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Voorwoord	

SID	NL	heeft	in	2012	een	actieve	bijdrage	geleverd	aan	
het	steeds	intenser	wordende	debat	over	de	positie	
van	Nederland	in	internationale	samenwerking.	Het	
nieuwe	kabinet	besloot	in	de	regeringsverklaring	het	
budget	voor	Ontwikkelingssamenwerking	te	verlagen	
en	voor	het	eerst	in	decennia	onder	de	0,7%	BNP	te	
brengen.	 Ook	 werd	 ontwikkelingssamenwerking	
samen	 met	 buitenlandse	 handel	 ondergebracht	 in	
een	 ministerie.	 Daarmee	 werden	 twee	 ingrijpende	
besluiten	 genomen	 die	 braken	 met	 een	 lange	 en	
brede	traditie	in	Nederland.	

SID	 NL	 heeft	 zich	 actief	 in	 dat	 debat	 gemengd	 in	
2012,	 zoals	 dit	 verslag	 laat	 zien.	 Daarmee	 bevestigt	
SID	 haar	 rol	 als	 een	 plaats	 waar	 debat	 en	 dialoog	
wordt	georganiseerd	over	de	positie	van	Nederland	
in	 de	 wereld.	 Daarbij	 probeert	 SID	 Nederlandse	 en	

	

buitenlandse	 inzichten	 en	 kennis	 met	 elkaar	
te	 verbinden	 De	 deelname	 van	 velen	 aan	 de	
bijeenkomsten	 van	 SID	 laat	 zien	 dat	 die	 rol	
gewaardeerd	wordt	en	dat	SID	erkend	wordt	in	haar	
rol	als	ontmoetingsplaats.	

Het	werkmodel	van	SID	NL	is	gebaseerd	op	de	inbreng	
van	anderen,	waardoor	met	een	kleine	staf	veel	werk	
wordt	 verzet.	 Dat	 kan,	 omdat	 zoveel	 anderen	 mee	
willen	 doen	 in	 de	 ontmoeting	 en	 uitwisseling	 die	
SID	organiseert.	Daarom	zijn	we	iedereen	erkentelijk	
die	 ons	 werk	 mogelijk	 maakt,	 en	 vooral	 het	 team	
dat	 in	 2012	 een	 indrukwekkend	 aantal	 activiteiten	
(kwantitatief	en	kwalitatief)	heeft	gerealiseerd.	

René Grotenhuis
Voorzitter

René	Grotenhuis
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1.  SID NL in 2012

De	Society	for	International	Development	Nederland	
(SID	 NL)	 is	 een	 netwerkorganisatie	 gericht	 op	
verdieping	 en	 verbreding	 van	 het	 debat	 over	
internationale	 samenwerking	 en	 ontwikkeling.	
Door	 een	 forum	 te	 bieden	 voor	 discussie	 draagt	
SID	 NL	 bij	 aan	 de	 beleidsdiscussie	 in	 Nederland,	
aan	 kennisvernieuwing	 en	 kennisdeling,	 en	
het	 interesseren	 van	 een	 breder	 publiek	 voor	
internationale	samenwerking.	

SID	 NL	 maakt	 deel	 uit	 van	 een	 groot	 inter-
nationaal	 netwerk	 van	 deskundigen	 op	 het	 gebied	
van	 internationale	 samenwerking,	 de	 Society	 for	
International	Development	(SID).	SID	is	opgericht	in	
1957	en	telt	ruim	3000	leden	in	meer	dan	80	landen.	
SID	NL	telde	in	2012	85	betalende	leden.
In	 Nederland	 bestaat	 SID	 uit	 een	 bestuur,	 een	
secretariaat	 in	 Den	 Haag	 en	 een	 adviesraad	
bestaande	 uit	 academici,	 beleidsmakers,	 private	
partners	 en	 andere	 professionals	 uit	 het	 veld	 van	
de	 internationale	 en	 ontwikkelingssamenwerking.	
De	adviesraad	komt	tweemaal	per	jaar	bijeen	om	te	
adviseren	over	de	thema’s	die	SID	NL	aan	de	orde	zou	
moeten	stellen.	

SID	NL	organiseert	lezingen,	debatten	en	conferenties	
op	 het	 gebied	 van	 internationale	 samenwerking.	 In	
samenwerking	met	de	NCDO	(Nationale	Commissie	
voor	 Internationale	 Samenwerking	 en	 Duurzame	
Ontwikkeling)	 en	 de	 VU	 Universiteit	 in	 Amsterdam	
wordt	de	jaarlijkse	‘SID-lezingenserie’	georganiseerd.	
In	september	2012	werd	de	2011-2012	serie	‘The	State	
in	a	Globalizing	World’	afgerond	met	een	conferentie	
over	de	rol	van	de	staat	bij	watervoorziening;	Vitens	
Evides	 International	 en	 het	 Afrika	 Studiecentrum	
waren	ook	betrokken	bij	de	organisatie.	Daarna	ging	
SID	NL	eind	september	van	start	met	de	2012-2013	serie	
over	de	toekomst	van	internationale	samenwerking.	
Over	 hetzelfde	 thema	 initieerde	 SID	 NL	 ook	 een	
consultatieproces	getiteld	‘Voorbij	Traditionele	Hulp’;	
dit	 consultatieproces	 werd	 georganiseerd	 samen	
met	het	ISS,	de	FMO	en	de	NCDO.	

Het	International	Institute	of	Social	Studies	(ISS	)	was	
voor	 SID	 NL	 in	 2012	 een	 belangrijke	 partner.	 Naast	
het	gezamenlijk	organiseren	van	publieksactiviteiten	
met	 prominente	 sprekers,	 is	 SID	 in	 2012	 gaan	
samenwerken	 met	 de	 vakgroep	 ‘Environmental	
Studies’	 van	 het	 ISS	 in	 een	 serie	 colloquia	 over	 de	
groene	economie.	

Nieuw	 in	 2012	 was	 de	 samenwerking	 met	 het	
Humanity	House.	In	september	2012	is	SID		van	start	
gegaan	met	de	‘Bread	and	Brains’-serie	maandelijkse	
lunchlezingen.

