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I 

 

Hoe wordt Nederland weer een voorloper in 

internationale samenwerking, gezien de nieuwe 

geopolitieke verhoudingen? 

 

De discussie over deze vraag bracht enerzijds 

normatieve overwegingen aan het licht, anderzijds 

kwamen pragmatische overwegingen aan de orde. 

Een deelnemer verwoordde de onduidelijkheden over 

de definitie van voorloper en stelde de vraag wie 

bepaalt wanneer Nederland voorloper is. Vaak wordt 

hier in termen van financiële benchmarking over 

gepraat. Maar dit verandert als het in de context van 

partnerschap wordt geplaatst en eigenbelang van 

doorslaggevende betekenis kan zijn. Daarnaast 

vooronderstelde de vraag dat Nederland nu geen 

voorloper meer is, maar dat ze dat wel ambieert. De 

veranderende geopolitieke verhoudingen door onder 

andere de opkomst van de BRICS landen, waarbij de 

ouderwetse manier van ontwikkelingssamenwerking 

(OS) niet meer voldoet aan de belangen en behoeften 

van landen in het Zuiden, kan hierbij als verklaring 

dienen. Dat Nederland echter niet ontkomt aan een 

rol op het wereldtoneel, was voor alle deelnemers een 

uitgemaakte zaak. Toch klonk er ook een kritisch 

geluid. Zo stelden twee deelnemers dat er geen reden 

is voor Nederland om strategisch voorloper te zijn.  

Praktisch gezien zou Nederland een terughoudende 

positie moeten innemen. Het idee dat westerse 

landen - en zeker ook Nederland - niet meer met de 

vinger moeten wijzen, overheerste in de discussies. 

Immers, Nederland heeft zijn eigen zaken bijvoorbeeld 

voor wat betreft duurzaamheid maar  

 

 

nauwelijks voor elkaar en heeft dus niet het recht om 

hierover harde eisen te stellen aan 

ontwikkelingslanden. Met andere woorden: practice 

what you preach is het devies. Tegelijkertijd zou 

Nederland juist niet aan de zijlijn moeten gaan staan, 

enkel omdat zij in het verleden fouten zou hebben 

gemaakt. Het is van belang in te zien dat het oude 

donor-ontvanger model niet meer werkt en dat de 

uitdaging tegenwoordig ligt in partnerschappen. 

Hiermee krijgt de term voorloper de betekenis van 

leider in de manier waarop IS wordt vormgegeven.  

De partnerschappen met ontwikkelingslanden moeten 

worden gevonden in de ondersteuning van lokale civil 

society en multi-stakeholder initiatieven. Om bij te 

dragen aan een eerlijkere verdeling van de welvaart in 

de opkomende machten – waar tegenwoordig de 

meest arme mensen leven – moet IS investeren in 

allianties op deze verschillende niveaus. Een 

kritiekpunt dat tijdens de discussie naar voren kwam, 

was dat er nog te weinig wordt nagedacht over hoe 

samenwerkingsverbanden buiten de overheid om 

vorm krijgen en hoe dit ondersteund dient te worden. 

Hoewel er zeker een aanzet is gemaakt met multi-

stakeholder consortia, zullen onderzoek naar en 

investering in zulke allianties nodig zijn.  

Om weer een significante rol op het wereldtoneel te 

kunnen spelen, heeft Nederland niet alleen andere 

partijen nodig in de vorm van partnerschappen, maar 

ook nieuwe thema’s om IS beleid uit te dragen. 

Hiermee kan Nederland voorloper worden in termen 

van inhoudelijke expertise. Ze zou een niche kunnen 

vinden in de huidige vier kernthema’s: 

voedselzekerheid, veiligheid en rechtsorde, seksuele 
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SID NL organiseerde op woensdag 24 oktober met haar partners FMO, ISS en NCDO, de eerste in een serie van drie 

expertbijeenkomsten. Op de vroege ochtend bogen verschillende deelnemers uit het bedrijfsleven, de overheid, 
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2 

en reproductieve gezondheid en rechten, en water. 

