen met de uitnodiging van de razend populai-
re rapper is dat een poging van het organisatie-
comité om het speciale sporttoernooi op de 
Malinese kaart te zetten. De Special Olympics- 
beweging in Mali begon al in de jaren negentig, 
maar liep spaak op slecht bestuur. Na drie jaar af-
wezigheid werd ze in januari 2014 nieuw leven in 
geblazen, mede op initiatief van de voormalige 
basketbalkampioene Hamchétou Maïga-Ba. De 

boomlange en tanige Malinese is nu bestuurs-
voorzitter van de sportorganisatie in Mali. Ze 
woont in de Verenigde Staten en is met steun van 
de Amerikaanse ambassade voor het toernooi 
even over komen vliegen. Gekleed in een smet-
teloos wit tenue de basket, met springerige nep-
krullen en grote oorringen, moedigt ze de 
spelertjes vanaf de zijlijn aan. 
 ‘Het toernooi is belangrijk, want deze kinde-
ren hebben ook talenten die een kans verdie-
nen’, zegt de sportster later tijdens een 
Skype-gesprek. ‘Kinderen met een handicap heb-
ben het niet makkelijk in Mali. We negeren ze. 
Veel van hen worden verstopt, slecht behandeld 
en soms geslagen. Weinigen dragen zorg voor 
ze’, legt ze uit. ‘Gastvrijheid en vriendelijkheid 
staat centraal in onze cultuur, maar we willen er 
altijd iets voor terug.’ 
 Maar sport kan deze kinderen helpen, meent 
Maïga-Ba. Ze hebben plezier en het is goed voor 
hun zelfvertrouwen, zegt ze. ‘Veel van hen zijn 
ontzettend verlegen, maar door het spel begin-
nen ze te praten. Het is alsof iemand anders in ze 
opstaat.’ De boksende kleuter is er een leuk 
voorbeeld van. ‘Sport is een manier om je te ui-
ten. Je kunt er vrienden door maken en het 
breekt vooral sociale barrières’, vindt ze. ‘Het 
zou goed zijn als we deze kinderen met niet-ge-
handicapte kinderen kunnen laten spelen.’ 
 Zelf heeft ze ‘alles in haar leven aan basket-
bal te danken’. In het kielzog van haar basketbal 
spelende moeder en voetballende vader werd ze 
op haar negende door een oom op training ge-
stuurd. Ze speelde van Senegal tot Dublin en 
bouwde haar internationale carrière op in de 
Amerikaanse Women’s National Basketbal  
Association. In 2007 werd ze verkozen als Most 
Valuable Player van de Afrikaanse Vrouwelijke 
Kampioenschappen, waar Mali zich kwalificeerde 
voor de Olympische Zomerspelen in Peking van 
2008. ‘Veel andere meisjes hadden hetzelfde pad 
kunnen volgen als ik, maar kregen die kans niet 
van hun ouders. Sommige ouders willen niet dat 
hun dochter in een korte broek speelt’, aldus 
Maïga-Ba. ‘Terwijl we zo veel fans hebben in 
Mali! Al die mannen komen kijken naar onze 
kont’, grapt ze. Het Malinese vrouwenbasketbal 
loopt goed, beter dan andere sporten. Met dank 
aan de investeringen van de Malinese Basketbal 
Federatie (FMBB), aldus Maïga-Ba. 

Iedereen in het wit
Vrouwenbasketbal staat hoog op de agenda van 
de FMBB. ‘Meisjes hebben veel meer discipline 
dan jongens, zegt de energieke Mamadou Boubel 
Konate (47), Directeur Finance en Marketing van 
de FMBB in zijn kantoor in Bamako. ‘Jongens ver-
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verlaten vanwege de sport, is volgens Diabate 
een reëel probleem. ‘We moeten nog een goede 
manier vinden om dat te bestrijden.’ Met steun 
van de International Sports Alliance (ISA) in Ne-
derland worden onder meer sportcoaches ge-
traind in wijken waar het leven voor jongeren 
moeilijk is. Diabate: ‘Kinderen uit deze wijken 
ontwikkelen een houding die niet echt positief is. 
Ze verlaten school, gaan de straat op en belanden 
in de prostitutie of de criminaliteit.’ Sport kan 
deze ‘kwetsbare kinderen’ helpen levensvaardig-
heden als solidariteit, communicatie, leiderschap 
en samenwerking te ontwikkelen. ‘Spelend leren, 
dat vinden kinderen leuk. En tegelijkertijd probe-
ren we een bewustzijn te creëren dat je niet per 
se een Seydou Keita of Lionel Messi hoeft te zijn.’ 
Hoe groot het bereik is, in hoeverre ze erin sla-

gen die levensvaardigheden echt bij te brengen 
en of dat ze in hun leven verder helpt, kan Dia-
bate moeilijk zeggen. ‘Dat hebben we nog niet 
opgevolgd, ook omdat dat moeilijk meten is.’ 

Geen alleskunner
Ook stimuleert het programma sport op school. 
Een van de weinige Malinese scholen waar sport 
sinds een aantal jaar onderdeel is van het lespro-
gramma is de CIWARA-school, verbonden aan het 
Institut pour l’Éducation Populaire. Het IEP is 
gelegen in de heuvels van Kati, net buiten Ba-

mako. De school wordt omgeven door terreinen 
waar allerlei sporten kunnen worden beoefend, 
van atletiek tot tafelvoetbal, basketbal en zelfs 
yoga. Het IEP stimuleert alternatieve lesmetho-
den, legt de jonge Boubacar Sy uit, voormalig 
leerling en nu verantwoordelijk voor lichamelijke 
opvoeding op het IEP. ‘In Mali is het onderwijs 
nogal rigide, terwijl lichaamsbeweging reflectie 
en leerprestaties verbetert en bepaalde compe-
tenties helpt ontwikkelen’, meent Sy. ‘Sport  
stimuleert solidariteit. Kinderen communiceren 
beter, integreren beter en maken sneller vrien-
den.’ Jaarlijks organiseert de school ook een  
eigen Olympische Spelen ‘om de waarde van 
sport te laten zien’. Sy ziet de mogelijkheden, 
maar ook de beperkingen van sport voor ontwik-
keling in een divers land. ‘Daarvoor zijn ook poli-

tieke wil en de juiste randvoorwaarden nodig.’ 
 Dat sport geen alleskunner is, is het beeld dat 
beklijft. Sport amuseert, mobiliseert en verdrijft 
voor even de sleur en de stress. Mits goed georga-
niseerd kan sport een boodschapper zijn, een 
middel om te werken aan levensvaardigheden. 
Tegelijkertijd zijn de zegeningen die sport door 
Diabate of professionals als Maïga-Ba en Konate 
krijgt toegedicht, nog niet bewezen. Ieder kind 
heeft recht op sport en spel, maar het actief bal-
spelende ‘minder valide’ meisje in zwarte sluier 
en groen sporttenue is een driedubbele uitzonde-

ring. Voor veel meisjes, kinderen met een beper-
king of van het platteland is deelname aan sport 
geen vanzelfsprekendheid. Financiering vinden is 
een tweede uitdaging. Diabate: ‘Ik heb al meer-
dere malen geprobeerd tot een afspraak te ko-
men, maar de minister is of te druk of afwezig. Het 
is nog niet gelukt.’ Ook Maïga-Ba zegt nog geen 
financiering van de grote sportsponsoren voor de 
Special Olympics te hebben bemachtigd. En dat 
terwijl de Franse multinational Orange zichzelf ‘de 
partner van het Afrikaans voetbal’ noemt en sa-
men met Malitel de grootste sportfinancier is. 
‘Maar zij eisen zichtbaarheid en die kunnen wij 
onvoldoende bieden’, denkt Maïga-Ba. ‘We moe-
ten eerst laten zien dat we goed werk doen, that 
we are real.’ En geen doldwaze droom.