Dit	 jaarverslag	 geeft	 een	 overzicht	 van	 deze	
activiteiten.	Meer	uitgebreide	verslagen	van	al	deze	
activiteiten	 zijn	 te	 vinden	 op	 de	 website	 van	 SID:	
www.sid-nl.org.	

1.1   Bestuur
Het	bestuur	van	SID	NL	is	in	oktober	van	2012	versterkt	
en	 bestaat	 nu	 uit	 acht	 leden	 die	 hun	 activiteiten	
onbezoldigd	verrichten.	Het	bestuur	is	in	2012	zeven	
keer	bijeen	gekomen	en	is	als	volgt	samengesteld:	

•	René	Grotenhuis	(voorzitter)
•	Nita	Wink	(penningmeester)
•	Bernard	Berendsen
•	Jan	Iedema
•	Kees	Kouwenaar
•	Hester	Menninga
•	Ruud	Nijs	(vanaf	oktober	2012)
•	Sandra	Rottenberg	

1.2  Adviesraad
Sinds	oktober	2010	kent	SID	NL	een	adviesraad.	Deze	
adviesraad	kent	20	leden	en	komt	tweemaal	per	jaar	
(in	februari	en	november)	bijeen	voor	een	brainstorm	
en	discussie,	zodat	SID	NL	zicht	krijgt	op	de	thema’s	
die	 in	 de	 verschillende	 werkvelden	 belangrijk	 zijn.	
Daarnaast	 leveren	 de	 leden	 van	 de	 adviesraad	 per	
mail	input.	
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1.3  Personeel
Het	secretariaat	van	SID	NL	wordt	aangestuurd	door	
een	algemeen	coördinator.	Daarnaast	is	per	1	januari	
2012	 is	 een	 strategisch	 adviseur	 voor	 het	 bestuur	
aangesteld,	gedetacheerd	vanuit	het	Ministerie	van	
Buitenlandse	Zaken.	

In	2012	was	de	volgende	staf	werkzaam	op	het	
secretariaat:
•	 Afke	de	Groot	-	Algemeen	Coördinator	(1.0	fte)
•	 Frida	van	der	Graaf	–	Projectmedewerker	(0.73	

fte)
•	 Henny	de	Vries	–	Strategisch	adviseur		

(voor	0.4	fte	gedetacheerd	vanuit	het	Ministerie		
van	Buitenlandse	Zaken)

•	 Wilma	Bakker	–	Administratie	en	secretariaat	
(voor0.3	fte	gedetacheerd	vanuit	Socires)

In	2012	zijn	als	stagiair	en/of	vrijwilliger	actief	
geweest:	
•	 Kim	Geesink
•	 Alexander	Hennekens
•	 Maaike	Lakeman	
•	 Lotje	van	Uhm

Staf

Leden	van	de	adviesraad	zijn:	

Willemijn	Aerdts	(Worldconnectors)	 Frans	Berkhout	(VU)

Hedwig	Bruggeman	(Agri-Profocus)	 Evelijne	Bruning	(The	Hunger	Project)

Bram	Büscher	(ISS)	 Meine	Pieter	van	Dijk	(UNESCO-IHE)

Jan	Donner	(KIT)	 Jos	van	Gennip	(Oud-voorzitter	SID	NL)

Peter	Heintze	(NCDO)	 Anton	Hemerijck	(VU)

Thea	Hilhorst	(WUR)	 Dirk	Janssen	(Worldconnectors)

Adri	Kemps	(CBF)	 Arie	Kuyvenhoven	(WUR)

Peter	van	Lieshout	(WRR)	 Chris	Leonards	(Universiteit	van	Maastricht)

Michel	Scholte	(Worldconnectors)	 Lau	Schulpen	(CIDIN/RU	Nijmegen)

Stefan	Verwer	(Lokaal	Mondiaal)	 Frank	Visser	(CDJA)

In	2012	zijn	uit	de	adviesraad	getreden:

Jan	Berteling	(Oud-bestuurslid	SID	NL)	 Pieter	Broertjes	(Burgemeester	van	Hilversum)

Ton	Lansink	(Ministerie	van	Buitenlandse	Zaken)	 Eduard	Nazarski	(Amnesty	International)

Ruud	Nijs	(vanwege	toetreden	tot	SID	NL	bestuur)	 Christa	Meindersma	(Prins	Claus	Fonds)
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SID_lezingen_BIN2012_v2.pdf   1   23-01-12   10:23

SID_lezingen_BUI3_2012.pdf   1   23-01-12   10:17

2. Activiteiten

2.1  NCDO / VU-Lezingenserie 
SID	 werkt	 samen	 met	 de	 NCDO	 in	 de	 realisering	
van	 een	 jaarlijkse	 lezingenserie	 over	 mondiale	
vraagstukken	 die	 georganiseerd	 wordt	 aan	 de	 VU	
in	 Amsterdam.	 Academische	 verdieping	 van	 het	
debat	 staat	 hierbij	 centraal.	 De	 lezingen-serie	 en	
hieraan	 gerelateerde	 werkzaamheden	 worden	
gefinancierd	 door	 de	 NCDO.	 	 De	VU	 stelt	 locatie	 en		
catering	beschikbaar	voor	de	maandelijkse	lezingen.	

2.1.1  ‘The State in a Globalizing World: problematic, 
yet indispensable’ (2011-2012)
De	 2011-2012	 lezingenserie	 over	 de	 rol	 van	 de	 staat	
in	een	globaliserende	wereld	ging	in	november	2011	
van	 start	 met	 een	 lezing	 van	 Stephen	 Ellis	 (Afrika	
Studiecentrum),	 die	 verklaarde	 waarom	 veel	 staten	
in	Afrika	steeds	meer	een	‘market	state’	zijn	in	plaats	
van	een	‘developmental	state’.	In	december	2011	werd	
het	 debat	 over	 de	 rol	 van	 de	 staat	 in	 ontwikkeling	
voortgezet	in	een	paneldiscussie	tussen	Ruud	Treffers	
(Wereldbank),	Seth	Kaplan	(auteur	van	‘Fixing	Fragile	
States’)	 en	 René	 Grotenhuis	 (Cordaid/SID),	 waarin	
duidelijk	 werd	 dat	 een	 sterke	 staat	 onmisbaar	 is	
voor	 duurzame	 ontwikkeling,	 maar	 dit	 niet	 kan	
bewerkstelligen	 zonder	 een	 civil	 society	 of	 private	
sector.	In	2012	werd	deze	lezingenserie	voortgezet	in	
zeven	lezingen	aan	de	VU	Universiteit.	

