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Internationale Samenwerking en traditionele hulp: nieuwe 

instrumenten 

 

Verslag expertbijeenkomst 3 
 

 

Op vrijdag 14 december nodigde SID wederom deelnemers uit voor een expertbijeenkomst, de 

laatste in een reeks van drie georganiseerd in samenwerking met de FMO, ISS en NCDO. Deze 

bijeenkomst had als thema de ontwikkeling van nieuwe instrumenten in de internationale arena. 

Vier groepen, bestaande uit experts uit het bedrijfsleven, kennisinstituties, de overheid en ngo’s, 

bediscussieerden achtereenvolgens twee stellingen, dan wel vragen. Aansluitend leidde de 

moderator Peter ter Horst het plenaire gedeelte en sloot de voorzitter van SID NL af met een 

dankwoord en concluderende woorden. 

 

 

I 

 

Mondiale publieke goederen kunnen niet gefinancierd worden uit traditionele ODA-gelden. Hoe dan wel? 

 

Eigenlijk suggereert de stelling twee vragen: hoe moeten de problemen rondom mondiale publieke 

goederen aangepakt worden? En: welke toekomst is er voor het ODA-instrumentarium? Er is geen 

eenduidig antwoord op de eerste vraag. Uiteindelijk zullen de kosten bij de burger komen te liggen, maar dit 

is per saldo juist een lastenverlichting als we preventief investeren. Over de tweede vraag bleek meer 

eenduidigheid bij de deelnemers: ODA moet beschikbaar blijven voor falende en fragiele staten. De ODA-

agenda moet niet simpelweg verbreed worden, dan wordt het armoedevraagstuk overschaduwd. 

Tegelijkertijd moeten we niet doen alsof een naamverschuiving van OS naar IS toereikend is. Het gaat om 

een werkelijk nieuwe aanpak voor een toenemend aantal mondiale uitdagingen. ODA-gelden gaan deze 

mondiale problemen niet oplossen. Dit impliceert dat alle landen in feite onderontwikkeld zijn in de aanpak 

van deze nieuwe problemen. Deze invalshoek vereist een mentale verandering, maar het probleem is dat in 

Nederland geen goede politici zijn die met passie, eerlijkheid en realiteitszin het nieuwe verhaal over 

kunnen brengen. 

De vraag hoe publieke goederen te financieren, bleek vele haken en ogen met zich mee te brengen. Als we 

kijken naar de rol van het bedrijfsleven in internationale samenwerking, dan gaat het primair om welke 

kansen te pakken zijn en in hoeverre risico’s afgedekt kunnen worden. Bij investeringen in 

ontwikkelingslanden zijn de risico’s veelal niet afgedekt. Hoewel garantiestellingen al steeds meer in omloop 

zijn, is de vraag of dit genoeg is. Tegelijkertijd kunnen regels rondom ODA-gelden bedrijven tegenwerken, 

wat investeren in ontwikkelingslanden contraproductief maakt. Zo dwingen bepalingen dat investeringen 

met weinig impact in aanmerking komen voor ODA-gelden, maar renderende investeringen niet. Het is dus 

ook van belang dat de overheid en particuliere initiatieven een rol spelen bij internationale samenwerking. 

  

De kern van een nieuwe financieringsmodel voor publieke goederen zou volgens een van de deelnemers 

een ander vertrekpunt moeten hebben. Zo bleek de reflectie op een sociale economie een gemis in het 
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voorbereidende artikel
1
. Daar wordt in eerste instantie veel aangestuurd op aandeelhouders in plaats van 

maatschappelijke waarden. Welke waarden belangrijk zijn in welk type economie zou echter het eerste 

discussiepunt moeten zijn. Duurzame waardeketens kunnen de uitdrukking zijn van zo’n sociale economie. 