‘ We proberen  
de kinderen bij te 
brengen dat je  
niet per se een  
Seydou Keita  
of Lionel Messi 
hoeft te zijn’

dwijnen naar het buitenland en zijn moeilijk te 
traceren, laat staan terug te halen naar Mali.’ Ko-
nate, zelf ooit een enthousiaste basketbalspeler, 
is druk met het verspreiden van het basketwoord 
‘in alle regio’s’ van zijn land. ‘Want sport is onze 
grote trots en brengt een beetje glimlach op de 
lippen’, zegt hij. ‘Elk jaar willen we ergens een 
nieuw basketbalveld openen.’ Momenteel telt de 
federatie ruim 80 verenigingen, waarvan maar 
liefst de helft in Bamako zit. Het aantal verenigin-
gen in het noorden, zoals Timboektoe en Gao, is 
met respectievelijk vier en twee nog dun bezaaid. 
 Maar sport heeft potentie volgens Konate. 
‘Het kan het land verenigen door de regio’s tij-
dens een wedstrijd bij elkaar te brengen.’ Met zijn 
plannen voor een basketbalnacht waar iedereen 
‘voor de vrijheid’ in het wit speelt, toont de bas-

ren. We kunnen hen bovendien laten zien dat je 
niet hoeft te emigreren om succes te hebben. Dat 
je als sporter in Mali ook een boterham kan ver-
dienen.’ Een nobel streven in een land waar bijna 
de helft van de bevolking jonger is dan 15 jaar,  
en waar de hoge werkloosheid veel jongeren naar 
het buitenland drijft, op zoek naar een beter toe-
komstperspectief. 

Discipline
Maar grote successen kunnen soms ook te veel af-
leiden van de realiteit. Zo is de carrière van de ka-
pitein van het Malinese voetbalteam, Seydou Keita, 
een ‘rêve fou’ van veel voetballende jongeren. Een 
doldwaze droom die hen soms van school afhoudt, 
zegt zijn oudere broer Sekouba Keita. Sekouba, 
apotheker van beroep, betaalde in 1994 het ticket 
van de toen 14-jarige Seydou naar Marseille, des-
tijds tegen de wil van zijn ouders. Seydou werd in 
1999 uitgeroepen tot de beste speler van het WK 
voetbal onder de 20 en speelt nu voor de Italiaanse 
voetbalclub AS Roma. Eerder speelde hij voor FC 
Barcelona. ‘Maar weinig komen zo ver. Op elke 100 
voetballende jongeren worden er hoogstens 3 of 4 
professioneel’, aldus zijn oudere broer. 
 Op het zanderige speelterrein in de volkswijk 
Lafiabougou, waar Seydou als kind voetbalde, 
heeft Sekouba in 2008 een groot sportcentrum 
opgetrokken. ‘Er was toen helemaal niets, alleen 
maar zand en stenen.’ Nu is de Lafia Club de Ba-
mako een ommuurd en goed onderhouden trai-
ningscentrum met een groot speelveld. Ruim 
duizend jongeren krijgen er voetbaltrainingen. 
En er worden regelmatig grote sportevenemen-
ten georganiseerd. ‘Het helpt hen de dagelijkse 
sleur even vergeten’, aldus Sekouba Keita. Sport 
doet ook psychologisch goed, zegt hij: ‘Tijdens 
het spel leer je de regels van het leven. Je leert 
er je plaats kennen, je sportief te gedragen, seri-
eus en betrokken te zijn als burger. Sport stimu-
leert discipline en doorzettingsvermogen. En 
sigaretten en drugs zijn verboden, vanwege de 
negatieve effecten. Via sport kun je dit soort 
waarden overbrengen’, aldus Keita.
 De trainingen gebeuren wel buiten school-
tijd om, in het weekend en de vakanties, zodat 
dat het schoolgaan niet verhindert. Heel be-
langrijk, zegt ook Hamchétou Maïga-Ba, die 
door haar ouders altijd werd verplicht haar 
school af te maken. ‘Nooit school laten zitten 
voor sport. Je kunt een ongeluk krijgen en dan is 
je sportcarrière in één klap voorbij. Maar wat je 
op school leert, neemt niemand meer van je af.’ 
 Mooi gezegd, maar daarmee is dat probleem 
niet opgelost, zegt Hubert Diabate, coördinator 
van een netwerk van lokale organisaties die sport 
voor ontwikkeling promoten. Dat kinderen school 

ketbalfanaat gevoel voor symboliek. Ook wil hij 
een wedstrijd tussen de soldaten van de VN-vre-
desmacht MINUSMA ‘om ze wat afleiding te bezor-
gen’. Want sport is een teken van vrijheid, vindt 
hij. Daarin zit meteen de beperking, als blijkt dat 
de ploeg uit Kidal in het verre noorden nog altijd 
in Bamako vertoeft. In Kidal kan ‘vanwege de ji-
hadisten’, aldus Konate, nog steeds niet vrijelijk 
worden gesport. Een erfenis van de crisis in 2012, 
toen deze rebellen vrijwel het hele noorden van 
Mali in handen hadden. Vanwege een sportverbod 
waren alle teams naar Bamako gevlucht.
 Sportevenementen kunnen ook een door-
geefluik zijn voor boodschappen over hiv/aids, 
malaria of kinderarbeid, vindt Konate. ‘Want 
sport, mits goed georganiseerd en afgewisseld 
met dans en muziek, mobiliseert heel veel jonge-
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Hamchétou Maïga-Ba, hier in actie tijdens een wedstrijd in de Verenigde Staten, 
is bestuursvoorzitter van Special Olympics Mali

De Special Olympics in het Palais de Sports van Bamako
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Edwin Roodenburg (62) is oprichter van  
stichting Estrela da Favela, die in Rio de 
Janeiro onderwijs en sport combineert. 
Met speciale aandacht voor meisjes, want: 
‘Vrouwen zijn de stille kracht van de 
favela.’ Hij begon zelf als tennisleraar, 
maar eindigde voor de klas. 

tekst Iris Visser

Eerst leren, 
dan spelen

Meer dan Voetbal

Rio de Janeiro maakte bij Edwin Roodenburg geen goede eerste indruk: hij 
liep er voedselvergiftiging op. ‘Ik voelde me doodongelukkig. Ik dacht al-
leen maar: ik ben blij als ik naar huis kan en ik wil nóóit meer terug.’ Een 
paar jaar later wist een collega hem te overtuigen om terug te gaan. ‘De 
muziek, de feesten, de caipirinha’s, het was gewel-
dig. Toen begon mijn liefde voor Brazilië.’ Nog vele 
vakanties naar Rio volgden en Roodenburg begon 
zich ook te verdiepen in de Portugese taal. 
  In 2006 kwam hij een advertentie tegen in een 
tennisblaadje. ‘Ze zochten iemand die een tennis-
schooltje wilde opzetten in een van de gevaarlijkste 
favela’s van Rio. Alles viel samen: ik was tennisle-
raar, sprak een beetje Portugees en had altijd al ont-
wikkelingswerk willen doen.’ Toen hij eenmaal aan de 
slag was, kwam Roodenburg er al snel achter dat hij 
er liever voor zichzelf wilde beginnen.
 Een van de redenen was dat hij vond dat meer 
aandacht voor de situatie van meisjes nodig was. 
‘Brazilië is een enorme macho-maatschappij, de 
meisjes worden aan de kant gezet. Mijn idee is dat als er verandering moet 
komen in de wijken, het via de vrouwen moet gaan. Vrouwen zijn de stille 
kracht van de favela: ze doen alles. Kerels staan een beetje met hun pisto-
len te zwaaien, gaan met vrienden zuipen en vrouwen versieren.’
 Hoewel Estrela da Favela begon als sportinitiatief met tennis voor de 
jongens en voetbal voor de meisjes, werd al snel duidelijk dat onderwijs de 
hoofdrol zou moeten spelen. ‘Tja, tennis is een hartstikke leuk tijdverdrijf, 
je kunt de kinderen ook leren dat ze op tijd moeten zijn, dat er regels zijn, 

