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Rotterdam op het omslag van Vice Versa? Ja, u ziet het goed – en dat is
niet toevallig. Sinds september 2015 is er een nieuwe internationale ontwikkelingsagenda, van Sustainable Development Goals, de ‘duurzame doelen’
genoemd. Inmiddels worden die steeds vaker de Global Goals genoemd,
oftewel: de werelddoelen. Zij zijn de millenniumdoelen opgevolgd, die van
2000 tot 2015 de agenda bepaalden.
Terwijl de millenniumdoelen vooral gericht waren op ontwikkeling
in het Zuiden en op meer ontwikkelingshulp vanuit het Noorden om
dat te bereiken, is het mooie aan de werelddoelen dat ze voor iedereen
gelden – ook voor rijke landen. Die kunnen niet langer volstaan met
‘goeddoen’ over de grens, maar moeten ook zorgen dat hun eigen beleid
op orde is en aan mondiale duurzaamheid bijdraagt.
Rotterdam is een goed voorbeeld, vinden wij, van een Nederlandse
gemeente die hierin vooroploopt en waar interessante initiatieven
plaatsvinden. Lees de reportage van Selma Zijlstra erover in dit nummer.
De nieuwe werelddoelen zijn een stap vooruit en passen ook bij de
huidige tijd die gekenmerkt wordt door grensoverschrijdende problemen.
Ze bieden kansen voor ontwikkelingsorganisaties om aan te haken bij
urgente thema’s als klimaatverandering, ongelijkheid en verstedelijking.
Mijn grote zorg is alleen dat je nu bij de elite van de ontwikkelingssector
de neiging ziet om deze doelen te reduceren tot onbegrijpelijk ngo-jargon.
Ze spreekt steeds over de SDG’s – in andere woorden: hoe laat ik ze zo min
mogelijk sexy klinken, hoe zorg ik ervoor dat deze doelen nooit de gewone
Nederlander zullen interesseren? Er dreigt een ‘SDG-circuit’ te ontstaan van
usual suspects; mensen die elkaar in allerlei netwerkjes en op conferenties
ontmoeten.
Willen we de nieuwe doelen een kans van slagen geven en hun potentie
benutten, dan moet er snel afgerekend worden met dit nieuwe old boys
network. Daarom ben ik ook zo blij met Rotterdam, waar niemand ooit de
term ‘SDG’ in de mond zal nemen en waar ze niet van moeilijke woorden zijn,
maar van daden. Met die mentaliteit werd Feyenoord vorig seizoen
toch maar mooi kampioen.
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DE WARE ONDERNEMER

De ware

ondernemer
is een

idealist

en vaak een vrouw

Tekst: Marc Broere en Selma Zijlstra
Foto’s: Selma Zijlstra

Waarin verschillen zakenvrouwen van -mannen? Vice Versa
bevraagt Anna van Puijenbroek en Marina Diboma over feminisme,
personeelsbeleid en het goede doen. ‘Juist familiebedrijven jagen
de emancipatie aan’, zegt Van Puijenbroek. ‘In Afrika worden de
vrouwen van nu politieagent of mijnbouwexpert’, zegt Diboma.
Een gesprek vol gedeelde idealen.