Sommige deelnemers pleitten er dan ook voor dat bedrijven zich hierop moeten concentreren en zich niet 

buiten hun sector bezig houden met het opzetten van sociale voorzieningen. Veel belangrijker is het dat 

overheden zich committeren aan social responsability. Veel overheden zijn echter elitegroeperingen en of 

zij zich hieraan houden is maar de vraag. Hier zou een globale oplossing voor gevonden moeten worden. 

Als aanvulling op het idee dat in eerste instantie nagedacht moet worden welke sociale economie we willen 

en kunnen inrichten, verwoordde een deelnemer de noodzaak duidelijk te krijgen waaraan we ons willen 

committeren. Ook dit zou vooraf moeten gaan aan de ontwikkeling van financieringsmogelijkheden. Het 

gaat uiteindelijk om de impact van het oplossen van mondiale problemen en niet zozeer om het label wat 

we vastplakken aan de geldstromen om dit te bereiken. 

Of er werkelijk vaart wordt gezet achter de ontwikkeling van financieringsmechanismen van publieke 

goederen, is uiteindelijk een kwestie van politieke wil. Sterker nog, het mandaat voor deze politieke wil ligt 

bij de maatschappij. Momenteel leeft het onderwerp van de bedreiging van publieke goederen niet genoeg 

bij de samenleving. Zeker in de huidige crisistijd is er weinig motivatie om een groene economie te 

stimuleren. Dit heeft veelal te maken met het gebrek aan werkelijk leiderschap binnen de politiek. Politici 

die een eerlijk, duidelijk en realistisch verhaal kunnen overbrengen zijn schaars. Dat betekent dat framing 

essentieel is om de boodschap aan de burgers helder te krijgen. Politici moeten vanuit de burger gaan 

denken in het overbrengen van de boodschap. Want uiteindelijk zal het voor de samenleving niet een 

kwestie zijn van onwil: ook zij beseft zich terdege dat er klimaatproblemen zijn. Maar de urgentie van de 

risico’s en de noodzaak veerkracht te bekostigen, zijn onderwerpen die politici nog niet duidelijk agenderen.  

 De vraag blijft dan hoe we uiteindelijk toewerken naar de aanpak van de bedreiging van mondiale publieke 

goederen. De invoering van de vliegtaks bijvoorbeeld kwam niet op een gelegen moment. Maar hiermee 

schuiven we de problemen voor ons uit, er is immers nooit een gelegen moment. Wanneer politici duidelijk 

maken wat de kosten zijn als er niets wordt gedaan aan de mondiale problemen, kan dit een bijdrage 

leveren aan de versteviging van maatschappelijke en politieke wil. Duidelijk maken dat de afwenteling van 

de kosten bij de burger terecht komt, is hierbij essentieel. We zouden bijvoorbeeld toe moeten naar de 

belasting van regionale grondstoffen. Daarnaast – zoals ook in de vorige bijeenkomsten naar voren is 

gekomen – zal gebroken moeten worden met de traditionele manier van hulp geven, waardoor ruimte 

ontstaat voor partnerschappen. Dat betekent dat Nederland juist ook in China moet blijven investeren. Niet 

vanwege traditionele overwegingen op basis van armoedebestrijding, maar om te profiteren van technische 

ontwikkelingen. De impact van zo’n investering is daarmee groot en sluit dus aan bij de eerdere opmerking 

dat dit voorop zou moeten staan in de aanpak van mondiale problemen. Met andere woorden: Nederland 

moet juist bijdragen aan de waarborging van publieke goederen. Niet alleen vanuit altruïstische 

overwegingen, maar ook vanuit eigenbelang. 

Omdat mondiale publieke goederen met elkaar samenhangen, is het essentieel om het eigenbelang van 

landen duidelijk voor ogen te houden, evenals de standpunten van politieke partijen en de publieke opinie. 