dat je de tegenstander moet respecteren en dat je goed je best moet doen 
om beter te worden. Maar ik merkte dat ze op school bijna niets leerden.’ 
 ‘Kinderen van elf of twaalf jaar beheersten de tafel van twee niet, ze 
konden geen werkwoord vervoegen en sommige kinderen konden zelfs hun 

eigen naam niet schrijven.’ Daarom richtte Rood-
enburg een schooltje op. Sport verschoof van 
hoofd- naar bijzaak. ‘De deal werd: jullie mogen 
tennissen, maar dan moeten jullie ook naar 
school.’
 ‘Sport is een soort beloning’, volgens Edwin. 
Als de kinderen goed hun best op school hebben 
gedaan, neemt Edwin ze mee naar het strand van 
Copacobana voor beach-tennis. ‘Als je niet je 
best doet, mag je niet mee. Dat is een verschrik-
kelijke straf.’ Edwin is blij met de drie leraressen 
en twee sportleraren die zeer actief bezig zijn de 
kinderen sociale vaardigheden aan te leren.
 Voetbal kan op onverwachte manieren hel-
pen om het zelfvertrouwen van de meiden uit de 

favela op te krikken. ‘Van Ajax kregen we shirts, maar ze hadden niet goed 
gelezen om welke leeftijdsgroep het ging, dus ze hadden een veel te grote 
maat gestuurd en ze wilden een foto. De meiden weigerden de XL-shirts aan 
te trekken – de mode is daar immers dat kleren zo strak mogelijk moeten 
zitten. Maar op het moment dat ze merkten dat de jongens aan de lijn ont-
zettend jaloers waren, veranderden ze van gedachten. Sindsdien willen ze 
alleen nog in de Ajax-shirts voetballen.’

‘De deal werd:  
jullie mogen  

tennissen, maar 
dan moeten jullie 
ook naar school’
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Wonderolie 
voor 
gammele 
voetbalclubs

Het Nederlandse betaald voetbal kent tegenwoordig een  
druk maatschappelijk programma, waarbij clubs zich inzetten  
in hun buurt of regio. Een gesprek met Edu Jansing van 
stichting Meer dan Voetbal, die als ‘wonderolie’
in tien jaar tijd al heel wat clubs tot bloei 
heeft gebracht.

tekst Lennaert Rooijakkers

MEER DAN VOETBAL

E
xcelsior is een voetbalclub. Op de 
groene mat moet het gebeuren.’ Edu 
Jansing herinnert zich de woorden die 
Excelsior-voorzitter Simon Kelder tien 
jaar geleden tegen hem zei nog exact. 

Met de voetbalclub uit Kralingen ging het op dat 
moment niet goed. De derde club van Rotterdam 
had te kampen met teruglopende bezoekers- 
aantallen en sponsorinkomsten. Jansing, aange-
steld als directeur van de net opgerichte stich-
ting Meer dan Voetbal, was in die periode naar de 
havenstad gekomen om met Kelder te spreken 
over een betere profilering van de club in de  
omgeving. Volgens Jansing dé manier om het tij 
voor Excelsior te keren. 
 ‘Toen ik voorstelde de buurt beter te betrek-
ken bij de club zat die man me aan te kijken alsof 
hij water zag branden’, zegt Jansing. Maar even-
goed besefte Kelder dat hij uit een nieuw vaatje 
moest tappen. Dus trokken medewerkers van de 
club met een simpele vraag Kralingen in: op wel-
ke manier zouden de buurtbewoners bij Excelsior 
willen horen? De respons bleek enorm. Overal in 
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de omgeving waren mensen te vinden die iets 
voor Excelsior wilden betekenen. Jansing: ‘Uit-
eindelijk heeft de club zich opengesteld en aller-
lei activiteiten ondernomen. Vrouwen, kinderen, 
ouderen, de gemeente, de Erasmus Universiteit: 
allemaal werden ze op een bepaalde manier bij de 
club betrokken. Tegenwoordig is er letterlijk ie-
dere dag een activiteit.’ 
 ‘Later gaf Kelder toe op dit punt een verkeerde 
inschatting te hebben gemaakt en dat Meer dan 
Voetbal heel goed gezien had hoe Excelsior een 
sterkere vereniging kon worden’, zegt Jansing, die 
benadrukt zichzelf niet op de borst te willen klop-
pen. ‘Voetbal staat nog steeds op de eerste plaats, 
maar als Excelsior tegenwoordig een nieuwsbrief 
stuurt, dan gaan de eerste berichten over de 
maatschappelijke activiteiten van de club.’

Goodwill kweken
Voetbalclubs en maatschappelijke initiatieven; in 
Engeland bestaat het fenomeen al langer. In de 
nasleep van de stadiondrama’s van Heizel en 
Hillsborough, waarbij eind jaren tachtig tiental-
len voetbalfans werden doodgedrukt, besloot de 
Engelse voetbalbond FA dat de rol van voetbal in 
de samenleving drastisch moest veranderen. 
Clubs werden aangezet na te denken over hun rol 
in de maatschappij en trokken onder de noemer 
van Football in the Community de wijken in om 
activiteiten te organiseren voor jong en oud. Het 
doel: goodwill kweken onder de buurtbewoners 
en deze meer met elkaar in contact te brengen, 
maar vooral laten zien dat de clubs – hoe suc-
cesvol ook – er voor iedereen zijn. Dergelijke 
maatschappelijke initiatieven bestonden op dat 
moment amper in Engeland, dat geen verzor-
gingsstaat kent. Veel voetbalclubs vulden in hun 
buurt dit gat in één klap op, waardoor de acties 
enorm aansloegen.      
 In Nederland waren niet supportersinciden-
ten maar de maatschappelijke onrust die heerste 
na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh 
aanleiding om een dergelijke beweging op te 
richten. De sociale binding in de samenleving 
moest versterkt worden, oordeelde premier Bal-
kenende anno 2004. Daarop liet hij inventarise-
ren binnen welke sectoren dit het beste kon. Al 
snel bleek dat voetbalclubs bij uitstek geschikt 
waren deze rol op zich te nemen en werd in sa-
menwerking met de KNVB de stichting Meer dan 
Voetbal opgericht. Edu Jansing mocht kort daar-
op aantreden als directeur. 
 ‘De eerste conclusie die wij in 2004 trokken 
was dat er al best veel gebeurde op maatschap-
pelijk vlak, maar dat het heel erg hapsnap was’, 
blikt Jansing terug. De sociale projecten die be-
stonden waren vooral op het buitenland gericht. 
Feyenoord had bijvoorbeeld een voetbalschool in 
Ghana en Ajax zat in Zuid-Afrika. Als wij daar ta-
lenten weghalen, dan moeten we ook iets goeds 
terugdoen, werd vaak beredeneerd. Ook de KNVB 
had wat internationale projecten lopen, maar 