De route naar het 150 jaar oude familiebedrijf HAVEP voert langs
oude arbeidershuisje in het Brabantse Goirle. Pakweg een eeuw
geleden verdienden veel bewoners hun brood met werk voor de Van
Puijenbroeks, maar inmiddels is de meeste arbeid geautomatiseerd
of verplaatst naar lagelonenlanden. De machinefabriek is een monument geworden, de Texperience is nu het hoofdgedeelte. Hier staat
de HAVEP-kleding uitgestald: werkjasjes met reflecterende strepen,
verpleegsteruniforms, brandvertragende kleding.
We zitten in de hal van de Texperience, waar we met bonbons en
koffie zijn ontvangen, als Anna van Puijenbroek binnenkomt. Ze is
sinds 2015 commercieel directeur van het familiebedrijf en de vijfde
generatie die het leidt. Als voorbereiding op haar directeurschap
studeerde ze een jaar mode aan de University of Arts in Londen.
Alhoewel de èchte mode eerder aan Marina Diboma is voorbehouden. Haar jurk, een exemplaar uit haar eigen kledinglijn, waarvoor
ze Afrikaanse en westerse prints heeft vermengd, steekt fijntjes af
tegen de stoere uniformen van HAVEP.
Diboma, van oorsprong Kameroens, is adjunct-directeur van the
Netherlands-African Business Council (NABC). In die hoedanigheid
staat ze aan het hoofd van tal van handelsmissies en is ze een graag
geziene gast op congressen over ondernemen in Afrika. Van beiden
willen we weten hoe je idealisme vormgeeft in ondernemerschap –
met name als vrouw. En om te beginnen: of ondernemerschap en
idealisme überhaupt samengaan.
‘Zeker wel’, vindt Diboma. ‘Je begint met ondernemen omdat
je gelooft in een product, waarmee je impact kunt hebben op de
maatschappij. Alleen kun je niet een bedrijf opbouwen op basis van
idealen; je moet er wel winst mee maken.’
Van Puijenbroek knikt. ‘Als je niet met idealisme begint, hoef je
ook niet te ondernemen. Het is misschien niet het idealisme om de
wereld te verbeteren, maar je bedenkt wèl iets waaraan de maatschappij behoefte heeft, dat is het startpunt. Als je in de textielketen
begint, merk je dat die erg gevoelig is – het zou raar zijn als er kinderarbeid in wordt gedoogd.
‘Wij proberen er zoveel mogelijk in te graven, en dat we er nog
niet helemaal zijn, geef ik grif toe. Maar je kunt het ook omdraaien.
Mijn grootmoeder zei altijd: ik vind werken in de textielketen zo
leuk omdat je erbinnen zoveel voor vrouwen in arme landen kunt
doen. Een onderneming leent zich daarvoor.’
Wat vindt u ervan dat sommige ondernemingen dat minder serieus
lijken te nemen?
Van Puijenbroek: ‘Dat vind ik vreemd. Je kunt voor die kwesties je
ogen niet zomaar sluiten. Tegelijkertijd hoop ik ook dat de consument erover nadenkt en misschien níet die spijkerbroek koopt
waarover twijfels zijn of die op een eerlijke manier gemaakt is.’
Voor consumenten valt dat lastig na te gaan. Zou de overheid af
kunnen dwingen dat bedrijven hun producten op een eerlijke manier
verkrijgen?
Van Puijenbroek: ‘Ik geloof niet zozeer in regelgeving. Ik vraag me
af hoe je dat zou moeten handhaven, de keten van de textiel is
gigantisch lang. Als ik van de katoen èn de polyester èn de spinnerij
èn de afwerking èn het weven in kaart moet brengen wie eraan
meegewerkt heeft… dat is niet te doen. Het zou leuk zijn als je het
kon afdwingen, maar dat gaat niet. Bovendien is het vaak complexer
dan je denkt. Wat is kinderarbeid precies? Sommigen zeggen:
kinderarbeid is belangrijk, zeker als je het combineert met school.’

Ze slaakt een diepe zucht. ‘Begin maar eens.’
In hoeverre geven jullie invulling aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen in jullie werk?
Van Puijenbroek: ‘Je kunt daarmee zo ver gaan als je zelf wilt. Ik zou
het leuk vinden als niemand van mijn werknemers op die ene partij
stemt... begrijp je wel? Dat is een doelstellinkje: een sfeer creëren
waarin mensen niet de behoefte daartoe voelen. Een positieve stemming in het bedrijf neerzetten, waardoor mensen positief naar het
leven kijken. Ook dat is mvo. En daarbij niet je ogen dichtdoen voor
wat er gebeurt in de keten, niet ervan uitgaan dat alles wel goed zit.
Dat lukt niet altijd – een interview als dit helpt erbij stil te staan.’
Diboma: ‘Ik inspireer mensen graag om anders naar zaken te kijken. Ik wil de mogelijkheden van Afrika als continent laten zien en
de kracht van de mensen daar. Zo hoop ik het Nederlandse bedrijfsleven ertoe over te halen om in Afrika te ondernemen, maar ook
studenten. Zodat je niet alleen afgestudeerden krijgt die bij een ngo
of liefdadigheidsinstelling willen werken, maar ondernemen vanuit
de wens iets bij te dragen.
‘Ik vind wel dat bedrijven er voor de lange termijn in moeten
stappen. Toen ik begon met dit werk, acht jaar geleden, waren er
veel mensen in de transportsector die bussen of vrachtwagens
verkochten in Afrika – die waren slechts op zoek naar klanten. Nu
zie je een verschuiving: iemand verkoopt misschien wel z’n vrachtwagens, maar stelt zich ook de vraag wat er gebeurt met het onderhoud. Als ik op handelsmissie ben, bevraag ik bedrijven over hun
langetermijnstrategie. Als je die niet hebt, heb je in Afrika niets te
zoeken.’