Het track-record op deze thema’s moet niet 

onderschat worden en kan inzet zijn van een 

voorloperspositie. Ook sectoren als onderwijs en 

training, krijgsmacht, defensie en security reform 

zouden speerpunt kunnen zijn. Om een 

voorlopersfunctie te genereren en te behouden, zal 

Nederland moeten inspringen op opkomend beleid en 

de praktijken van bedrijven in Azië, en dus in de 

zogenoemde middle-income countries (mic’s) waar 

zich in de toekomst de meeste armen mensen zullen 

bevinden.  

Nederland zou in haar partnerschappen moeten 

blijven vasthouden aan normen en waarden zoals 

verankerd in de OESO-richtlijnen. Dat de BRICS landen 

met deze richtlijnen aan de haal zouden gaan, mag 

geen reden zijn voor Nederland - en de EU - om ze 

eveneens te veronachtzamen. Feit is dat het 

Nederlands mensenrechtenbeleid steeds minder hoog 

op de agenda staat in ontwikkelingslanden: zaken 

doen met China waar no strings attached geldt, is 

immers makkelijker. Omdat de BRICS landen andere 

voorwaarden stellen aan samenwerking dan westerse 

landen dat doen, zou er meer ruimte ontstaan voor 

een competitieve situatie waarin op basis van 

gelijkwaardigheid een uitruil kan plaatsvinden. De 

staatssoevereiniteit zou hierdoor niet aangetast 

worden. Het is echter maar de vraag in hoeverre beide 

landen werkelijk gelijkwaardig zijn en er tegelijkertijd 

naast commerciële belangen recht wordt gedaan aan 

lokale behoeften. Omwille van de effectiviteit en 

kwaliteit van Nederlands ontwikkelingsbeleid zouden 

we mensenrechten dus moeten blijven 

onderschrijven. De tanende relevantie van de EU - en 

daarmee ook van Nederland - is dan wel niet tegen te 

houden, wel kan ze zich op lange termijn 

onderscheiden door haar vaste koers. Dat wil niet 

zeggen dat ze flexibel in haar tactiek kan zijn, zoals de 

bovengenoemde voorbeelden van nieuw beleid 

hebben laten zien. 

Hoewel de deelnemers van deze bijeenkomst 

zich terdege bewust waren van de noodzaak van een 

nieuwe koers binnen IS, weerklonk frustratie over de 

schijnbare onwetendheid van politici over deze 

nieuwe visie. De keuze van partnerlanden waar 

Nederland tegenwoordig mee werkt, zou ouderwets 

zijn. Bovendien zijn er voorbeelden geweest waarbij 

de politieke realiteit van landen niet daadkrachtig en 

tijdig zijn onderkend, omwille van de vermeende 

positieve bijdrage die OS in dat land zou hebben. 

Daarnaast opperde een deelnemer dat het 

strategische gezien niet slim is om de focus op een 

beperkt aantal landen te houden. Het activeren en 

deactiveren van projecten brengt een onbetrouwbaar 

donorimago teweeg. Daarmee creëert Nederland 

ruimte voor andere spelers in het veld, waardoor de 

kans om vernieuwd beleid te initiëren verloren gaat.  

Bovendien heeft Nederland veel te weinig aandacht 

voor maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO). Het bedrijfsleven is daarentegen veel meer 

doordrongen van de significantie hiervan, waaronder 

ook mensenrechten vallen. Veel meer dan de 

overheid, zien de topsectoren dat investeren in 

bijvoorbeeld duurzaamheid en voedselzekerheid van 

essentieel belang is om aan te sluiten bij de nieuwe 

mondiale werkelijkheid. Dit is de werkelijkheid waar 

Nederland ook deel van uit maakt en dus belang bij 

heeft. Maar Nederland heeft geen doorslaggevende 

strategische visie om zich te meten met de 

opkomende machten die de dienst uit lijken te maken 

binnen de nieuwe mores van IS. 

 

 

II 

 

Nederland moet een waterscheiding aanbrengen: OS 

concentreren in arme landen en inzet van andere 

publieke middelen voor Global Public Goods in 

middeninkomenslanden. 