Lezingen
De	 eerste	 twee	 lezingen	 van	 2012	 behandelden	 het	
thema	regionale	samenwerking	tussen	staten.	Alcides	
Costa	 Vaz	 (University	 of	 Brasilia)	 beargumenteerde	
dat	de	crisis	een	goed	voorbeeld	is	van	hoe	nationaal	
beleid	 niet	 adequaat	 kan	 reageren	 op	 globale	
uitdagingen.	 Regionale	 allianties	 tussen	 staten	 zijn	
belangrijk,	 maar	 internationale	 en	 multilaterale	
coalities	zijn	veel	relevanter	als	onmiddellijke	opties.	

Het	‘experiment	Europa’	kan	gevolgen		hebben	voor	
andere	regionale	organisaties.	Volgens	Ummu	Salma	
Bava	 (Jawaharlal	 Nehru	 University,	 India)	 wordt	
Europa	 gezien	 als	 een	 mondiale	 speler	 van	 belang	
en	 kunnen	 haar	 handelingen	 een	 significant	 effect	
hebben	op	andere	delen	van	de	wereld,	bijvoorbeeld	
als	 het	 gaat	 om	 democratie,	 de	 rechtsstaat,	
markteconomie	 en	 mensenrechten.	 De	 uitdaging	
voor	 Europa	 is	 het	 toenemende	 nationalisme:	 het	
zoeken	van	een	balans	tussen	collectief	belang	en	de	
nationale	identiteit	en	belangen	van	burgers.

In	 maart	 ging	 René	 Cuperus	 (Wiardi	 Beckman	
Stichting)	 door	 op	 de	 polarisering	 tussen	 de	 ‘elite’,	
die	 profiteert	 van	 de	 globalisering,	 en	 de	 ‘localists’,	
die	 zich	 vooral	 bedreigd	 voelen	 door	 mondiale	
ontwikkelingen.	 Deze	 spanningen	 tussen	 staat	 en	
burgers	 versus	 de	 mondiale	 wereldorde	 ondermijnt	
de	 staat	 en	 kan	 gevaarlijke	 gevolgen	 hebben	 voor	
haar	bestaan.	

De	 toenemende	 vraag	 naar	 mondiale	 publieke	
goederen	 als	 een	 belangrijke	 uitdaging	 van	 staten	
(en	 internationale	 betrekkingen	 tussen	 staten)	 was	

Ummu	Salma	Bava

	René	Cuperus
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onderwerp	van	de	lezing	van	James	Cameron	(Climate	
Change	Capital).	Door	toenemende	schaarste	worden	
staten	 steeds	 afhankelijker	 van	 elkaar,	 wat	 direct	
gevolgen	 heeft	 voor	 de	 staat	 als	 concept.	 Cameron	
ziet	de	oplossing	in	Public	Good	Enterprises,	ruimtes	
waar	 beleidsmakers	 en	 uitvoerders	 met	 elkaar	 in	
dialoog	gaan.	De	staat	zal	een	essentiële	rol	blijven	
spelen.	 Het	 is	 echter	 noodzaak	 om	 technologische,	
financiële,	sociale	en	culturele	bronnen	het	hoofd	te	
bieden	in	een	door	schaarste	gekenmerkte	wereld.	

In	 april	 verschoof	 de	 focus	 naar	 het	 multilaterale	
raamwerk	 en	 of	 dit	 adequaat	 kan	 reageren	 op	
mondiale	 uitdagingen.	 Volgens	 William	 Savedoff	
(Center	for	Global	Development)	ligt	de	toekomst	van	
internationale	 samenwerking	 niet	 bij	 governance,	
maar	in	mixed	coalitions	tussen	verschillende	actoren.	
Mondiale	 government	 institutions	 zullen	 echter		
altijd	noodzakelijk	blijven.	

Volgens	 Tak-Wing	 Ngo	 (University	 of	 Macau)	 is	 de	
opkomst	van	een	subnationale	staat	een	belangrijke	
ontwikkeling	gedurende	de	afgelopen	decennia.	Niet	
nationale	 economische	 groei,	 maar	 subnationale	
territoriale	 eenheden	 zijn	 steeds	 vaker	 de	 bron	 van	
groei.	 In	 het	 licht	 van	 deze	 ontwikkeling	 benadrukt	
Ngo	 dat	 subnationale	 diplomatie	 een	 onderwerp	
van	betekenis	is	geworden:	niet	alleen	de	rol	van	de	
staat	 moet	 herdefinieerd	 worden,	 ook	 concepten	
van	 soevereiniteit,	 territorialiteit	 en	 burgerschap	
moeten	 opnieuw	 onder	 de	 loep	 worden	 genomen.		
Zij	 kunnen	 namelijk	 de	 hele	 fundering	 waarop	 de	
moderne	staat	is	gebouwd	onderuithalen.	

Ook	 Hilary	 Wainwright	 (Transnational	 Institute)	
waarschuwde	 dat	 de	 begrippen	 ‘natiestaat’	 en	
‘sociale	democratie’	niet	meer	relevant	zijn	voor	de	
hedendaagse	 realiteit.	 Wright	 ziet	 multinationale	
ondernemingen	 als	 een	 bedreiging	 voor	 de	 staat.	
Volgens	 Wainwright	 hangt	 een	 herdefinitie	 van	
het	politieke	system	vooral	af	van	de	capaciteit	van	
burgers.	