verder zetten clubs zich vooral in voor goede 
doelen, zoals Kika of Spieren voor Spieren. Maar 
weinig clubs trokken eropuit.’
 Alleen FC Twente was destijds bezig met een 
project dat geschoeid was op Engelse leest. Pre-
cies het model waar Jansing zo gecharmeerd van 
was. ‘Toen Meer dan Voetbal werd opgericht was 
FC Twente al een jaar of drie succesvol met Scoren 
in de Wijk, waarvoor het Football in the Commu-
nity-plan één-op-één gekopieerd was. De club-
leiding zag heel goed dat FC Twente gebaat was 
bij sterke binding met de samenleving. Eerst de-
len, dan vermenigvuldigen, zei voorzitter Joop 
Munsterman altijd als ik hem over het project 
sprak. Een enorm cliché, maar het werkt wel zo.’
 Op basis van het goede Enschedese voorbeeld 
begonnen Jansing cum suis met het organiseren 
van bijeenkomsten die andere clubs moesten in-
spireren hetzelfde pad te volgen. ‘Te beginnen 

met de profclubs, zij zijn de ambassadeurs voor 
het voetbal. Maar wij zijn niet op ons kantoor in 
Zeist gaan verzinnen wat iedereen moet doen. 
Anders worden clubs lui, denken ze dat Meer dan 
Voetbal het wel oplost. Bovendien weten de clubs 
veel beter dan wij wat er in hun regio speelt. Het 
doel was om hen van onderop te stimuleren door 
partijen bij elkaar te brengen en ze te enthousi-

asmeren. Nu, tien jaar later, is dit in 98 procent 
van de gevallen gelukt. De volgende stap is om 
hetzelfde met amateurvoetbal te doen.’ 
 Dat klinkt wat gek, want veel amateurvereni-
gingen zijn in feite al maatschappelijke organisa-
ties. Iedereen is er welkom en wordt geaccepteerd, 
ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, huidskleur 
of religie. ‘Dat is ook zo’, zegt Jansing. ‘Maar, het 
amateurvoetbal kent nog veel problemen. Slecht 
gedrag op het veld, moeizame fondsenwerving en 
samenwerking met de gemeente bijvoorbeeld. 
Vaak worden organisaties gerund door een aantal 
vrijwilligers. Profclubs kunnen al deze verenigin-
gen van dienst zijn. Hoe? Altijd weer op dezelfde 
manier: door bijeenkomsten te organiseren en 
inspirerende voorbeelden te laten zien. We zijn 
nu hard bezig de verbinding tussen profs en ama-
teurs te leggen. Zie Meer dan Voetbal daarbij als 
de wonderolie tussen de partijen.’ 

In veel gevallen hebben amateurverenigingen al 
geprofiteerd van de handvatten die Meer dan 
Voetbal de afgelopen jaren heeft aangereikt. Jan-
sing kan tal van trotse clubs noemen waar het 
niet lang geleden nog een enorme bende was. 
Neem Sportclub Enschede, dat voor haar maat-
schappelijke verdiensten begin dit jaar een Meer 
dan Voetbal-award won, maar zes jaar geleden 

nog bijna op de fles ging. Het ledenaantal liep 
terug, de accommodatie was verouderd en er wa-
ren amper vrijwilligers. ‘Die club is zich gaan af-
vragen hoe zij andere doelgroepen konden 
aanspreken en het complex slimmer konden  
benutten. Mensen hebben steeds meer behoefte 
om bij elkaar te komen en te bewegen. De samen-
leving vergrijst, obesitas wordt een groter  
probleem. Sportclub Enschede heeft daar handig 
op ingespeeld. Dat levert nu op dat de kantine 
elke dag bezet is, de inkomsten stijgen, senioren 
komen er trimmen en er wordt zelfs geyogaat. De 
club bloeit als nooit tevoren.’ 

Kapitalisme
Volgens Jansing is voetbal haar oorspronkelijke, 
sociaal-maatschappelijke rol sinds de commercia-
lisering van de jaren negentig kwijtgeraakt. ‘Zo-
dra particulieren clubs gaan overnemen, zijn zij 

overgeleverd aan het kapitalisme. Dan gaat het 
mis. Ook bij amateurverenigingen zijn vaak de 
verkeerde beslissingen genomen, bijvoorbeeld 
als alle focus op het eerste elftal kwam te liggen. 
Allerlei roemruchte amateurclubs, zoals DHC uit 
Delft, zijn vergeten de samenstelling en behoef-
tes van hun leden in de gaten te houden. Het-
zelfde zie je in het bedrijfsleven en bij de 

overheid: organisaties die zijn losgekomen van 
de samenleving hebben het nu moeilijk, zoals 
V&D en Blokker. Zij zijn hun publiek uit het oog 
verloren. Mensen pikken dat niet langer. Terug-
gaan naar de basis is dan de enige oplossing.’ 
 De afgelopen tien jaar hebben veel voetbal-
clubs hun centrale rol in de samenleving hervon-
den of beter ingenomen, meent Jansing. Voor 
Meer dan Voetbal betekent dit dat de organisatie 
in een transitiefase is terechtgekomen. Momen-
teel peilt ze de behoeftes van de clubs en de klan-
ten. Als zij menen dat er nog een belangrijke taak 
voor de stichting is weggelegd, kan de stichting 
verdere begeleiding overwegen. ‘De clubs zijn op 
weg geholpen, nu is het zaak dat zij zelf de hand-
schoen oppakken. Voor Meer dan Voetbal is het 
gezond om te kijken waar wij de komende periode 
naar kunnen streven. Maar idealiter heft de orga-
nisatie zich op een gegeven moment op, dan zijn 
wij niet meer nodig.’ 
 De topclubs geven al aan het straks zelf te 
kunnen doen. Voor veel grotere amateurclubs 
geldt dit ook, zij organiseren bijvoorbeeld al  
bijeenkomsten voor andere verenigingen in de 
regio. ‘Maar er zijn ook kleinere profclubs als FC 
Emmen of Fortuna Sittard die Meer dan Voetbal 
misschien nog wel nodig hebben’, zegt Jansing. 
‘Hoe dan ook moeten we goed bedenken op welke 
manier precies. Vooralsnog zitten we in een be-
zinningsfase. In mei, rondom de bekerfinale, wil 
ik graag de toekomstplannen voor Meer dan 
Voetbal ontvouwen.’ 

Pijnpunten
Ondanks het afvinken van alle doelstellingen 
geeft Jansing toe dat er zaken zijn waar de stich-
ting en de sport mee blijven worstelen. ‘Op het 
gebied van geloofwaardigheid is nog een hoop te 
verbeteren. Clubs organiseren clinics tegen pes-
ten, sturen spelers op ziekenhuisbezoek en sti-
muleren kinderen om meer te gaan sporten, 
maar laten zich ook nog te vaak van hun slechte 
kant zien.’ Jansing noemt als voorbeeld een inci-
dent dat zich in februari bij FC Utrecht voordeed. 
Een van de sterkhouders van het elftal, Anouar 
Kali, sloeg bij een opstootje tijdens de training 
zijn ploeggenoot Kristoffer Peterson een gebro-
ken kaak, maar werd de volgende wedstrijd ge-
woon opgesteld. Kali was te belangrijk voor het 
team. Na een stortvloed aan kritiek werd de spe-
ler later alsnog geschorst. Meten met twee ma-
ten, volgens de directeur van Meer dan Voetbal.
 Jansing: ‘Voetbal roert zich sterk op het 
maatschappelijk vlak, maar je kunt je afvragen of 
het voetbal nu zelf ook zo sociaal georganiseerd 
is. Het aantal vrouwen in bestuursfuncties is mi-
niem, net als coaches met een donkere huids-
kleur. Het morele kompas van sommige clubs 
staat niet altijd in lijn met wat wij willen uitdra-
gen. Die balans herstellen, dat is iets wat ons 
niet is gelukt. Daar moet je niet de maatschap-
pelijke afdeling van clubs over aanspreken, dat 