 

Hoewel een hoeveelheid ideeën over een nieuwe rol 

van Nederland binnen IS voorhanden is, belemmeren 

de hardnekkige overtuigingen van het ‘oude’ OS een 

werkelijke omslag. De verhoudingen tussen westerse 

landen en het Zuiden moet een gelijkwaardigere inzet 

krijgen. De scheiding tussen de middle-income 

countries (mic’s) en de least-developed countries 

(ldc’s) geldt niet meer, omdat armoede zich in een 

snel tempo verspreidt binnen eerstgenoemde cluster. 

Overigens maakt de Adviesraad Internationale 

Vraagstukken (AIV) wel nadrukkelijk de scheiding 

tussen mic en ldc. Hoe dan ook, deze achterhaalde 

scheiding betekent dat een nieuwe invulling van het 

concept armoede wenselijk en noodzakelijk is. De 

vraag is hoe dit zal worden ingevuld, met andere 

woorden: wat is de nieuwe kapstok waaraan de global 

common goods en de global common bads worden 

opgehangen?  

Deze vraag behelst een enorme uitdaging, namelijk 

een nieuwe visie op de wereld en daarmee een 

strategische boodschap hoe een rol te vervullen 

binnen de snel veranderende geopolitieke 

wereldorde. Daarmee is de discussie terug waar het 

debat over de eerste stelling grotendeels over ging. 

Zoals de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) aangeeft, zou naast een 
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overkoepelende rijksbrede visie elk ministerie visie en 

beleid op IS moeten hebben. Daarbij kan economische 

handel een goed uitgangspunt zijn om wederzijdse 

belangen vorm te geven. Ook moet beter gekeken 

worden naar IS beleid op Europees niveau: er zijn vele 

instrumenten beschikbaar waar Nederland voordeel 

mee kan behalen, maar ze staart zich nu blind op de 

vijftien partnerlanden.  

Een nieuwe visie zou zijn oorsprong moeten hebben in 

het besef dat een leefbare wereld bij onszelf begint. 

Tegelijkertijd verhoudt elke staat zich tot de wereld 

waarin hij functioneert, waarbij het van belang is de 

groeiende ongelijkheid in de wereld in ogenschouw te 

nemen. In de huidige internationale verhoudingen 

overheerst nog altijd het Nederlandse nationale 

belang: de Nederlandse handelspositie krijgt een 

centrale positie toegedicht. Maar wellicht zal een 

meer pragmatische visie nodig zijn. Dit betekent dat 

eigenbelang een plaats zal moeten krijgen binnen 

mondiale belangen. Pas dan start een gelijkwaardig 

gesprek met partnerlanden.  

Het destilleren van een wederzijds eigenbelang 

betekent dat Nederland meer aandacht zal moeten 

geven aan de ontwikkelingsagenda van Zuidelijke 

landen. Nederland zal zich actiever moeten gaan 

bemoeien met Europa en de wereld, ook met dialogen 

tussen de mic’s. Het huidige beleid richt zich enerzijds 

op de één miljard rijksten ter wereld, anderzijds op de 

één miljard allerarmsten. Maar de laag hiertussen, de 

overige vijf miljard in de mic’s, blijft ongemoeid. Het 

belang van regiobeleid, wat ldc’s zowel als mic’s 

ondervangt, zal de oude concepten van OS en 

armoede moeten vervangen. Nederland zal moeten 

inspringen op die onderwerpen waar zij expertise in 

heeft, op basis van het topsectorenbeleid en het 

bedrijfsleven. Het probleem is echter dat financiële 

steun aan mic’s moeilijk valt uit te leggen aan de 

achterban, omdat eerstgenoemden grote 

economische groei doormaken. Nu al hebben ngo’s 

hun projecten drastisch moeten herorganiseren 

vanwege de gote bezuinigingsronde in het kader van 

MFS 2011-2015.  Zo hebben FNV Mondiaal en Cordaid 

hun programma in India moeten sluiten. Ironisch 

genoeg zullen in de komende tijd de meeste armen in 

de mic’s leven – waaronder India ook valt.  