Bovendien, eigenbelang is niet alleen gerelateerd aan de staat. Ook het bedrijfsleven heeft een aandeel in 

de waarborging van publieke goederen. Maar de agenda’s van armoedebestrijding en mondiale publieke 

goederen moeten gespreid worden en teruggevoerd naar de uitvoeringsmechanismen. Dat betekent dat elk 

vakministerie geld zou moeten besteden aan de waarborging van publieke goederen, met andere woorden: 

Nederland heeft een rijksbrede IS agenda nodig. Dat vergt internationaal denken binnen de overheid en 

uitmuntende coördinatie. Voor het bedrijfsleven is de regeldruk echter te zwaar wanneer je een brede 

agenda met betrekking tot mondiale publieke goederen eist. Zeker voor kleinere bedrijven ligt de lat hoog 

om zich internationaal te oriënteren en te investeren. Bij grotere bedrijven is het probleem dat er veel 

verschillende en concurrerende belangen zijn waardoor regeldruk en beleidsonzekerheid internationaal 

investeren kan belemmeren.  

Tijdens de discussie gingen er ook stemmen op dat de rijksbrede verdeling van IS-geld slechts een technisch 

antwoord is op de vraag hoe de publieke goederen gefinancierd moeten gaan worden. De overheid is niet 

alleen verantwoordelijk voor de publieke goederen, ook private initiatieven zijn belangrijk en moeten 

                                                
1 Wijffels et al., Naar een nieuwe invulling van Internationale Samenwerking. Drievoudig hervormen voor driedubbele 

winst: innoveren en coördineren als basis voor beter buitenlandbeleid. 
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verantwoordelijkheid nemen. Het is tijd om om deze optiek in ogenschouw te nemen, zonder de publieke 

goederen geheel over te laten aan de private sector. Maar de overheid blijft de bewaker van de publieke 

goederen.  

 

 

II  

 

Samenwerking tussen overheid, private sector, maatschappelijk middenveld en academia is nu slechts 

een pretentie. Hoe kun je een constructieve samenwerking organiseren en zo coherentie van 

(inter)nationale inspanningen vergroten? 

 

Een teveel aan regels kan de samenwerking beperken en kost bovendien handenvol geld. Anderzijds, de 

versnippering binnen samenwerkingsverbanden leidt ertoe dat ieder verschillende doelstellingen heeft. Het 

is dan verstandig om de verschillende geldstromen en de eilandjes waar partijen zich op bevinden in 

overeenstemming met elkaar te brengen, ofwel te harmoniseren. Nederland is echter nog niet zo ver met 

samenwerken op grote schaal, hoewel de huidige mondiale problemen dit wel vereisen. De overheid moet 

bijvoorbeeld meer gaan samenwerken met de private sector, en dat betekent met elkaar in gesprek gaan en 

gemeenschappelijke doelen formuleren. Om ervoor te zorgen dat verschillende partijen zich werkelijk 

committeren aan samenwerking, stelde een deelnemer de opbouw van een platform voor waarbinnen 

doelstellingen worden gestroomlijnd. Het risico is echter dat er zo nieuwe overlegstructuren buiten de 

partijen ontstaan om coherentie te bewerkstelligen, terwijl partijen tegelijkertijd hun eigen gang kunnen 

blijven gaan. Bovendien zal het ontwikkelen van een eenduidige visie om coherentie te waarborgen niet zo 

eenvoudig zijn: de diversiteit in de wereld is nu eenmaal te groot. Tegelijkertijd ontstaat er een toename in 

richtlijnen en regels om samenwerking te begeleiden. Maar de vraag is of dit haar intenties niet ondermijnt: 

het extra werk voor organisaties leidt ertoe dat er minder tijd overblijft voor de werkelijke samenwerking. 

Andere deelnemers waren van mening dat kennisdeling belangrijker is dan samenwerking. Het is belangrijk 

om op de hoogte te zijn van ieders activiteiten, anders kunnen partijen elkaar gaan tegenwerken. 