ACHTERGROND

‘We hebben mee-
gevaren tijdens de 

Gay Pride. Toch 
merk je dat clubs 
bang zijn voor de 

reactie van hun 
supporters’

heeft alles met de bedrijfsvoering te maken. 
Meer dan Voetbal heeft daar geen grip op, maar 
wel last van. Dat incident bij FC Utrecht leverde 
enorme negatieve publiciteit voor de sport op. 
De goede dingen die clubs wél doen zijn daar-
naast helaas niet altijd zichtbaar. Ik geloof echt 
dat we daar veel meer mee hadden kunnen doen. 
Het zou geweldig zijn om iedere week bij Studio 
Sport of Fox Sports een item te laten zien over 
maatschappelijke acties van voetbalclubs. In En-
geland gebeurt dat al jaren. ’ 
 Voetbalverenigingen worden vaak geroemd 
als een sterk bindmiddel in de samenleving, 
maar het wereldje lijkt evengoed bepaalde groe-
pen buiten te sluiten, zoals vrouwen en met 
name homoseksuelen. Met de acceptatie van die 
laatste groep gaat het volgens Jansing nog 
steeds erg slecht. ‘Geloof me, samen met de 
KNVB heeft Meer dan Voetbal er alles aan gedaan 
om dit bespreekbaar te maken. We hebben cam-

pagnes gevoerd, twee seminars georganiseerd 
over tolerantie en voetbal en in een boot meege-
varen tijdens de Gay Pride. Toch merk je dat het 
een terrein is waarop clubs zich niet graag bege-
ven, vaak uit angst voor de reactie van de sup-
porters. Als is er geen aanwijsbare reden waarom 
het nog een taboe is. Veel fans vinden homosek-
sualiteit geen probleem, voor spelers geldt het-
zelfde. De oplossing is helaas niet zo makkelijk. 
Voetbal is een conservatief bolwerk. Ook op dat 
punt kun je je afvragen hoe open clubs daadwer-
kelijk zijn. Om eerlijk te zijn zie ik liever dat een 
vereniging een enorme sociale inborst heeft en 
iedereen welkom heet, maar een maatschappelijk 
programma achterwege laat, dan andersom. Ge-
lukkig staat er nu een nieuwe generatie mensen 
aan het roer van de betaald voetbalclubs, zij lij-
ken veel makkelijker met dit soort thema’s te 
kunnen omgaan. Daarom heb ik goede hoop dat 
er de komende jaren op dit punt verbetering  
optreedt.’
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Meisjes in actie tijdens de NAC Street League, een straatvoetbalcompetitie van eredivisieclub NAC Breda 
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Hoewel ze zelf het liefste tennist, richtte 
Daphne van Dam (23) in Ghana toch maar 
een voetbalclub op. Nu spelen bijna 
honderd kansarme jongens bij Football 
Beyond Frontiers mee in de Accra League. 

tekst Nienke Zoetbrood

Juichen voor 
de jongens van 
Tsuibeloo 

Toen ik de eerste keer uit Ghana vertrok, had ik al een nieuwe trip geboekt. 
Anders had ik die plek niet achter kunnen laten.’ Daphne van Dam had di-
rect een sterke band met het land, waar ze min of meer bij toeval terecht-
gekomen was. Zoals zoveel aanstaande studenten wilde ze na de 
middelbare school ‘iets gaan doen met sport en een andere cultuur’. Het 
werd een vrijwilligersplek bij een tennisproject in Ghana. 
 In Tsuibeloo, een buitenwijk van Accra, werd ze benaderd door een jon-
gen die op het voetbalveldje andere kinderen 
aan het coachen was. Zijn naam was Michael Osei 
en hij wilde met zijn vrienden dolgraag meedoen 
aan de voetbalcompetitie van Accra. Maar omdat 
ze geen officiële voetbalclub waren, werden ze 
niet toegelaten. De gemeenschap had niet ge-
noeg geld. Kon Daphne ze niet helpen met het 
oprichten van een voetbalclub? 
 ‘Ik heb me vaak afgevraagd waarom Michael 
mij die vraag stelde. Ik kende hem van mijn vrij-
willigerswerk en denk dat ik daarom een bekend 
gezicht voor hem was. Ik zei: ik kan niets belo-
ven, maar ga mijn best doen. Allereerst heb ik 
toen mijn vader gebeld. Tot mijn grote verbazing 
vond hij het een interessant idee. Samen met 
een vriend van hem was hij bereid om de club te sponsoren, op de voor-
waarde dat ík het ging organiseren.’
  Zo begon ze op het stoffige veld in Accra met het wegen van de jongens 
om ze in leeftijdsklassen in te delen. ‘Ik was erg verbaasd dat veel kinderen 
niet eens wisten hoe oud ze waren. Maar hier is het gebruikelijk om kinde-
ren op basis van hun gewicht in teams in te delen.’ Drie teams werden op-

gericht en de voetbalclub voor de kinderen uit Tsuibeloo was een feit. Trots 
vertelt ze: ‘Ze doen het erg goed in de Accra League, vorig jaar is een van 
de teams zelfs kampioen geworden!’
 Snel voegt ze daaraan toe dat het voornaamste doel is om de kinderen 
een betere toekomst te bieden en niet om de jongens tot professionals op te 
leiden. Kritisch spreekt ze over de booming voetbalacademies in Ghana waar 
jongetjes tot voetballer opgeleid worden, om ze voor veel geld te kunnen 

verkopen. ‘Dat gebeurt hier dus niet. We doen dit 
om de jongens van de straat te houden en de ge-
meenschap te ondersteunen. De club is erg be-
langrijk in de gemeenschap: er is heel veel publiek 
als ze spelen en zodra er gescoord wordt, rent de 
hele buurt het veld op. Dan is het één groot feest.’
  Voetbal ziet ze vooral als methode om kinde-
ren te enthousiasmeren om naar school te gaan. 
‘Voetbal is zo ontiegelijk populair in Ghana, 
overal in het land zie je jongens en meisjes met 
een bal spelen.’ En aangezien educatie een van 
de sponsorvoorwaarden was, krijgen de kinderen 
ook bijles en huiswerkbegeleiding. En hun moe-
ders kunnen in aanmerking komen voor micro-
financiering. 

Inmiddels heeft Daphne van Dam de verantwoordelijkheid voor de organi-
satie doorgegeven aan Michael Osei, de jongen uit Tsuibeloo die zo graag 
een professioneel voetbalteam wilde coachen. ‘En dat gaat erg goed, vanuit 
Nederland sponsoren we alleen nog.’ Ghana kan ze nog steeds niet achter-
laten: voor haar studie loopt Daphne nu stage bij de Nederlandse ambas-
sade in Accra. 

Organisaties die sport inzetten voor ontwikkeling, weten dat dit kan bijdragen 
aan een gezondere en betere samenleving – net als vele andere factoren. 
Des te groter is de uitdaging het profijt van sport goed te meten. Hoe monitor 
en evalueer je sportprojecten? ‘Bij wijze van spreken gooien we nog iets te snel 
de bal op het veld en gaan er dan vanuit dat het wel goed komt.’

tekst Manon Stravens 

Hoe evalueer je 
sportprojecten?

