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Armoede en ongelijkheid – Verschuivende patronen 

 

Verslag expertbijeenkomst 2 
 

 

Op 15 november 2012 vond de tweede expertbijeenkomst plaats, georganiseerd door SID NL in 

samenwerking met haar partners NCDO, ISS en FMO. Wederom waren leden van het bedrijfsleven, ngo’s, 

kenniscentra en de overheid aanwezig. Het centrale thema tijdens deze ochtend luidde ‘armoede en 

ongelijkheid, verschuivende patronen’. In het kader van dit thema bediscussieerden de deelnemers twee 

stellingen. Zij namen plaats in vier verschillende groepen welke na de eerste ronde van samenstelling 

veranderden, zodat iedereen zowel de eerste als de tweede stelling kon bespreken. De moderator Peter ter 

Horst vervolgde de discussies met een plenair debat waarin hij aandacht vroeg voor wat nieuw of 

opmerkelijk bleek tijdens de gespreksrondes. René Grotenhuis, voorzitter van SID NL, bracht de bijeenkomst 

daarna tot een einde met een afsluitend woord. 

 

 

I 

 

Armoede is zodanig van karakter veranderd (van absolute naar meer relatieve armoede, van minst 

ontwikkelde landen naar middeninkomenslanden) dat een wezenlijk andere strategie van 

armoedebestrijding nodig is. Inclusieve groeistrategieën vragen niet meer om klassieke OS-programma's, 

maar om een nieuwe aanpak gericht op het delen van kennis en innovatie, op de versterking van 

institutionele infrastructuur en op strategisch investeren. 

 

Deze eerste stelling moet gezien worden in het licht van het huidige omslagmoment. Het idee dat het rijke 

Noorden de arme Zuidelijke landen uit de misère zal helpen is passé en behoeft nuances als gevolg van 

verschuivende mondiale machtsblokken. De vraag is dan hoe we – beleidsmakers, ngo’s, wetenschappers en 

verschillende takken van het bedrijfsleven - dit verhaal kunnen aanpassen op basis van een realistischere 

kijk op de wereld. In de poging de contouren hiervan te schetsen tijdens de bijeenkomst, kwam een aantal 

zaken naar voren. 

Zo uitte verschillende deelnemers ten eerste hun bezorgdheid over de luchtigheid waarmee het 

idee dat armoede veranderd zou zijn, te berde werd gebracht. Hoewel een land als India zich tegenwoordig 

tot de middle-income-countries (mics) kan rekenen, zou het een misvatting zijn dat daarmee de armoede 

waarmee het land te kampen heeft, is veranderd. De armoede als zodanig is niet wezenlijk anders voor hen 

die er dagelijks mee geconfronteerd worden, maar de context waarbinnen zij dit ervaren is dat wel.  

Dat de context is veranderd in de zogeheten mics is deels de verklaring waarom in Nederland het 

draagvlak voor OS is afgekalfd. Mensen zien dat landen als China en India grote groei doormaken en 

constateren dat er in feite genoeg geld in die landen is om de armen te helpen. Tegelijkertijd gaan deze 

mensen ook op vakantie naar verre oorden en zijn ze geschokt over ongelijkheid daar. Zij zijn dus zeker wel 

begaan met hun medemens, maar hebben geen boodschap aan het bestuurlijk-politieke probleem 

waarmee de OS-instituties in Nederland te kampen hebben.  

De OS-instituties staan onder grote druk vanwege deze kritische houding vanuit de samenleving en 

vanwege financiële bezuinigingen vanuit de overheid. Dit betekent niet per definitie dat er een geheel 

nieuw verhaal moet komen om overheid en burgers te overtuigen dat OS van belang is, wel dat er 

drastische aanpassingen gedaan moeten worden. Met minder geld moet de aandacht verlegd worden naar 



 

 2

niet-financiële instrumenten. Zo zijn er al op internationaal topniveau gesprekken gaande hoe landen 

kunnen samenwerken met betrekking tot hulpbronnen. Ook Nederland zal meer met de grote spelers 

moeten gaan samenwerken.  