De	 lezingen	 aan	 de	VU	 trokken	 per	 keer	 40	 tot	 80	
deelnemers.	 Daarnaast	 werkte	 SID	 samen	 met	
verschillende	 partners	 in	 het	 organiseren	 van	
nevenactiviteiten	met	de	sprekers	uit	de	lezingenserie.	
Zo	 werden	 een	 viertal	 publieksactiviteiten	 georga-
niseerd	 door	 het	 CIDIN	 (Centre	 for	 International	
Development	 Studies	 Nijmegen)	 en	 debatcentrum	
LUX	 in	 Nijmegen.	 Het	 Ministerie	 van	 Buitenlandse	
Zaken,	 Instituut	 Clingendael	 en	 PSO	 organiseerden	
besloten	 bijeenkomsten.	 Hieronder	 een	 overzicht	
met	het	aantal	deelnemers:	

Tak-Wing	Ngo	

Hilary	Wainwright	

James	Cameron

William	Savedoff
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Expertmeetings 
De	bijeenkomsten	bij	het	Ministerie	van	Buitenlandse	
Zaken	en	Clingendael	hebben	een	ander	karakter	dan	
de	 lezingen	 aan	 de	 VU	 te	 Amsterdam.	 Meestal	 zijn	
het	besloten	bijeenkomsten	met	een	beperkt	aantal	
aanwezigen.	 Dat	 maakt	 het	 mogelijk	 veel	 gerichter	
en	dieper	op	een	onderwerp	in	te	gaan	en	vergroot	de	
interactie	tussen	spreker	en	aanwezigen.	Hoewel	vaak	
wel	 verbonden	 met,	 zijn	 de	 onderwerpen	 meestal	
specifieker	 dan	 bij	 de	 lezingen.	 Zo	 focuste	 Umma	
Salma	 Bava	 bij	 het	 Ministerie	 van	 Buitenlandse	
Zaken	 vooral	 op	 de	 rol	 die	 Europa	 kan	 spelen	 in	 de	
verschuivende	machtsverhoudingen	in	de	wereld	en	
ging	William	Savedoff	vooral	in	op	“cash	on	delivery”	
in	relatie	tot	algemene	en	sectorale	begrotingssteun.	

Slotconferentie: ‘The State in a Globalizing World: 
Providing Water in Africa’
Op	 vrijdag	 14	 september	 bezochten	 125	 mensen	 de	
jaarlijkse	 conferentie	 van	 SID	 in	 de	 Glazen	 Zaal	 in	
Den	 Haag.	 De	 slotbijeenkomst	 van	 de	 lezingenserie	
‘The	 State	 in	 a	 Globalizing	 World:	 problematic,	
yet	 indispensable’	 ging	 over	 de	 rol	 van	 de	 staat	 in	
watervoorziening,	 met	 een	 bijzondere	 focus	 op	
Afrika.	Vitens	Evides	International,	onderdeel	van	

Nederlands	 grootste	 drinkwatervoorzieningsbedrijf,	
en	het	Afrika	Studiecentrum	waren	bij	de	organisatie	
betrokken.	Met	speeches	van	Ebrima	Sall	(CODESRIA),	
Gerhard	 van	 den	 Top	 (Vitens	 Evides	 International)	
en	 een	 paneldiscussie	 met	 Aline	 Saraiva	 Okello	
(UNESCO-IHE),	 Dick	 van	 Ginhoven	 (Ministerie	 van	
Buitenlandse	 Zaken),	 Marco	 Schouten	 (VEI)	 en	
Ebrima	Sall.	Allianties	tussen	staten	en	niet-statelijke	
actoren	 is	een	belangrijke	trend.	Zo	wordt	 in	steeds	
meer	 landen	 ook	 drinkwatervoorziening	 niet	
uitsluitend	 meer	 door	 staten	 geleverd,	 maar	 wordt	
ook	de	private	sector	betrokken.	Het	belang	van	een	
regulerende	rol	voor	de	staat	in	deze	allianties	werd	
keer	op	keer	benadrukt.	Ook	in	het	buitenlandbeleid	
van	 Nederland	 spelen	 public	 private	 partnerships	
voor	 water	 een	 belangrijke	 rol,	 zo	 betoogde	 de	
Staatssecretaris	 voor	 Internationale	 Samenwerking	
Ben	Knapen	bij	de	afronding	van	de	conferentie.

Expertmeeting	met	Tak-Wing	Ngo	

Spreker Bijeenkomst Locatie en aantal deelnemers
Alcides	Costa	Vaz SID-lezing	

‘LUX	Live	in	Brasil’
VU,	Amsterdam:	79	aanwezigen
LUX,	Nijmegen:	31	aanwezigen

Ummu	Salma	Bava SID-lezing
‘LUX	Live	in	India’
Lunchlezing	op	het	Ministerie		
van	Buitenlandse	Zaken
Expertmeeting	op	Instituut		
Clingendael

VU,	Amsterdam:	40	aanwezigen
LUX,	Nijmegen:	60	aanwezigen
Minbuza,	Den	Haag:	25	aanwezigen

Clingendael,	Den	Haag:		
40	aanwezigen

René	Cuperus SID-lezing VU,	Amsterdam:	76	aanwezigen

James	Cameron SID-lezing
Lunchlezing	bij	CIDIN	in	LUX

VU,	Amsterdam:	52	aanwezigen
LUX,	Nijmegen:	18	aanwezigen

William	Savedoff SID-lezing
Lunchbijeenkomst	op	het	Ministerie	
van	Buitenlandse	Zaken
Bijeenkomst	met	PSO

Bijeenkomst	bij	CIDIN/LUX

VU,	Amsterdam:	56	aanwezigen
Minbuza,	Den	Haag:	14	aanwezigen

Humanity	House,	Den	Haag:	
15	aanwezigen
LUX,	Nijmegen:	14	aanwezigen

Tak-Wing	Ngo SID-lezing
Lunchbijeenkomst	op	het	Ministerie	
van	Buitenlandse	Zaken

VU,	Amsterdam:	56	aanwezigen
Minbuza,	Den	Haag:	50	aanwezigen

Hilary	Wainwright SID-lezing VU,	Amsterdam:	76	aanwezigen

Ebrima	Sall
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2.1.2  Lezingenserie 2012-2013
Het	 thema	 van	 de	 2012-2013	 lezingenserie	 is	 de	
manier	 waarop	 internationale	 samenwerking	 aan	
het	 veranderen	 is,	 waarbij	 de	 private	 sector	 een	
steeds	 belangrijkere	 rol	 speelt.	 De	 lezingenserie	 is	
in	 twee	 delen	 opgesplitst,	 waarbij	 het	 eerste	 deel	 ,	
dat	plaatsvond	van	september	tot	en	met	december	
2012,	zich	richtte	op	nieuwe	actoren	en	vormen	van	
internationale	samenwerking.	