Om OS dus louter voor arme landen in te zetten en 

andere publieke middelen voor global public goods in 

mic’s te reserveren, is geen goed idee. Dit versterkt 

juist het paternalistisch beeld in de partnerlanden. De 

vraag is hoe dan toch de allerarmsten bij de welvaart 

te betrekken, met andere woorden: hoe toegang te 

creëren voor hen. De basis voor dit inclusieve 

ontwikkelingsbeleid kan gevonden worden in een 

mondiale visie op mensenrechten. Maar binnen de 

discussie hierover werd geopperd dat er geen 

internationale consensus is over mensenrechten en 

wat die rechten betekenen. De Millennium 

Development Goals (MDG’s) lijken een uiting van deze 

vermeende consensus, maar zijn het onvoldoende.  

De manieren waarop de BRICS landen opereren in 

bijvoorbeeld Afrika laat niettemin zien dat er 

meerdere manieren zijn om ontwikkeling te bereiken. 

Als Nederland nog een duidelijke rol wil spelen binnen 

IS, dan moet ze ervan bewust zijn dat het meeste 

kapitaal niet meer in westers bezit is en dat wij geen 

monopolie meer hebben op kennis over economische 

groei. Praktisch gezien zal Nederland zich moeten 

gaan toeleggen op maatwerk in het nieuwe IS beleid. 

De vraag zal daarbij zijn hoe condities als 

mensenrechten en democratische ontwikkelingen 

onderschreven en nageleefd kunnen worden zonder 

de gelijkwaardigheid tussen partnerlanden te 

verliezen. De Nederlandse overheid zou hierin een 

faciliterende rol kunnen spelen, als bruggenbouwer 

tussen het bedrijfsleven, ngo’s en kenniscentra en als 

toezichthouder op coherentiecriteria waaraan alle 

partijen zich moeten committeren.  

 

 

III 

 

We moeten internationale samenwerking 

dekoloniseren en uitgaan van gelijkwaardigheid van 

partners vanuit welbegrepen eigenbelang aan beide 

kanten. 

 

Dat OS af moet van haar koloniale imago bleek een 

uitgemaakte zaak in de discussie. Maar de uitdaging 

blijft hoe Nederland mensenrechten en democratische 

waarden voor het voetlicht brengt binnen IS. Tijdens 

de discussie over de eerste stelling kwam een duidelijk 

antwoord op deze vraag: deze waarden blijven 

belangrijk en Nederland zou een vaste koers hierin 

moeten aanhouden. 

Desalniettemin weerklonk het besef dat we 

internationaal afhankelijk zijn van elkaar op het 

gebied van bijvoorbeeld grondstoffen, arbeidskracht 

en veiligheid. Uit de discussies over de vorige twee 

stellingen is duidelijk geworden dat samenwerking op 

basis van eigenbelang en gelijkwaardigheid ingebed in 

mondiale verhoudingen de kern zou moeten zijn van 

IS. Daarbij zal Nederland duidelijk moeten maken wat 

haar eigenbelang dan is. De formulering hiervan op 

lange termijn is echter een taboe gebleven in OS. De 

omslag naar het besef dat traditionele hulp niet meer 
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van deze tijd is, is daardoor in beleidskringen niet 

vanzelfsprekend gebleken. 

Het idee dat Nederland een nietig landje is en een 

bescheiden rol zou moeten spelen op internationaal 

vlak, staat in contrast met de hoge score die ze 

behaalt in internationale ranglijsten. Als we 

bijvoorbeeld kijken naar de grootte van de economie, 

dan scoort Nederland altijd in het bovenste kwadrant. 

Deze discrepantie zou aanzet moeten geven tot een 

ambitieuzere houding waarin eigenbelang op lange 

termijn wel degelijk een essentiële rol heeft.  

Dit eigenbelang zou voor Nederland enerzijds kunnen 

liggen in het verder openbreken van de 

immigratiedialoog, anderzijds bij de versterking van 

een open markt. Zo zou Nederland moeten inzetten 

op het bijdragen aan een stabielere situatie in Noord-

Afrika om migrantenstromen te voorkomen, en 

tegelijkertijd op het intensiveren van handel met 

opkomende economische machten. Een intensievere 

relatie met Indonesië zou bijvoorbeeld zeer nuttig zijn, 

omdat het land enorme grondstoffenvoorraden heeft. 