In feite zou IS moeten gaan over de analyse van machtsconflicten en de ontwikkeling van onderzoek 

en maatregelen om verdelingskwesties die hiermee gepaard gaan aan te pakken. Het is naïef om te stellen 

dat Nederland een rechtvaardige verdeling alleen kan afdwingen – bovendien verschillen de meningen in 

plaats en tijd over wat (on)gelijkheid en (on)rechtvaardigheid is -, daarom is het van belang om samen te 

werken met civil society in de mics, maar ook in de least-developed-countries (ldcs). Als we de vergelijking 

met Europa trekken, kan gesteld worden dat ongelijkheid hier uiteindelijk ook kleiner is geworden door 

volksbewegingen en door de kracht van maatschappelijke organisaties. De verschuivende aandacht naar het 

maatschappelijk middenveld betekent ook een verschuiving van klassieke OS naar strategieën op maat.  

Het is vervolgens de vraag welke verantwoordelijkheid de Nederlandse overheid en de private sector in de 

mics hebben en zouden moeten hebben. Zo gingen er tijdens de discussies stemmen op om door middel 

van criteria op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) werkgelegenheid voor de 

groeiende middenklasse te stimuleren, zodat zij uiteindelijk zelf het heft in handen kunnen nemen. 

Daarnaast is het duidelijk geworden dat de rol van westerse donors is veranderd. In toenemende mate 

hebben mics geen behoefte meer aan ‘onze’ manier van OS vanwege concurrentie uit onder andere de 

BRICS landen. Tegelijkertijd lijkt doorgaan met intensieve OS ook niet voor de hand te liggen wanneer we 

terugkijken op de ontwikkelingen in de ldcs. Belangrijke aandachtspunten als arbeid, inkomen en 

ondernemerschap zijn daarbij niet adequaat geadresseerd. Het is dan ook essentieel dat de herinterpretatie 

van OS lokaal eigendom in ldcs aandacht geeft.  

Als we het maatschappelijk middenveld intensiever willen gaan steunen en daarbij mensen bijstaan 

om aanspraak te maken op wat ze willen en nodig hebben, dan gaat de discussie over hoe dit te doen al 

snel over mensenrechten. De vraag is echter of mensen wel behoefte hebben aan ons advies om meer 

gelijkheid te creëren. Sommige deelnemers meenden van wel, anderen wezen er op dat wij nog altijd te 

weinig luisteren naar lokale organisaties. Bovendien zijn er vaak al veel initiatieven gaande, daar moet IS op 

inspringen. Om hiervoor draagvlak binnen de Nederlandse samenleving te creëren, zal moeten worden 

ingegaan op de vraag of we ons belastinggeld moeten en willen inzetten om deze verzelfstandiging te 

faciliteren. Met andere woorden: onze internationale verantwoordelijkheid is onlosmakelijk verbonden met 

politiek draagvlak binnen de eigen samenleving. 

Het volgende punt dat tijdens de discussies aan de orde kwam, was de vraag hoe Nederland zich 

moet gaan profileren als het maatschappelijk middenveld haar focus wordt. Nu doen ambassades, ngo’s en 

multilaterale organisaties teveel van hetzelfde. Hiermee vervagen de grenzen, terwijl bijvoorbeeld een 

ambassade een wezenlijk ander mandaat heeft dan een ngo. Verschillende deelnemers konden zich vinden 

in het idee dat ngo’s in de loop der jaren hun eigen verhaal hebben verloren en opnieuw hun discours 

moeten construeren. De makke van het huidige OS denken en doen is dat onze belangen niet duidelijk 

gedefinieerd zijn: waarom doen we wat we doen? We moeten preciezer zijn in wat we willen en wat onze 

doelen zijn, en uiteindelijk in waar onze bijdrage ligt. In feite betekent dit dat de IS agenda gebaseerd moet 

zijn op politieke analyses en beslissingen in plaats van louter technisch-instrumenteel denken. Immers, 

uiteindelijk zijn machtsconflicten en de gepaard gaande ongelijkheden de focus van IS.  