Het	 tweede	 deel,	 waarin	 de	 private	 sector	 centraal	
staat,	vindt	plaats	van	februari	tot	en	met	juni	2013.	

Part I: More than 50 years of ODA: lessons learned and 
new approaches

Lezingen en expertmeetings
De	lezingenserie	opende	op	dinsdag	25	september	met	
een	paneldiscussie	met	OESO/DAC-voorzitter	J.	Brian	
Atwood,	 Nanno	 Kleiterp	 (FMO)	 en	 Thierry	 Sanders	
(BiD	Network)	over	de	vraag	of	het	ODA-framework	
vandaag	 de	 dag	 nog	 wel	 een	 effectief	 instrument	
is.	In	oktober	en	november	bespraken	we	de	nieuwe	
actoren	 in	ontwikkeling;	 in	oktober	werd	de	 rol	van	
de	private	sector	toegelicht	door	Fokko	Wientjes	van	
DSM	en	in	november	sprak	He	Wenping	(CASS)	over	
de	 rol	 van	 China	 in	 internationale	 ontwikkeling.	 In	
de	 vierde	 lezing	 praatte	 Denis	 Broun	 (UNITAID)	 ons	
bij	over	het	belang	van	innovatieve	financiering	voor	
ontwikkeling.	 Deel	 1	 werd	 in	 december	 afgesloten	
met	 een	 paneldiscussie	 tussen	 Manzoor	 Hasan	
(BRAC),	 Ben	 Selwyn	 (Sussex	 University)	 en	 Dorine	
van	 Norren	 (AIV)	 over	 nieuwe	 strategieën	 voor	
ontwikkeling,	waarbij	het	belang	van	een	bottom-up	
en	labour-driven	benadering	benadrukt	werd.	

He	Wenping,	Denis	Broun	en	Manzoor	Hasan	werden	
ook	 door	 het	 Ministerie	 van	 Buitenlandse	 Zaken	
uitgenodigd	 voor	 een	 ontmoeting.	 Zie	 voor	 het	
volledige	overzicht	de	volgende	pagina.	

Expertmeetings 
He	Wenping,	Denis	Broun	en	Manzoor	Hasan	spraken		
ook	 op	 het	 Ministerie	 van	 Buitenlandse	 Zaken.	 De	
bijeenkomst	met	He	Wenping	had	een	open	karakter.	
He	Wenping	gaf	inzicht	in	het	buitenlandbeleid	van	
China	 in	 Afrika,	 wat	 tot	 veel	 discussie	 leidde	 over	
“wederzijds	eigenbelang”	en	het	nog	steeds	koloniale	
karakter	 van	 het	 Nederlands	 buitenlandbeleid.	
Met	 Denis	 Broun	 en	 Manzoor	 Hasan	 vonden	
expertmeetings	plaats	over,	 respectievelijk,	de	voor-	
en	nadelen	van	innovatie	financieringsmechanismen	

Slotconferentie
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zoals	 een	 belasting	 op	 vluchten	 en	 financiële	
transacties,	 en	 de	 politieke	 ontwikkelingen	 in	
Bangladesh.

2.1.3  Publicatie: ‘Global Values in a Changing World’
In	 december	 verscheen	 bij	 KIT	 Publishers	 het	 boek	
‘Global	 Values	 in	 a	 Changing	 World’,	 ge-edit	 door	
Afke	 de	 Groot	 en	 Sonja	 Zweegers.	 Het	 betreft	 de	
compilatie	 van	 de	 2010-2011	 lezingenserie	 met	
bijdragen	 van	 onder	 andere	 Willem	 van	 Genugten	
(Universiteit	 van	 Tilburg),	 Inge	 Kaul	 (Hertie	 School	
of	 Governance),	 Shi	 Yinhong	 (Renmin	 University),	
Hein	 de	 Haas	 (International	 Migration	 Institute),	
Paul	 Collier	 (Oxford	 University)	 en	 Jack	 Donnelly	
(University	of	Denver).

De	 serie	 analyseerde	 het	 verband	 tussen	
internationaal	 overeengekomen	 doelstellingen,	
mondiale	 publieke	 goederen	 en	 de	 manier	 waarop	
zij	 kunnen	 worden	 gewaarborgd	 in	 een	 wereld	 die	
gekenmerkt	 wordt	 door	 mondiale	 uitdagingen	
en	 lokale	 belangen.	 De	 serie	 werd	 afgesloten	 met	
een	 in	 samenwerking	 met	 Amnesty	 International	
georganiseerde	conferentie.	

2.2 SID NL in het International Institute of 
Social Studies (ISS)

2.2.1  Lezing Jan Kregel over Europa en de economische 
crisis
Op	14	februari	organiseerde	SID	NL	in	samenwerking	
met	 het	 ISS	 een	 lezing	 van	 Jan	 Kregel	 (Levy	
Economics	 Institute,	 Bard	 College),	 die	 een	 aantal	
lessen	 identificeerde	 die	 we	 kunnen	 trekken	 uit	
de	 economische	 crisis	 in	 Europa:	 (1)	 Economisch	
convergentiebeleid	heeft	niet	geleid	tot	economische	
integratie,	 (2)	 Duitsland	 heeft	 in	 verhouding	 nog	
steeds	veel	economische	macht	binnen	Europa,	(3)	de	
vorming	van	de	gemeenschappelijke	markt	heeft	niet	
geleid	 tot	 economische	 groei,	 (4)	 het	 invoeren	 van	
een	gemeenschappelijke	munt	heeft	niet	geleid	 tot	
afname	 in	 concurrentie	 maar	 juist	 tot	 toenemende	
overheidsbestedingen	 om	 verlies	 aan	 productiviteit	
en	 concurrentiekracht	 te	 compenseren,	 en	 (5)	 het	
gemeenschappelijk	 rentebeleid	 heeft	 ertoe	 geleid	
dat	 de	 markt	 overheidsschulden	 niet	 waardeert	 op	