Maar Nederland lijkt niet in staat te zijn een 

gelijkwaardig gesprek aan te gaan, omdat het 

koloniale verleden nog altijd een rol speelt in hoe 

Nederland Indonesië benadert. Een ander gevolg van 

het koloniale superioriteitsdenken dat nog steeds niet 

afgeschud lijkt, is dat landen als Indonesië niet meer 

per definitie behoefte hebben aan Nederland – of 

Europa in bredere context. De vraag is dan wederom 

wat Nederland te bieden heeft. Zoals eerder 

besproken, zou Nederland kunnen excelleren in de 

vorm van IS en in expertise binnen verschillende 

sectoren. 

Hoewel het formuleren van wederzijds eigenbelang de 

basis is voor een stevige positie binnen een 

gelijkwaardigere IS, moet draagvlak hiervoor binnen 

de eigen samenleving niet veronachtzaamd worden. 

Dit draagvlak zal ontstaan als IS successen kan boeken 

en sterk leiderschap kan tonen. Het overheersende 

idee bij de Nederlandse samenleving lijkt nu te 

verzanden in nutteloosheid en dat geld terecht komt 

bij de verkeerde mensen. De pogingen om de 

maatschappij mee te krijgen met OS lijkt een 

oeverloze zaak. Zelfs het verhaal over eigenbelang van 

Nederland lijkt niet aan te komen bij velen uit de 

samenleving, omdat de communicatie hierover 

onduidelijk en ondoorzichtig is. OS is een zaak 

geworden van de kosmopolitische elite.  

Om de drijfveer achter IS tastbaar te maken voor de 

Nederlandse samenleving, opperde een deelnemer 

dat Nederland alle investeringen direct moet relateren 

aan de baten voor de eigen samenleving. Dit gaat 

verder dan eigenbelang voor de staat, het benadrukt 

namelijk de noodzaak van IS voor individuen binnen 

de samenleving. Zo kan bijvoorbeeld ingezet worden 

op de problemen die gepaard gaan met resistente 

bacteriën. Om hier oplossingen voor te vinden, zal 

Nederland mee moeten doen met internationaal 

onderzoek en beleid wil ze toekomstige sterfgevallen 

in eigen land proberen te voorkomen. Ook kan de 

ondersteuning voor stabiliteit in het Midden-Oosten 

aangehaald worden, dit heeft immers gevolgen voor 

de olieprijzen en daarmee voor de portemonnee van 

Nederlandse burgers.  

 

 

Plenair debat 

 

Zoals tijdens de discussies over de stellingen ook werd 

benadrukt, suggereerden een aantal deelnemers dat 

Nederland als klein land zijn plaats moet kennen. Dat 

wil niet zeggen dat Nederland achterover moet 

leunen. Integendeel, ze zou zich actiever met de EU 

moeten bemoeien en moeten blijven investeren in de 

vier kerngebieden. Daarnaast zal ze voorop kunnen 

lopen wat betreft de manier van samenwerken in het 

internationale veld. Zoals eerder gezegd, de reputatie 

op het gebied van publiek-private samenwerking zou 

geïntensiveerd moeten worden. Overigens waren de 

meningen tijdens de plenaire zitting verdeeld over de 

werkelijke expertise van Nederland hierin.  

Deze actieve houding van Nederland binnen IS 

structuren is het onvermijdelijke gevolg van de 

veranderende geopolitieke verhoudingen. Een nieuwe 

mondiale agenda is daarmee een realiteit geworden 

waaraan Nederland gehoor zal moeten geven wil het 

een voorlopersrol nastreven. Dat betekent dat 

Nederland een strategische visie zal moeten 

ontwikkelen op het gebruik en de waarborging van 

global public goods om uit te dragen op verschillende 

fora. Deze waarborging impliceert dat IS zich niet zou 

moeten richten op een beperkt aantal landen, maar 

op de levering van maatwerk daar waar het nodig is. 

Aan de hand van expertise, zoals de agro-food sector 

en watermanagement, kan Nederland inspelen op 

zulke GPG’s zoals voedsel en water. Deze strategische 

inzet van kennisoverdracht is een manier om 

Nederland weer te laten gelden in internationale 

context. 