In de discussies kwam naar voren dat de aangepaste IS strategie zich niet meer moet richten op 

landen, maar op regio’s. De thema’s waar Nederland zich nu hard voor maakt, zijn een goede keuze. Maar 

de investeringen in kennis zijn nog altijd niet genoeg. Dit kan verbeterd worden door onder andere 

investeringen in het hoger onderwijs en voornamelijk in PhD’s te doen, zodat jonge talenten verder kunnen 

komen. Er zijn nog altijd weinig Afrikaanse academici, terwijl er veel partnerships opgebouwd kunnen 

worden in het onderwijs. 

Het tracking development system kan een interessante bijdrage leveren aan de ondersteuning van 

en samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Dit brengt in kaart wie jonge talenten zijn in een 

ontwikkelingsland. De vraag is hoe we die change agents verbinden en hoe ze elkaar kunnen vinden. Het is 

niet de bedoeling dat wij de verandering monopoliseren, maar de uitdaging is om deze jongeren die 

vernieuwing voorstaan te faciliteren. Zoals het policy paper ter voorbereiding aan deze bijeenkomst helder 

verwoordde: ‘Inclusive growth needs strong political and business commitment and a civil society that is 

vocal and effective and can mobilize popular ‘threats’ for those in power, forcing them to negotiate social 

policies. Finding and supporting ‘inclusive growth champions’ within the power arena in countries (and the 
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continent as a whole), and connecting them effectively to support structures from abroad is the most 

important challenge for economic diplomacy and ‘development assistance 3.0’.’
1
 

Deze uitdaging kan effectief worden aangegaan als wij goed in kaart kunnen brengen wat zij nodig 

hebben. Om terug te grijpen op een eerdere opmerking: er is meer aandacht nodig voor wat zij aangeven 

als belangen en behoeften. Zo vertelde een deelnemer dat hij op reis veelal de vraag krijgt hoe je een 

sociaal probleem kunt vertalen in een economische kans, oftewel hoe je capaciteit kunt opbouwen.  

Capaciteitsopbouw is echter één kant van het ontwikkelingsverhaal. Zuidelijke landen moeten ook 

toegang kunnen krijgen tot onze markten: van aid to trade lijkt tegenwoordig het credo. In werkelijkheid 

sluiten naast Europa en Noord-Amerika steeds meer landen hun grenzen, zoals nu ook India en China. 

Nederland zou haar bedrijfsleven juist moeten stimuleren om het eerlijkheidsbeginsel in IS te waarborgen. 

Nederlandse bedrijven moeten nog veel leren over hoe je gelijkwaardig handelt; Agentschap NL 

bijvoorbeeld geeft hier aandacht aan in haar business to business programma. Het is dus nu aan de nieuwe 

minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking om daadwerkelijk invulling te geven aan 

haar titel door handel en ontwikkeling te integreren. Nederland is een voorloper geweest in het zetten van 

standaarden en heeft kennis over hoe een meerwaarde te behalen in het bedrijfsleven. Deze kennis in 

combinatie met de bereidwilligheid van steeds meer bedrijven om duurzaamheid na te streven, zou inzet 

moeten zijn van aangepast IS beleid. De overheid zou dan een faciliterende rol moeten spelen in het overleg 

met deze bedrijven. 

Tegelijkertijd mag deze steeds sterker wordende integratie van het bedrijfsleven in IS niet 

versimpeld voorgesteld worden. Hoewel het Nederlands bedrijfsleven in fragiele staten – en veel van de ldcs 

worden hiertoe gerekend – van betekenis kan zijn om te voorzien in bovenstaande aandachtspunten, moet 

niet vergeten worden dat de allerarmsten hier veelal niet in betrokken zijn. De partijen in de ldcs waarmee 

het bedrijfsleven zaken doet, zijn gebonden aan grote investeringen en zijn zodoende vermogend. Deze 

mensen zouden als ambassadeur kunnen optreden in eigen land. Hoewel het belang van het bedrijfsleven 

zeker niet per definitie tegemoet komt aan de belangen van de allerarmsten, kunnen de ambassadeurs door 

middel van de opzet van lokale ondernemingen een overdracht van kennis proberen te bewerkstelligen. 