‘S
port kan wonderen verrichten’, 
claimt voormalige Malinese basket-
balkampioene Hamchétou Maïga-Ba. 
De Amerikaans-Malinese zegt dat ze 
alles in haar leven aan haar interna-

tionale basketbalcarrière te danken heeft. 
Maar niet voor iedere sporter of kansarme jon-
gere die deelneemt aan een sport-for-develop-
ment-programma is succes terug te voeren op 
zijn of haar sportparticipatie. En ook bij Maïga-
Ba speelden andere factoren een rol, zoals de 
begeleiding van haar ouders, een gemotiveer-
de oom, en haar eigen doorzettingsvermogen. 
 Sterker nog, zegt Maria Bobenrieth, direc-
teur van ontwikkelingsorganisatie Women Win, 
bij ontvangst in haar kantoor in Amsterdam. ‘We 
zeggen nooit dat een verbetering van het leven 
van de meisjes direct door onze sportactivitei-
ten komt. We kunnen daar hoogstens aan bij-
dragen, maar dat nooit volledig toeschrijven 
aan de sport.’ Niettemin is Bobenrieth, die elf 
jaar bij Nike in Nederland werkte, overtuigd van 
de kracht van sport in het streven naar de rech-
ten van jongvolwassen meisjes, zoals economi-
sche emancipatie, seksuele en reproductieve 
rechten, het bestrijden van geweld en het ver-

‘Zodra er 
gescoord wordt, 

rent de hele buurt 
het veld op’
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Moving the Goalpost streeft naar emancipatie van meisjes in Kenia door middel van voetbal
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groten van leiderschap. Met een tafelvoetbal-
spel in de ontvangsthal en een biljarttafel naast 
haar bureau krijgt die visie op kantoor al vorm. 
De muren zijn behangen met talloze foto’s van 
sportende jonge meiden. Een gesluierde Soeda-
nese die trots poseert met een voet op de bal, 
springt er tussenuit.  
 Sport is niet alleen goed voor de fysieke en 
mentale gezondheid. Sport mobiliseert, 
brengt samen, en stimuleert sociale interac-
tie, samenspel en coördinatie. Ook kan sport 
bijdragen aan een groter zelfvertrouwen,  
zelfdiscipline, en de ontwikkeling van leider-
schapskwaliteiten. Vaardigheden die ook bui-
ten het speelveld nuttig kunnen zijn. En dus 
potentie hebben bij te dragen aan een gezon-
dere samenleving in al haar aspecten. Dit 
blijkt onder meer uit ‘The Potential Value of 
Sport and Next Steps’, een uitgebreid onder-
zoek van de Universiteit Utrecht naar vijftien 
jaar sport en ontwikkelingssamenwerking.
  ‘Dat zijn wel de dingen die je wilt weten van 
een sportprogramma’, stelt Niek Bakker van 
trainings- en adviesbureau MDF, die veel erva-
ring heeft met dergelijke evaluaties. ‘Het gaat 
niet alleen om de inhoudelijke en organisatori-
sche kant van een sportactiviteit, maar juist om 
de vraag of deelnemers als gevolg van sport ook 
maatschappelijk sterker in hun schoenen zijn 
komen te staan.’ Maar hoe meet je of een sport-
participant bepaalde levensvaardigheden op het 
speelveld geleerd heeft en die daarbuiten ook 
echt kan benutten? Wat schrijf je aan sport toe, 
en wat niet? Zijn er dingen die je niet kunt me-
ten? En is er ook voldoende oog voor de risico’s 
van sport? 

Lokkertje
In het verleden was dat verband tussen sport 
en ontwikkeling ver te zoeken, zeggen sport-
specialisten. Er werd weinig empirisch onder-
zoek gedaan en de meeste aandacht ging  
uit naar het tellen van het aantal gedane  
trainingen en deelnemers daaraan. Snelle, op  
output-gerichte, kwantitatieve resultaten op 
korte termijn. ‘Er werd destijds heel wat aan 
elkaar gekletst, om maar te laten zien dat 
sport iets bijdroeg aan armoedebestrijding’, 
aldus Frank van Eekeren, Sport & Society- 
specialist en senior adviseur en onderzoeker 
aan de Universiteit Utrecht. Evaluaties waren 
bovendien ‘erg westers georiënteerd’, voegt 
Van Eekeren toe, vooral gericht op dat wat  
financiers en initiatiefnemers wilden weten. Of 
sport bijdraagt aan afname van criminaliteit, 
bijvoorbeeld. ‘Je kon je afvragen hoe objectief 
die vroege verantwoordingsrapporten waren, 
aangezien zij sterk werden beïnvloed door be-
wijsdrang en subsidies’, aldus de onderzoeker.
 Daar zijn wel oorzaken voor aan te dragen, 
‘mede als gevolg van het karakter van sport, 

die relatief veel private initiatieven kent van 
enthousiaste en bevlogen sporters die graag 
snel resultaten zien’, aldus Bakker van MDF. 
‘En sport was in vergelijking met traditionele 
ontwikkelingsprogramma’s toch altijd een wat 
ondergeschoven kindje. Vaak ingezet als lok-
kertje, om het even oneerbiedig te zeggen.’ 
Bijvoorbeeld door met de inzet van voetbal het 
gebruik van water en sanitaire infrastructuur  
te verbeteren. Maar nu wordt sport steeds meer 

gezien als een ‘zelfstandige en volwassen sec-
tor met potentie en maatschappelijke relevan-
tie’, aldus Bakker. En daarmee groeit het belang 
van een goede verantwoording, met ook aan-
dacht voor de impact op de lange termijn en de 
daadwerkelijke betekenis van sport. ‘Heel be-
langrijk, als je als sector serieus genomen wilt 
worden’, zegt Van Eekeren. ‘Maar behalve dat 
dat nodig is voor verantwoording aan donoren, 
moet je er ook van leren en die lessen delen 
met elkaar.’

Life skills
‘Doe de deur maar dicht’, zegt M&E- en data-
base-manager Tesora Veliscek, als Bobenrieth 
en een aantal andere collega’s zich opmaken 
voor een tafelvoetbalspel. ‘Want ze gaan zo 

ook nog schreeuwen.’ Op het kantoor van  
Women Win is het gezellig druk, mede door 
een kort bezoek van partners uit Zambia, Ban-
gladesh en Kenia. Veliscek laat zien hoe  
Women Win gebruik maakt van een uit het  
bedrijfsleven overgenomen cloud-based data-
opslag en informatiesysteem. Daarin worden 
de antwoorden verwerkt op vragen die de deel-
nemende meisjes, ‘de doelgroep’, voor en na 
een sportprogramma worden gesteld. Bijvoor-

beeld over leiderschap, kennis van hiv/aids en 
gebruik van anticonceptie. Want bij Women 
Win wordt een uur sport altijd gecombineerd 
met een uur life skills-training. De database 
laat zien of het programma werkt en waar het 
verbeterd moet worden, zegt Veliscek. Het ver-
zamelen van de informatie is de taak van part-
ners. Dat vereist een online verbinding, training 
én tijd om de gegevens in te voeren. ‘Maar dan 
krijg je er wel leuke en informatieve grafiekjes 
uit’, zegt Veliscek, wijzend op een grafiek die 
een toename in kennis over zwangerschapspre-
ventie toont na een life skills-sessie.
 Het verzamelen van dit soort harde data is 
het saaiste van het proces, verduidelijkt de  
Keniase Rachel Muthoga. Ze is directeur van 
Moving the Goalpost, een Keniase sportorga-

nisatie die streeft naar emancipatie van meis-
jes door middel van voetbal. ‘Resultaatmeting 
is niet het eerste waar je aan denkt als je be-
gint. Je wilt die meisjes laten voetballen’, zegt 
ze droog. Maar meten is heel belangrijk, geeft 
ze tegelijkertijd toe. ‘Voorheen hadden we 
nauwelijks informatie. We did record keeping to 
keep records.’ Terwijl je wilt weten of je metho-
den werken en je activiteiten effect sorteren. 
En dat gaat niet alleen om het aantal deelne-

mende meisjes, maar vooral ook om de vraag 
of ze de informatie onthouden. En of dat hun 
leven verbetert.’
 Dat laatste, daar draait het om, zegt im-
pact manager Manu Wildschut. ‘Wat heeft een 
jaar sporten in het leven van een meisje bete-
kend, hoe heeft ze haar vrienden beïnvloed, 
haar ouders en wellicht ook gemeenschap? En 
welke activiteiten hebben daaraan bijgedra-
gen?’ Om die ‘zwarte doos van veranderingen’ 
uit te pakken en een systeem voor gezamen-
lijke impactmeting te ontwikkelen, werd een 
‘heel spectrum van mensen die met de meisjes 
te maken hebben’ bevraagd, vertelt Wildschut. 
‘We vroegen hen wat er na een jaar sporten 
veranderd is, in fysieke zin, maar ook in ken-
nis, houding, gedrag, op korte en op lange 

termijn. Wat er thuis veranderd is en op 
school.’ De uitkomsten van die gesprekken 
hebben we systematisch uitgesplitst naar ver-
schillende thema’s, indicatoren en tijdspad. 
Op basis daarvan zijn we nu een toolbox voor 
impactanalyse aan het ontwikkelen.’ 