Samenwerking moet bovendien geen doel op zich worden. Er zijn veel 'gedwongen huwelijken' ontstaan, 

doordat er een bonus bestaat voor samenwerking. De MFS-allianties zijn hier een voorbeeld van. Maar de 

vaag gekoppelde eigenbelangen kunnen ruis veroorzaken. Bovendien hangt het slagen van samenwerking af 

van goed leiderschap.  

Daarom zou het verstandiger zijn als partijen een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben, maar de weg 

hier naar toe deels zelf bepalen. Tegelijkertijd zal stap voor stap het doel bereikt moeten worden, niet met 

behulp van grote organisaties als de VN, maar met de kracht van kleine groepen door middel van platforms. 

Wanneer dan ieders eigenbelang gekoppeld is aan het gemeenschappelijk doel, wordt er meer recht 

gedaan aan de verschillende identiteiten. Anderzijds zal ook meer inspanning geleverd moeten worden om 

een deel van de eigen identiteit in te leveren. Door halsstarrig vast te houden aan de eigen achterban en 

eigen drijfveren, kan samenwerking weer belemmerd worden.  

Het is essentieel om van te voren vast te leggen welke soort samenwerking de partijen ambiëren en op welk 

punt de samenwerking al dan niet door gaat. Bij een exit-strategie hoeft overigens het partnerschap niet 

altijd opgezegd te worden. De samenwerking bij een project kan dan wel stoppen, het partnerschap kan 

soms ook blijven bestaan. Partnerschappen zijn er immers in eerste instantie om de versnippering als gevolg 

van schaalvergroting het hoofd te bieden. De publiek-private samenwerkingen bestaan in verschillende 

vormen. Soms zijn maatschappelijke organisaties wel betrokken, maar soms ook niet. Bovendien kunnen 

partijen zich op verschillende manieren manifesteren. Zo zal een academische instelling een andere rol 

spelen binnen een kennisplatform dan bijvoorbeeld binnen onderzoek naar een biomedisch vaccin. Op 

deelterreinen kunnen dan heel goed coalities worden gesloten, vooral wanneer het tijdelijke samenwerking 

betreft. Maar de financiering hiervan is meestal lastig, juist vanwege de tijdelijke en dus onzekere aard. 

 

De overheid zal nog altijd een belangrijke rol moeten spelen binnen samenwerkingsverbanden, omdat zij de 

grootste legitimiteit in de samenleving heeft. Velen waren het erover eens dat er al veel 

samenwerkingsverbanden mede door de overheid tot stand zijn gekomen. Bovendien is ze een belangrijke 

geldschieter. Anderzijds is de overheid een onbetrouwbare speler: ze verandert immers elke vier jaar – zo 

niet vaker – van samenstelling. Maar wanneer we een post-Millennium Development Goals agenda als 
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nieuwe stip aan de horizon willen zetten, is het de vraag of de overheid hiertoe voldoende capaciteit heeft. 

Maatschappelijke organisaties zullen dit wellicht beter aankunnen. Ook de private sector zal meer kunnen 

bijdragen aan het behoud van de mondiale publieke goederen, wanneer er een duidelijke agenda is. De rol 

van de wetenschap ligt er dan in om het grotere geheel en de ontwikkelingen te bewaken en te 

presenteren. In deze coalitie van lange termijn partners zou idealiter een onafhankelijke partij in het midden 

moeten staan, ware het niet dat deze er niet is. Misschien dat hier een rol voor de consument ligt. Zij kan 

immers door de keuze voor bepaalde producten druk uitoefenen en zo een min of meer onafhankelijke rol 

spelen. 

 

 

Plenair debat 

 

 Tijdens het plenaire gedeelte van deze laatste bijeenkomst, onderstreepte een deelnemer nog eens dat de 

wereld sterk is veranderd, dat de armsten niet meer per definitie in de armste landen wonen en dat een 

mentaliteitsverandering noodzakelijk is om de mondiale problemen gezamenlijk aan te pakken. 

Tegelijkertijd is de manier van communicatie veranderd en moeten we kiezen voor transparante discussies. 