Meestal is dit de enige manier om in fragiele staten kleine successen te boeken, omdat de overheden veelal 

te breekbaar en te corrupt zijn als partner in IS.  

  Naast de integratie van het bedrijfsleven in IS, is het van belang om de veiligheidsstructuren in 

ontwikkelingslanden te blijven professionaliseren en dus ook Defensie onderdeel te maken van IS. Veiligheid 

en armoede zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar het probleem van Nederland is dat er 

veelal geen coherent programma volgt uit conflict- en veiligheidsanalyses. Defensie weet vaak niet hoe de 

professionalisering adequaat te faciliteren. Er werd geopperd dat we deze taak niet alleen instrumenteel 

moeten benaderen, maar dat we ook meer gebruik moeten gaan maken van verschillende expertises die wij 

al hebben.  

 

 

II 

 

Ook in fragiele staten is economische ontwikkeling en versterking van de private sector noodzakelijk. 

Omdat het bedrijfsleven daar weinig eigen incentives heeft om te investeren, zijn nieuwe 

interventiestrategieën nodig om de private sector in deze landen in beweging te krijgen. 

 

De meeste deelnemers waren het eens met de stelling: uiteraard is economische ontwikkeling van belang in 

fragiele staten om hen perspectief te bieden. We moeten hierbij wel opletten welke definitie van fragiele 

staten we hanteren. Er is wel degelijk een onderscheid tussen fragiele- en  semi-fragiele staten. Semi-

fragiele staten zij bij uitstek belangrijk in het creëren van een hub om van daaruit verder te werken in 

andere landen. Bedrijven hebben in deze instabiele context wel lokale partners nodig om de processen te 

faciliteren. Zo werd het voorbeeld van Heineken gegeven die zich kon vestigen in fragiele staten, omdat ze 

daar contacten had op het hoogste niveau.  

Hoewel deze multinational veel voor elkaar kon krijgen, bleef het toch lastig om partnerschappen te 

                                                
1  Dietz, T., Towards a tailor-made policy with attention for inclusive growth and development in international 

development activities, with a focus on Africa and the new Dutch approach: Ten points for debate., pagina 6. 
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vormen. Bovendien blijken voorzieningen vaak onbetrouwbaar wat veel geld kan kosten als ze wegvallen. 

De vraag is dus wie het risico van investeren in fragiele staten kan en wil dragen. Niet alle bedrijven zijn 

bestand tegen de gevolgen die de risico’s met zich mee kunnen brengen. Een deelnemer opperde dat dit 

voor bijvoorbeeld Chinese bedrijven anders ligt. Zij zouden gewend zijn aan de problematische situaties, 

waarin corruptie, een ander belastingsysteem en status kwesties een rol spelen. Voor Nederlandse 

bedrijven is het een uitdaging om de problemen en risico’s te leren kennen, zodat ze er beter mee om 

kunnen gaan. Maar omdat zij hun investeringen binnen maximaal tien jaar moeten terugverdienen, lijkt 

deze uitdaging wellicht te hoog gegrepen. Om hier het hoofd aan te bieden is het verstandig - zoals eerder 

gezegd - verbinding te zoeken met het lokale bedrijfsleven, omdat zij kennis hebben over hoe om te gaan 

met publieke zaken. Deze contacten kunnen als prikkel werken voor bedrijven om met een bepaald land 

zaken te doen. Bovendien moet niet vergeten worden dat er al een aantal strategieën wordt gevolgd, 

waaronder public-private partnership (PPP) projecten. 