Verhalen vertellen 
Het vertellen van verhalen is een goede kwalita-
tieve onderzoeksmethode die steeds populairder 

wordt. Women Win maakt er video’s van en ge-
bruikt ze voor eigen analyse. ‘Very powerful’, 
zegt Muthoga. Het levert niet alleen informatie 
op voor donoren of om zelf van te leren, maar is 
ook een goede manier om de ouders van de meis-
jes en de gemeenschappen te laten zien wat 
sport doet. Want nog niet iedereen ziet die waar-
de in’, meent de jonge Keniase. ‘En terwijl cijfers 
de impact van ons werk soms heel onpersoonlijk 
maken, zit verhalen vertellen in onze cultuur.’ 
 Ook Bakker en Van Eekeren kunnen niet 
vaak genoeg de waarde van kwalitatief onder-
zoek en ‘storytelling’ benadrukken. Bakker 
denkt de helft van de tijd bezig te zijn met het 
ophalen en analyseren van verhalen tijdens 
evaluaties, ‘want daarin zit de maatschappelijke 
transformatie’. 

‘Resultaatmeting
is niet het 

eerste waar je 
aan denkt 

als je begint. 
Je wilt die 

meisjes vooral 
laten voetballen’

Voorwaarde is wel dat deze impactbeschrijvin-
gen worden gekoppeld aan het ontwikkelings-
proces, voegt Van Eekeren toe. ‘Nog steeds 
weten we te weinig wat er op het veld gebeurt, 
hoe die maatschappelijke ontwikkeling van 
een sporter plaatsvindt en wat er nu precies 
gebeurt tussen de sportcoach en de spelers.’ 
Van Eekeren vindt dat de nadruk nog steeds 
erg op de uiteindelijke uitkomsten ligt en te 
weinig op het proces. ‘Terwijl ik niet alleen wil 
weten dát er iets gebeurt, maar vooral ook 
waardóor dat komt. Of dat het gevolg is van 
dat sportprogramma of dat het door een  
andere situatie komt. En hoe je dat vervolgens 
zodanig kunt faciliteren dat dergelijke situa-
ties een volgende keer ook ontstaan.’ Dat 
helpt in het ontwikkelen van een goede theory 
of change.  
 Een ‘groot zwaktebod’ is volgens Van Eeke-
ren dat er nog altijd te weinig wordt gewerkt 
met lokale onderzoekers en consultants, en te 
veel met ‘ingevlogen’ buitenlandse experts. 
Daardoor krijg je een veel te oppervlakkig 
beeld, dat geen inzicht geeft in veranderende 
omstandigheden tijdens het sportproject. De 
onderzoeker pleit voor meer actieonderzoek, 
waarbij de uitvoering van een project continu 
wordt gevolgd en veranderingen tijdig kunnen 
worden doorgevoerd.

Klachtensysteem
Met een kwalitatieve en procesmatige aanpak 
krijg je niet alleen inzicht in de kritische suc-
cesfactoren, maar komen ook de risico’s beter 
in beeld. Want daar wordt nog te weinig naar 
gevraagd, vindt Van Eekeren, terwijl een 
sportactiviteit meisjes bijvoorbeeld juist ook 
in een moeilijke situatie kan brengen. Van Ee-
keren: ‘Er zijn verhalen dat meisjes in elkaar 
gebeukt of verkracht worden, omdat ze zich op 
het veld zo stoer gedroegen.’ Dat die risico’s 
reëel zijn, erkent ook de Keniase Muthoga. ‘Al-
leen al bij een te lange afstand naar het speel-
veld of bij te late speeltijden, ligt misbruik op 
de loer.’ Haar organisatie werkt met een klach-
tensysteem en probeert uit te vinden waarom 
deelnemers uitvallen. ‘Maar dat moet nog wel 
verbeterd worden. Je hebt iemand nodig die 
dat op kan volgen.’
 Daarop aansluitend blijkt het evalueren van 
aannames even belangrijk als van het resultaat. 
Bakker van MDF: ‘Juist omdat sportprojecten 
zoveel van aannames uitgaan.’ Dat geeft ook 
Wildschut van Women Win toe: ‘In de ontwikke-
ling van een programma maken we enorme 
stappen en hebben we nauwelijks oog voor wat 
er tussendoor gebeurt. Zo trainen we met geld, 
coaches en een goede organisatie bijvoorbeeld 
tienduizend meisjes met life skills. Daardoor 
emanciperen ze en gaan ze hun rechten beter 
opeisen, denken we. Maar gaan ze wel elke week 
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Meisjes die meedoen met Moving the Goalpost zullen worden gevraagd om op video te vertellen 
welke invloed het voetballen op hun leven heeft 
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Het Wereldkampioenschap voetbal van 
2010 was het eerste dat in een Afrikaans 
land zou plaatsvinden. Dat kon Tim van 
Dooren (32) niet aan zich voorbij laten 
gaan. In Kaapstad kwam hij erachter dat 
voor de lokale bevolking veel meer uit 
grote sportevenementen te halen valt. 
Dat werd het motto van zijn sociale 
onderneming More2Win. 

tekst Iris Visser

Tim van Dooren hoeft zijn laptop maar een kwartslag te draaien en het 
strand van Copacabana komt via de webcam in beeld. In zijn huidige woon-
plaats Rio de Janeiro kiest hij het strand als locatie om mij via Skype te 
vertellen hoe zijn onderneming More2Win ontstond. ‘In 2008 benaderde ik 
SCORE, een van de grootste sport-voor-ontwikkelingsorganisaties in Zuide-
lijk Afrika. Ik vroeg of ze al een plan hadden voor het WK en of ik iets voor 
ze kon doen.’ Tot zijn verbazing had SCORE nog 
geen duidelijk beeld van wat het WK voor ze kon 
betekenen. ‘Zo werd ik aangenomen om een WK-
campagne op te zetten.’
 Tijdens het WK ontdekte Van Dooren dat er 
vanuit Nederland veel interesse bestond om de 
projecten van SCORE te bezoeken. ‘Prominente 
bezoekers vonden het geweldig om meer te zien 
dan alleen het voetbalstadion en hun hotel.’ Dat 
gold niet alleen voor de directie van ING, maar 
ook voor Erica Terpstra en minister Klink, des-
tijds minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, die voor een handelsmissie naar Zuid-
Afrika waren afgereisd. En voor de jonge deelne-
mers van de SCORE-projecten ging het WK op een 
andere manier leven. ‘Het was tot nu toe voor de kinderen een ver-van-hun-
bed-show. Nu voetbalden ze met de minister en voelden ze zich opeens 
onderdeel van het WK.’
 Het bij elkaar brengen van die twee werelden bleek een schot in de 
roos. ‘Als je in Zuid-Afrika meer mensen kunt laten profiteren van een groot 
sportevenement, dan moet dat ook in andere landen werken, leek me.’ Maar 

tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen viel het Van Dooren als 
organisator van hospitality-programma’s voor grote bedrijfsgezelschappen 
op hoe weinig aandacht werd besteed aan de maatschappelijke component. 
‘Ik dacht: als niemand anders het doet, dan ga ik het zelf proberen.’
 Dat het WK 2014 in Rio de Janeiro georganiseerd zou worden, was goed 
nieuws. ‘Het idee van More2Win sluit goed aan bij landen waar de ongelijk-

heid tussen arm en rijk groot is.’ De visie van zijn 
sociale onderneming is dan ook: grote sporteve-
nementen als platform gebruiken om welgestel-
de sportfans in contact te brengen met de 
bevolking van het gastland, die vaak nauwelijks 
profiteert van de evenementen. ‘Dit werk doen 
als een traditionele stichting, door mijn hand op 
te houden, daar geloof ik niet in. Wil je iets duur-
zaam aanpakken, dan heb je een goed business 
model nodig.’ 
 More2Win werkt samen met lokale organisa-
ties, bijvoorbeeld Estrela da Favela, en zoekt uit 
wat zij het beste kunnen gebruiken. ‘Dit kan va-
riëren van het aanleggen van een sportveldje tot 
het opleiden van een leraar of lerares.’ De wen-

senlijst die daaruit voortkomt legt Van Dooren voor aan zijn klanten, zoals 
Oracle en Heineken. ‘Het moment van het sportevenement wil ik benutten 
om een extra boost aan een project te geven.’ Ook hoopt Van Dooren dat de 
bezoekers door de ontmoeting geïnspireerd worden om op langere termijn 
een relatie met de ontwikkelingsprojecten aan te gaan. ‘De ontmoetingen 
vormen het begin. Er valt nog zo veel meer te winnen.’ 

‘Dit werk doen als 
een traditionele 
stichting, daar 

geloof ik niet in’

Meer profiteren  
van mega-
toernooien

‘ Beleidsmakers hebben het niet altijd op hun 
netvlies staan, maar het gevoel van geluk en 
saamhorigheid is ook van belang’

inneemt. ‘Is het sport als technische of tacti-
sche activiteit, is het sport als middel of gaat 
het om sport als maatschappelijk fenomeen, 
om een maatschappelijke transformatie te rea-
liseren?’ zegt Bakker. ‘Als je voetbal bijvoor-
beeld inzet als een instrument om bewustzijn 
onder jongeren te stimuleren omtrent het ge-
bruik van sanitatie-infrastructuur, moet je 
daarop evalueren. Maar dan kun je niet ook 
gaan meten wat het maatschappelijk nut van 
voetbal is.’ 
 Dichtbij het sportveld blijven, is het sim-
pele devies. ‘Want daar gebeurt het’, zegt Van 
Eekeren. ‘Je wilt weten of een programma hou-
ding en vaardigheden heeft veranderd en of de 
deelnemers die inzetten op het sportveld, en 
als het even kan ook daarbuiten. Zo leer je 
daar waar je van invloed bent of kunt zijn.’ Een 
evaluatie moet je zeker niet te groot maken, 
vindt hij. Daarmee riskeer je bovendien je doel 
voorbij te schieten, zegt ook Wildschut van 
Women Win. ‘Je kunt alles wel willen meten. 
Maar een monitoring- en evaluatiesysteem 
moet in dienst blijven staan van de ontwikke-
ling van de meisjes. En niet andersom, in 
dienst van het meetsysteem.’ 
 Niettemin blijft meten een lastig klus. ‘Het 
loskrijgen van goede verhalen tijdens een eva-
luatie is nog steeds een uitdaging’, zegt Bakker. 
‘Sport heeft relatief nog steeds weinig bestuur-
lijke aandacht. En dus vinden referenten het 
soms moeilijk om goed uit te leggen wat sport 
bijdraagt.’ Bovendien is niet alles van waarde 
economisch en te kwantificeren, meent Van  
Eekeren. ‘Beleidsmakers en politici hebben het 
niet altijd op hun netvlies staan, maar het ge-
voel van geluk, een beetje plezier en saamhorig-
heid is ook van belang.’ Verandering is een 
traag proces en zo veel andere factoren spelen 
een rol, voegt Rachel Muthoga toe. ‘Het is heel 
lastig om de afwezigheid van iets te bewijzen!’ 
In Kenia duiken ook praktische problemen op, 
zoals het gebrek aan betrouwbare overheidssta-
tistieken van bijvoorbeeld zwangerschap of hiv-
besmettingen voor een goede baseline. ‘En de 
apparatuur van het meetsysteem is kostbaar en 
vereist elektriciteit en een stabiele internet-
verbinding’, aldus Muthoga.
 Een voordeel heeft de sportsector wel, zegt 
Bakker. ‘Ze wordt nog niet geremd door door er-
varingen gerijpte eigenwijsheid. Want hoe meer 
je weet, hoe moeilijker het is om bij te leren en 
interventies bij te stellen. Sportmensen zijn 
nieuwsgierig, onderzoekend, experimenteel, 
bereid om gebaande paden te verlaten. En dat is 
het voordeel van een jonge sector.’

naar die sessies, passen ze echt toe wat ze heb-
ben geleerd? En zijn er wel banen waar ze met 
hun toegenomen zelfvertrouwen op kunnen 
solliciteren? Het is allemaal zoveel groter’, al-
dus Wildschut. Van Eekeren vat het nog iets 
krachtiger samen: ‘Een beetje gechargeerd ge-
zegd misschien, maar sportorganisaties gooi-
en bij wijze van spreken nog iets te snel de bal 
op het veld en gaan er dan vanuit dat het wel 
goed komt.’ Al zijn er door organisaties als 
Women Win en de KNVB wel goede stappen ge-
zet, voegt hij er meteen aan toe.  

Jonge sector
Sport wordt in het huidige beleid op verschil-
lende wijzen ingezet, als apart beleidsthema, 
maar ook in relatie tot reguliere ontwikke-
lingsthema’s als water, voedselzekerheid en 
vrouwenrechten. Ook houden sport-voor-ont-
wikkelingsorganisaties zich steeds meer bezig 
met beleid, lobby en het opbouwen van orga-
nisatiecapaciteit. En dat heeft consequenties 
voor monitoring en evaluatie, zegt Bakker van 
MDF. Het is van belang eerst te bepalen welke 
positie een sportactiviteit in een programma 
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Een potje voetbal in Freetown, Sierra Leone
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‘Zielige beelden van kinderen met hongerbuikjes en vliegen – dat 

kan echt niet meer!’ zegt de een.

‘Zielige beelden leveren het meeste geld op. Dus is er niks mis mee’, 

zegt de ander. 

Dit zijn de uitersten van een discussie die al decennialang woedt 

binnen de ontwikkelingssamenwerking. Aan de ene kant het besef 

dat hulporganisaties integere beelden moeten gebruiken en ook de 

context van het verhaal moeten vertellen. Aan de andere kant de 

noodzaak van stevige fondsenwerving door straff e bezuinigingen. 

Over dit dilemma gaat Reframing the Message. Het boek is een 

weergave van het journalistieke debat waarmee Wilde Ganzen 

en Vice Versa het onderwerp wilden verdiepen en de discussie 

een stap verder brengen. Deze door journaliste Siri Lijfering 

samengestelde bundel bevat achtergronden, feiten, interviews en 

meningen van opinieleiders op het gebied van fondsenwerving en 

campagnevoeren. Daarnaast biedt het praktische tools waarmee 

ontwikkelingsorganisaties aan de slag kunnen.
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