Spreker Bijeenkomst Locatie en aantal deelnemers
J.	Brian	Atwood,	Nanno	Kleiterp,	
Thierry	Sanders

SID-lezing VU,	Amsterdam:	95	aanwezigen

Fokko	Wientjes SID-lezing VU,	Amsterdam:	52	aanwezigen
He	Wenping SID-lezing

Bijeenkomst	op	het	Ministerie	van	
Buitenlandse	Zaken

VU,	Amsterdam:	76	aanwezigen
Minbuza,	Den	Haag:	30	aanwezigen

Denis	Broun SID-lezing
Bijeenkomst	op	het	Ministerie		
van	Buitenlandse	Zaken

VU,	Amsterdam:	58	aanwezigen

Manzoor	Hasan,	Ben	Selwyn,		
Dorine	van	Norren

SID-lezing
Bijeenkomst	op	het	Ministerie	van	
Buitenlandse	Zaken
Bijeenkomst	met	PSO

Bijeenkomst	bij	CIDIN/LUX

VU,	Amsterdam:	59	aanwezigen
Minbuza,	Den	Haag:	14	aanwezigen

Humanity	House,	Den	Haag:	
15	aanwezigen
LUX,	Nijmegen:	14	aanwezigen

Jan	Kregel,
Andrew	
Fischer,	
Ivo	Arnold
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houdbaarheid.	 Er	 volgde	 een	 interessante	 discussie	
met	 Ivo	 Arnold	 (Erasmus	 Universiteit)	 en	 Andrew	
Fischer	 (ISS)	 die	 betoogden	 dat	 het	 nog	 te	 vroeg	
is	 om	 te	 kunnen	 beoordelen	 of	 economen	 bij	 de	
vorming	van	de	EU	gelijk	hadden	en	dat	het	vinden	
van	oplossingen	voor	de	eurocrisis	een	gezamenlijke	
verantwoordelijkheid	is.	

2.2.2  Colloquium-serie ‘Critical Engagements with 
the Green Economy’
Vanaf	 maart	 2012	 is	 SID	 NL	 samen	 met	 HIVOS	
medeorganisator	 van	 de	 Colloquium-serie	 ‘Critical	
Engagements	with	the	Green	Economy’	,	een	initiatief	
van	het	ISS.	De	colloquia	vonden	plaats	in	maart,	juni,	
oktober,	 november	 en	 december.	 De	 bijeenkomsten	
zijn	 openbaar	 en	 richten	 zich	 voornamelijk	 op	
academici	dan	wel	mensen	die	in	hun	werk	met	het	
thema	 te	 maken	 hebben.	 De	 bijeenkomsten	 bieden	
de	 gelegenheid	 voor	 een	 kritische	 verdieping	 en	
discussie	 over	 een	 aspect	 binnen	 het	 thema	 ‘De	
Groene	 Economie’.	 Gastsprekers	 in	 deze	 colloquia	
waren	 onder	 meer:	 Joan	 Martinez-Alier	 (Universitat	
Autonoma	de	Barcelona),	Ken	MacDonald	(University	
of	 Toronto),	 Esther	 Turnhout	 (Wageningen	
Universiteit),	 Jayati	 Ghosh	 (JNU),	 Ana	 Agostino	
(GCAP),	 Molly	 Scott	 Cato	 (Roehampton	 University),	
Larry	Lohmann	(Corner	House,	UK),	Adrian	de	Groot	
Ruiz	 (True	 Price	 Initiative	 and	 Radboud	 Universiteit	
Nijmegen),	 Atila	 Roque	 (Amnesty	 International	
Brazil),	 Anita	 Nayar	 (DAWN),	 Anthony	 Bebbington	
(Clark	 University),	 and	Daniel	Chavez	 (Transnational	
Institute).

SID Development Journal
De	 colloquia	 in	 maart	 en	 november	 werden	
aangegrepen	 om	 het	 Development Journal van	 SID	
te	 lanceren.	Tijdens	 het	 eerste	 colloquium	 in	 maart	
presenteerde	 SID	 Development Journal Volume 55:1	
getiteld	 ‘Greening the Economy’.	 Tijdens	 het	 derde	
colloquium	 in	 november	 werd	 aandacht	 besteed	
aan	 Development Journal Volume 55:3 ‘Gender and 
Economic Justice’.	 Development Journal Volume 55:2 
‘Citizenship for Change’ werd	gelanceerd	voorafgaand	
aan	de	juni-lezing	van	Hilary	Wainwright	aan	de	VU	
Universiteit.

2.2.3  Agriculture, Rural employment and Inclusive 
Growth 
In	 2011	 organiseerde	 SID	 in	 samenwerking	 met	 het	
ISS	 een	 viertal	 lezingen	 in	 Den	 Haag	 in	 het	 kader	
van	 het	 Food	 First-programma.	 Een	 compilatie	 van	
de	 lezingenserie	 ‘Agriculture,	 rural	 employment,	
and	 inclusive	 growth’	 is	 in	 mei	 2012	 verschenen	 en	
bevat	bijdragen	van	een	aantal	kritische	denkers	op	
het	 gebied	 van	 landbouw-	 en	 voedselproblematiek.	
Lezingen	 van	 Andries	 du	Toit	 (PLAAS),	 Kevin	 Cleaver	
en	Edward	Heinemann	(IFAD),	Camilla	Toulmin	(IIED)	
en	 VN-voedselrapporteur	 Oliver	 de	 Schutter	 zijn	
voor	dit	boekje	bewerkt	door	Max	Spoor	en	Martha	
Jane	Robbins	(ISS).	De	compilatie	is	door	SID	in	eigen	
beheer	uitgegeven	en	verspreid.	
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2.   Bread and Brains in het Humanity House
In	 het	 najaar	 is	 SID	 NL	 van	 start	 gegaan	 met	 een	
serie	 maandelijkse	 lunchbijeenkomsten	 in	 het	
Humanity	House	onder	de	noemer	‘Bread	&	Brains’.	
De	bijeenkomsten	kennen	een	informeel	karakter	en	
richten	zich	met	name	op	werkenden	en	studenten	in	
Den	Haag.	Prominente	sprekers	uit	(of	werkzaam	in)	
Nederland	worden	uitgenodigd	om	hun	visie	te	geven		
en	 in	 discussie	 te	 gaan	 over	 een	 prangend	 thema	
gerelateerd	aan	hun	werkveld.	De	rode	draad	van	de	