 Een volgend punt waarover werd gediscussieerd, betrof hoe het ontwikkelingsgeld Nederlands- en 

lokaal bedrijfsleven in een ontwikkelingsland zou kunnen stimuleren. Een deelnemer vroeg zich af of 

bedrijven niet sowieso in fragiele staten zouden investeren, ongeacht de hulp vanuit de overheid. Zo veel 

steun wordt er namelijk niet aan het ministerie gevraagd. Bedrijven zouden namelijk steeds beter weten 

wat ze willen, waardoor ze gerichter aan de slag kunnen. Bovendien, ontwikkelingsgeld is er in eerste 

instantie voor armoedevermindering. Maar als het bedrijfsleven hieraan een bijdrage kan leveren, dan is dat 

mooi meegenomen en daar moet dan zeker op worden ingezet. IS werkt dan dus als synergie tussen doel en 

middelen. Andersom werkt de financiële bijdrage vanuit de overheid als prikkel voor bedrijven, omdat een 

deel van hun investeringsrisico daarmee wordt afgedekt. Bovendien kan de overheid duidelijkheid scheppen 

over waar bedrijven rekening mee moeten houden bij investeringen in fragiele- en semi-fragiele staten. 

 Hoewel bedrijven een basis kunnen leggen voor de ontwikkeling van publieke instellingen in 

fragiele- en semi-fragiele staten, moet er nog veel gedaan worden aan hun mvo-beleid. Het zijn vaak de 

grote bedrijven die profiteren van chaos en conflict en het is dus zaak om de bedrijfsketens te verbeteren. 

Tijdens de discussie werd geopperd dat de schendingen die bedrijven in het buitenland begaan vervolgd 

zouden moeten kunnen worden. Hoewel dit een lange termijn plan is, moet het idee niet onderschat 

worden. Immers, het Internationaal Strafhof is er tegen de verwachting in ook gekomen. In de tussentijd is 

er de hoop dat bedrijven elkaar corrigeren als gevolg van misstanden, maar in hoeverre is het realistisch om 

hiervan uit te gaan? De vraag bleek niet eenduidig te beantwoorden, maar er valt wat voor te zeggen dat in 

elk geval de opkomst van sociale media bedrijven tot transparantie dwingt. 

 Hoe motiveer je dan bedrijven en de landen waarin zij investeren om zich te richten op duurzame 

ontwikkeling? Ten eerste is het van groot belang dat de machtsstructuren van het desbetreffende land in 

kaart worden gebracht: economische macht gaat immers hand in hand met politieke macht. De enige 

manier om tot duurzame groei te komen is om de ongelijke machtsstructuren te doorbreken door middel 

van inclusieve politieke systemen. Dit betekent dat goed gekeken moet worden naar wat lokaal nodig is, 

zodat lokale economieën kunnen opbloeien. Daarnaast zouden mensen lokaal opgeleid moeten worden en 

betrokken moeten zijn bij de buitenlandse bedrijven. Deze strategie van local content is onderhevig aan 

bepaalde criteria, maar het is niet altijd duidelijk wie deze eisen opstelt. Grote multinationals doen 

overigens al aan dit soort gemeenschapsopbouw, maar vanuit eigenbelang en niet vanuit het OS 

gedachtegoed.  

  

 

Plenair debat 

 

Tijdens het plenaire debat aansluitend op de discussies, werd de deelnemers gevraagd zaken te benoemen 

die nieuw voor hen waren of die hen op ideeën brachten. Zo verwoordde een deelnemer dat de term 

trilaterale samenwerking een interessante bijdrage voor haar leverde. Dit is de samenwerking tussen 

Nederland, de BRICS landen en ontwikkelingslanden. In het verlengde hiervan merkte een andere 

deelnemer op dat de nieuwe aanpak binnen IS zich concentreert op de gouden piramide, dat wil zeggen de 

verbanden tussen de overheid, wetenschap, bedrijfsleven en ngo’s. Deze samenwerkingsverbanden zijn niet 

gemakkelijk, maar vertegenwoordigen een meerwaarde in IS. Het AIV presenteert binnenkort een advies 

met betrekking tot de gouden piramide. Hoewel wetenschap nog niet een prominente aanwezigheid had in 

het advies, zal ze naar aanleiding van deze expertbijeenkomst een duidelijkere rol krijgen toegedicht. De 
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vraag is wel hoe voorkomen kan worden dat gevestigde belangen binnen de piramide conflicten 

veroorzaken en voor vertraging zorgen. 