Ten tweede moet er een verschuiving plaats vinden in 

de manier waarop Nederland haar 

ontwikkelingsdoelen definieert. Hoewel onze 

expertise hieraan ten grondslag ligt, is het essentieel 

om te kijken naar de ontwikkelingsagenda van de 

Zuidelijke landen. De verschillende agenda’s lopen 

niet per definitie synchroon. Het idee dat armoede 
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centraal staat in OS is tegenwoordig achterhaald. Dat 

wil niet zeggen dat we de maatschappelijke morele 

lessen die we hebben geleerd aan de kant moeten 

zetten. Het betekent wel dat we tegelijkertijd moeten 

aansluiten op de Zuidelijke ontwikkelingsagenda’s.  

Dit impliceert een zekere frictie tussen enerzijds de 

waarborging - en daarmee het onvermijdelijke 

afdwingen - van mensenrechten en democratische 

waarden en anderzijds de gelijkwaardige insteek van 

IS en respect voor soevereiniteit. Een deelnemer 

maakte hierbij een kanttekening: 

mensenrechtenbeleid zou per definitie de 

onderbouwing moeten zijn van IS. Het gaat er immers 

om toegang te verschaffen tot welvaart en 

ontwikkeling voor diegenen wier rechten ontnomen 

dan wel genegeerd worden. Deze uitspraak kreeg 

bijval, maar ook kritiek. Want zou dit niet een 

voortzetting zijn van oud OS denken? 

Ontwikkelingslanden zouden vooral willen praten over 

economische ontwikkeling: wel de lusten, maar niet 

de lasten. Hiermee leek de mensenrechtenbenadering 

tegenover de polderbenadering op basis van allianties 

komen te staan. Maar eerder werd al benadrukt dat 

de vaste koers van OESO-richtlijnen juist een 

verbindend element kon zijn tussen het vermeende 

‘oude’ denken en het ‘nieuwe’ denken. 

Een laatste punt betrof de vraag hoe Nederland weer 

draagvlak binnen de samenleving kon creëren voor IS. 

Een aantal stemmen pleitte ervoor niet eerst 

draagvlak te willen genereren van waaruit gehandeld 

kan worden, maar dat juist andersom geredeneerd 

moest worden. Door een strategische en realistische 

visie helder te communiceren en toe te geven dat 

Nederland niet alleen het verschil kan maken binnen 

mondiale ontwikkelingen, zou bijval vanuit de 

samenleving toe kunnen nemen. 

 

 

Samenvatting 

 

• Nederland moet af van haar koloniale denken 

en handelen binnen IS. 

• Nederland moet een strategische visie op IS 

ontwikkelen en uitdragen. Deze visie moet 

uitgaan van de waarborging van GPG’s daar 

waar het nodig is: de mic’s worden hierdoor 

een belangrijke strategische focus. 

• Nederland kan voorloper zijn wat betreft de 

vorm van IS: ze moet inzetten op duurzame 

partnerschappen met multi-stakeholder 

actoren zoals ngo’s, civil society en 

kenniscentra. Deze partnerschappen moeten 

op basis van gelijkwaardigheid en een 

wederzijds eigenbelang bestaan. 

• Eigenbelang van Nederland ligt in het verder 

openbreken van de immigratiedialoog en bij 

de versterking van een open markt. Dit 

eigenbelang moet ingebed zijn in mondiale 

verhoudingen en dus moet het aansluiten op 

agenda’s in de Zuidelijke landen. Daarmee 

creëren we een wederzijds eigenbelang. 

• Nederland kan voorloper zijn wat betreft 

inhoudelijke expertise: op de huidige vier 

kernthema’s voedselzekerheid, veiligheid en 

rechtsorde, seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten, en water. Maar ook 

op onderwijs en training, krijgsmacht, 

defensie en security reform. 

• Er bestaat frictie tussen enerzijds het 

waarborgen van de OESO-richtlijnen binnen 

de partnerschappen, en anderzijds het respect 

voor soevereiniteit. Het is nog onduidelijk hoe 

dit spanningsveld te doorbreken. 

• Nederland moet opnieuw draagvlak voor IS 

binnen de maatschappij vinden, bijvoorbeeld 

door IS thema’s direct te relateren aan het 

eigenbelang van Nederlandse burgers. 
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