serie	is	‘Nederland	in	de	Wereld’.	Peter	van	Uhm,	oud-
Commandant	der	Strijdkrachten,	beet	 in	september	
de	spits	af	met	zijn	visie	op	het	Nederlandse	beleid	
ten	 aanzien	 van	 defensie	 en	 ontwikkelingshulp,	 en	
de	 verwachte	 gevolgen	 van	 de	 bezuinigingen	 op	
de	 defensiebegroting.	 In	 oktober	 benadrukte	 Peter	
van	Uhm,	auteur	van	“Soedan-het	sinistere	spel	om	
macht,	 rijkdom	 en	 olie”,	 dat	 beleidscoherentie	 met	
een	 brede	 blik	 op	 de	 geopolitieke	 en	 economische	
machtsverhoudingen	 nodig	 is	 voor	 effectieve	
internationale	 ontwikkeling.	 De	 Bread&Brains	 in	
november	 stond	 in	 het	 teken	 van	 het	 AIV-Advies	
over	 verschuivende	 armoedepatronen.	 Manuela	
Monteiro,	 directeur	 van	 HIVOS,	 werkte	 mee	 aan	 dit	
advies	en	ging	in	discussie	met	het	publiek	over	hoe	
het	 Nederlandse	 ontwikkelingsbeleid	 in	 kan	 spelen	
op	verschuivende	armoedepatronen.	

De	 bijeenkomsten	 werden	 bezocht	 door	 30	 tot	 70	
bezoekers.	In	december	hebben	Humanity	House	en	
SID	NL	besloten	de	serie	in	2013	voort	te	zetten.	

2.4  SID NL in de Media 
Diverse	media-kanalen	hebben	aandacht	besteed	aan	
de	activiteiten	die	SID	in	2012	heeft	georganiseerd:	

Spreker/Gelegenheid Publicatiedatum Type Titel
Knowledge	for		
Development	conference

27	januari	2012 Online:	Artikel	Vice	Versa	
door	Anne	Manschot	en	
Mieke	van	Dixhoorn

‘Ideeën	voor	na	de		
Millenniumdoelen?’

Alcides	Costa	Vaz 17	januari	2012 Artikel	Volkskrant	door	
Jonathan	Witteman

‘Stabiliteit	moet	van		
regio’s	komen’

Jan	Kregel	 15	februari	2012 Artikel	Volkskrant	door	
Peter	de	Waard

‘Je	moet	in	Griekenland	
investeren’

2	maart	2012 Online:	Mejudice-	video	
interview

’Jan	Kregel	over	Grieks	
‘bankroet’

René	Cuperus	 12	maart	2012

Juni	2012

Online:	Reactie	Lammert	
de	Jong	op	lezing	(SID	
NL-website)

Artikel	in	OneWorld		
Magazine	(2012,	Nr.	5,		
p.14-15)	door	René	Cuperus

‘In	praise	of		
Europeanization’	

‘Het	foster	parent		
syndroom’

James	Cameron 13	april	2012 Online:	Mejudice.nl-	video	
interview

‘James	Cameron	over		
anders	leren	denken’	
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Tevens	publiceert	SID	NL	sinds	september	2012	op	het	
SIDNederland	YouTube-kanaal	korte	video’s	van	circa	
vijf	minuten	waarin	de	sprekers	van	de	SID	lezingen	
aan	 de	 VU	 worden	 geïnterviewd.	 Deze	 video-
verslagen	worden	ook	via	Facebook	en	Twitter	onder	
de	aandacht	gebracht.	

2.5  Overige activiteiten

2.5.1  Knowledge for Development Conferentie
Op	vrijdag	27	januari	2012	was	SID	NL	medeorganisator	
van	 de	 achtste	 Knowledge	 for	 Development	
Conferentie,	 een	 initiatief	 van	 International	
Development	 Studies	 (IDS)	 van	 de	 Universiteit	 van	
Utrecht.	Deze	conferentie	werd	georganiseerd	in	het	
Academiegebouw	 in	 Utrecht	 door	 de	 Universiteit	
van	 Utrecht	 i.s.m.	 SID	 NL,	 Hivos,	 FNV	 Mondiaal,	
IOB	 and	 LANDac.	 De	 conferentie	 ‘New	 Donors,	

New	 Investments,	 New	 Development?’	 had	 als	
voornaamste	doel	de	betekenis	van	ontwikkeling	te	
heroverwegen	in	de	context	van	grote	veranderingen	
binnen	internationale	samenwerking.	Hoe	verhouden	
nieuwe	 relaties,	 zoals	 Zuid-Zuid	 en	 Zuid-Noord	 zich	
tot	 de	 notie	 van	 ontwikkeling?	 Wat	 betekent	 deze	
nieuwe	 realiteit	 voor	 ontwikkelingssamenwerking	
ná	de	MDGs?	Naast	de	lezingen	van	(internationale)	
sprekers	 zoals	 Aderanti	 Adepoju,	 Stephen	 Ellis,	
Parvati	 Raghuram,	 en	Yongjun	 Zhao,	 konden	 de	 210	
deelnemers	 met	 elkaar	 in	 gesprek	 tijdens	 diverse	
workshops,	geleid	door	de	organiserende	partijen.	