 Een ander punt dat naar voren kwam is in hoeverre we kunnen toewerken naar de extraterritoriale 

werking van het recht om handelsdelicten aan te klagen en te veroordelen. Dit betekent dat de politieke 

dimensie van IS ook steeds prominenter wordt. En daar is wat voor te zeggen, omdat dit een duidelijkere 

benoeming van onze belangen verwacht en daarmee duidelijkheid verschaft.  

 Vervolgens werd aandacht besteed aan een centrale vraag die eerder al in de eerste bijeenkomst 

uitvoerig is besproken: wat doen we nog in de mics? De meesten waren het er over eens dat wij de (lagere) 

middenklasse moeten blijven ondersteunen, zodat zogeheten counterveiling powers zich kunnen 

versterken. Maar tegelijkertijd werden er kanttekeningen gemaakt: we moeten oppassen dat we niet alle 

ideeën en successen van OS overboord gooien. Het zou van naïviteit getuigen als Nederland dacht als 

pionier een nieuwe strategie te kunnen ontwikkelen om IS vorm te geven. Nederland heeft zeker een 

meerwaarde en kan nog steeds impact maken in samenwerkingsverbanden, maar het zou niet onverstandig 

zijn om met een kritische blik te kijken naar hoe wij strategieën verwoorden. Wellicht is daarmee ook een 

slag te slaan in het terugkrijgen van draagvlak voor IS in de Nederlandse samenleving.  

 Tenslotte verwoordde de voorzitter van SID NL zijn visie op hoe Nederland verder zou moeten gaan. 

Hij betoogde dat wij de samenleving iets proberen te verkopen wat er in werkelijkheid niet is. Er is geen OS 

als zodanig, maar dit is een aaneenschakeling van disciplines zoals onderwijs, zorg en veiligheid. We zouden 

terug moeten naar de expertise per discipline, waardoor duidelijk wordt wie waar goed in is. Met andere 

woorden: het landschap moet niet veranderd worden (de kennis en expertise reeds opgedaan door OS), 

maar de architectuur ervan (een herinterpretatie en aanvulling richting IS). 

 

Samenvatting 

 

• We moeten voorzichtig zijn met de vernieuwing van concepten en strategieën; armoede is niet per 

definitie veranderd sinds de opkomst van de mics.  

• OS-instituties staan onder druk vanwege mondiale machtsverschuivingen en het verlies van hun 

eigen verhaal. Zij moeten investeren in hun expertise om het eigen discours te hervinden.  

• IS moet gaan over machts(on)gelijheid en verdelingskwesties. De IS agenda moet niet verder 

gedepolitiseerd worden. Duurzame groei van ontwikkelingslanden kan alleen slagen door middel 

van inclusieve politieke systemen. 

• Onze internationale verantwoordelijkheid is onlosmakelijk verbonden met politiek draagvlak binnen 

de eigen samenleving. 

• Integratie van het bedrijfsleven en defensie in IS. We moeten toewerken naar trilaterale 

samenwerkingsverbanden en de focus van IS verleggen naar het regionale maatschappelijk 

middenveld in ontwikkelingslanden. 

• Economische ‘ambassadeurs’ in ldcs stimuleren in kennisoverdracht voor allerarmsten.  

• Jonge talenten in ontwikkelingslanden begeleiden en met elkaar in contact brengen. 

• Enerzijds investeren in capaciteitsopbouw, anderzijds markten open opstellen.  

• Investeren in fragiele- en semi-fragiele staten is belangrijk om perspectieven te bieden. 

• Lokaal bedrijfsleven is belangrijk om kennis op te doen en partnerschappen mee te vormen. 

• Er moet nog veel gedaan worden op het gebied van mvo. Ook moeten handelsdelicten in het 

buitenland veroordeeld kunnen worden. 
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