De mondiale problemen omtrent de publieke goederen overstijgen echter het bereik van het nieuwe 

ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Er is een nationale inspanning en een 

regeringsbrede aanpak nodig om met een verbreed instrumentarium de problemen aan te pakken. 

Tegelijkertijd zal de IS-sector in discussie moeten gaan met de samenleving, om de afstand tot haar te 

beperken. Op basis van het welbegrepen eigenbelang van burgers, zal ze haar verhaal bij de samenleving 

aanhangig moeten maken. Dit geldt ook voor initiatieven vanuit de politiek. Bovendien moet niet vergeten 

worden dat het armoedevraagstuk in ontwikkelingslanden niet los staat van armoede in ons eigen land. 

Deze verbinding is nog niet gelegd in het huidige debat. Maar op de vraag hoe de burger dan betrokken 

moet worden bij IS ontwikkelingen, is nog geen eenduidig antwoord. 

Een andere deelnemer stelde dat de nadruk niet moet liggen op de naamgeving van financiële stromingen. 

Of het nu wel of geen ODA is, wel of geen geld van het bedrijfsleven, de focus moet liggen op de 

doelstellingen die we willen realiseren met zoveel mogelijk impact. Dit kan in praktijk gebracht worden door 

de globale economie in getallen te vatten, zodat het meetbaar en inzichtelijk wordt. Hoewel de IS sector 

bekend is met vele metingen, mist werkelijk leiderschap om hier een vervolg aan te geven.  

Tenslotte sprak de voorzitter van SID  uit dat de expertbijeenkomsten hebben geholpen om dichter bij het 

antwoord te komen op de vraag of de politiek nog leidend is in het IS veld, of dat andere partijen deze rol 

over nemen. In elk geval is duidelijk dat er behoefte is aan nieuwe verhoudingen en een proces richting 

nieuw leiderschap. Hij sloot af met een dankwoord waarbij hij benadrukte vol energie de komende 

conferentie tegemoet ziet.  

 

 

Samenvatting 

 

• ODA-geld  moet beschikbaar blijven voor falende en fragiele staten.  

• Hoe nieuwe financieringsmodellen te ontwikkelen heeft een nieuw vertrekpunt nodig en wel vanuit 

een sociale economie. Bedrijven zouden zich moeten richten op verduurzamen van de 

waardeketens en de overheid moet zich committeren aan social responsability. 

• Sterk politiek leiderschap is nodig om de politieke wil voor het aanpakken van problemen omtrent 

mondiale publieke goederen te legitimeren bij de samenleving. Het welbegrepen eigenbelang van 

burgers moet meegenomen worden om draagvlak verkrijgen. Het is essentieel om duidelijk te 

maken dat de afwenteling van de kosten uiteindelijk bij de burger terecht komt. Preventief 

investeren betekent een toekomstige lastenverlichting. 

• De impact van het aanpakken van mondiale problemen moet centraal staan, niet zozeer  het label 

wat we vastplakken aan de geldstromen om dit te bereiken. 

• Een rijksbrede IS agenda is noodzakelijk. Dit vergt internationaal denken binnen de overheid en 

uitmuntende coördinatie.  

• De overheid is niet alleen verantwoordelijk voor de publieke goederen, ook private initiatieven zijn 
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belangrijk en moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De overheid blijft bewaker van de publieke 

goederen. 

• Een deel van de eigen identiteit moet ingeleverd worden om samenwerking niet te veel te 

belemmeren. Tegelijkertijd zal een gemeenschappelijk doel nagestreefd moeten worden, maar kan 

de weg er naar toe grotendeels zelf ingevuld worden. 

• Maatschappelijke organisaties zullen een post-MDG agenda wellicht beter kunnen initiëren, maar 

de rol van overheid blijft belangrijk. De rol van de wetenschap is essentieel om het groter geheel 

duidelijk te maken. De consument kan wellicht als semi-onafhankelijke partij fungeren. 
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