2.5.2  Floriade Conferentie: Food & Nutrition Security
In	 het	 kader	 van	 het	 Food	 First	 programma	
organiseerde	 Socires	 in	 2012	 zes	 FoodFirst	 con-
ferenties	op	de	Floriade	in	Venlo	om	meer	aandacht	
te	 genereren	 voor	 het	 debat	 rondom	 voedsel	 en	

Spreker/Gelegenheid Publicatiedatum Type Titel
William	Savedoff 2	mei	2012

3	mei	2012

4	mei	2012

9	juni	2012

Artikel	Volkskrant	(redactie)

Online:	Artikel	Vice	Versa	
door	Paul	Hassing

Online:	Artikel	Vice	Versa	
door	Rob	Zadel	

Online:	Essay	van	William	
Savedoff	op	www.cgev.org

‘Eerst	de	resultaten	dan	de	
cash’

‘Globalisering,	de	nieuwe	
multipolaire	wereld	en	de	
rol	van	mondiale	instituties’

‘Beeldspraak	en	sprookjes’

‘The	future	of	international	
cooperation:	is	action	on	
the	side-lines	enough?’

Tak-Wing	Ngo 23	mei	2012 Artikel	RNW	(Chinees) Vrij vertaald:	‘China’s	central	
government	authority	will	
gradually	be	delegated	to	
the	local	level’	

Hilary	Wainwright 29	juni	2012 Online:	Artikel	Kennisland.
nl	door	Marlieke	Kieboom

‘De	staat	van	verandering:	
over	dijken	dichten,	gaten-
kaas	en	noeste	arbeid’

Slotconferentie 16	september	2012 Online:	Artikel	Vice	Versa	
door	Tabitha	Gerrets

‘Made	in	Holland’

Panel	met	Atwood,	
Kleiterp	en	Sanders

27	september	2012 Online:	Artikel	Vice	Versa	
door	Siri	Lijfering

‘SID	Lezing:	Meer	dan	vijftig	
jaar	ODA,	welke	lessen	zijn	
er	geleerd	en	hoe	gaan	we	
de	toekomst	in?’

Peter	van	Uhm 5	oktober	2012 Artikel	door	Rianne	Water-
val	in	“Public	Mission”

‘Militairen	komen	niet	uit	
een	machine’

He	Wenping 7	november	2012 Artikel	Volkskrant	door	Wim	
Bossema

‘Bloeit	Afrika	dankzij	de	
Chinezen?’

13	februari	2013 Artikel	Volkskrant	door	Wim	
Bossema

‘Afrika	gek	met	Chinese	
dwarsliggers’
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landbouw.	 SID	 was	 mede-organisator	 van	 de	 vijfde	
Food	 First	 conferentie,	 naast	 Socires,	 het	 Ministerie	
van	Buitenlandse	Zaken	en	de	Maastricht	School	of	
Management.	 De	 bijeenkomst	 die	 plaats	 vond	 op	
28	 augustus	 2012	 liet	 sleutelactoren	 op	 het	 gebied	
van	voedselzekerheid,	zoals	Jay	Naidoo,	Ben	Knapen,	
Sriparna	 Chaudhuri,	 Atzo	 Nicolaï	 en	 Wim	 Naudé,	
aan	het	woord.	Tijdens	de	 lezingen	en	de	discussies	
met	 het	 publiek	 kwam	 aan	 de	 orde	 wat	 bedrijven,	
beleidsmakers,	 NGOs	 en	 wetenschappers	 kunnen	
doen	om	voedselzekerheid	wereldwijd	te	verbeteren.	

2.5.3  Consultatieproces ‘Voorbij Traditionele Hulp’
In	 het	 najaar	 organiseerde	 SID	 in	 samenwerking	
met	 FMO,	 ISS	 en	 NCDO	 drie	 dialogen	 (discussie-
bijeenkomsten)	over	de	toekomst	van	ontwikkelings-
samenwerking.	 Deze	 ontbijt-bijeenkomsten	 vonden	
plaats	 bij	 FMO	 in	 Den	 Haag.	 Vanuit	 de	 overheid,	
maatschappelijke	 organisaties,	 het	 bedrijfsleven	 en	

kenniscentra	kwamen	35	tot	45	personen	bijeen	om	
in	discussie	te	gaan	over	verschillende	stellingen	met	
betrekking	tot	internationale	samenwerking	en	hoe	
dit	 vorm	 te	 geven	 de	 komende	 jaren.	 De	 kernvraag	
van	 de	 oktoberdialoog	 was	 of	 Nederland	 (weer)	
een	 voortrekkersrol	 kan	 spelen	 in	 internationale	
samenwerking	en	waar	deze	rol	uit	bestaat	gegeven	
de	 veranderende	 geopolitieke	 verhoudingen.	 In	 de	
novemberdialoog	 stond	 het	 veranderende	 karakter	
van	armoede	en	verschuivende	ongelijkheid	centraal.	
In	 december	 spraken	 de	 deelnemers	 over	 nieuwe	
vormen	 van	 samenwerking	 en	 de	 financiering	 van	
mondiale	publieke	goederen.	
Op	 basis	 van	 de	 uitkomsten	 van	 deze	 ontbijt-
bijeenkomst	 zijn	 bouwstenen	 voor	 de	 toekomst	
van	 de	 internationale	 samenwerking	 geformuleerd	
welke	weer	als	input	dienden	voor	de	internationale	
conferentie	“The	Future	of	International	Cooperation”	
van	maart	2013.
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9.  Financiën

Financieel Overzicht*:

  2012  2011
Baten    
Projectgebonden	baten	 € 183.643		 €	 208.662
Lidmaatschapsgelden	 € 3.097		 €	 3.473
Overige	financiering	 € 78		 €	 2.500
Totaal Baten € 186.818  € 214.635
		 	
Lasten    
Personeelskosten	 € 99.905		 €	 94.629
Huisvestingskosten	 € 9.619		 €	 18.931
Kantoorkosten	 € 18.425		 €		 20.249
Directe	projectkosten	 € 60.462		 € 	77.421
Afschrijvingskosten	 €	 0		 € 	166
Overige	bedrijfskosten	 -€ 872		 -	€	 3.749
Totaal Lasten € 187.539 € 207.647
		 	
Bedrijfsresultaat -€ 721  € 6.988
		 	
Rentebaten	 € 664	 €	 2.094
		 	 	
Exploitatieresultaat -€ 57  € 9.082

*Deze cijfers zijn conform de jaarrekening van 2012. Op deze tabel is echter geen accountantscontrole toegepast 
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