‘Zonder kijk op de
lange termijn heb je in
Afrika niets te zoeken’
Zit HAVEP ook bewust voor lange tijd in Macedonië en Tunesië?
Van Puijenbroek: ‘Ja, dat is een bewuste keuze geweest. De kanttekening is wel dat het in die gebieden ook steeds moeilijker wordt om
mensen te vinden die in de textiel werken.’
Diboma: ‘Omdat jongeren andere interesses hebben? Dat zie je
vaak in Afrika: jongeren willen niet meer in de landbouw of in
fabrieken werken.’
Van Puijenbroek: ‘Ja, vaak wel. We concurreren bijvoorbeeld met
de toerismesector, die veel banen biedt en vrij weinig opleiding
vraagt. Omdat we flink uitbreiden, moeten we nu ook kijken naar
andere landen. Van Ethiopië tot aan Bangladesh, overal kijken we
naar.’
Zou HAVEP goed in Sub-Sahara Afrika kunnen werken, Marina?
Diboma: ‘Ik denk dat daar veel kansen liggen; Afrika heeft banen
nodig èn goede vakmensen, zodat het kan meeliften op de industrialisering. Zeker in de textiel zijn er mogelijkheden. In Oost-Afrika,
bijvoorbeeld, is tweedehandskleding verboden, omdat men wil dat
de lokale textielindustrie zich ontwikkelt.’

Van links naar rechts: de Twentse boeren Henk, Jurgen en Hendrik ten Elshof. Een deel van hun land moet ‘nieuwe natuur’ worden
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en die doorverkopen aan de lokale bevolking.’
Dus niet alleen werkgelegenheid brengen, maar daar ook iets
opbouwen.
Van Puijenbroek, resoluut: ‘Ja, dat is essentieel.’
Diboma: ‘Afrika wil een kenniseconomie worden. Het continent
beschikt over zóveel grondstoffen die momenteel geëxporteerd
worden om ergens anders te worden getransformeerd. Industrie
opbouwen is belangrijk voor de lokale economieën – en kennisontwikkeling is daarvoor noodzakelijk. Daarin onderscheiden Nederlandse bedrijven zich van andere investeerders, ze zijn gretig om die
kennis mee te brengen. Mensen opleiden die weer andere mensen
opleiden. Daarmee creëer je continuïteit, en dan kunnen er andere
investeerders komen.’

Marina Diboma

Van Puijenbroek: ‘Het nadeel is alleen dat mensen niet veel voor textiel willen betalen. Dus je moet de kosten steeds drukken, waardoor
je bij lagelonenlanden uitkomt. En daar is het vaak niet zo gunstig
gesteld met vrijheden of het is er politiek instabiel. Dat vind ik altijd
een vervelend spelletje. Je gunt iedereen vrijheid en stabiliteit, maar
omdat je een arbeidsintensief traject moet doorlopen met de kleding, is de component loon heel groot.’
Zolang de markt niet wordt gereguleerd door de overheid, creëer je
dan niet een race to the bottom?
Van Puijenbroek: ‘Daarom zijn er gelukkig organisaties als Fair
Wear, waarbij wij zijn aangesloten. Die bepaalt per land wat een
leefbaar loon is. In Macedonië zitten we ver boven het minimumloon. Om als bedrijf te overleven, hoef je niet per se een race to the
bottom te beginnen. Natuurlijk is de hoogte van het loon belangrijk:
in Nederland kan ik niet werken, dan moet ik automatiseren. Maar
om lagelonenlanden nog eens uit te knijpen... of het nu Bangladesh
of Ethiopië of Macedonië is, dat zal het verschil niet maken. Het is
interessanter om te kijken hoe je het proces efficiënter kunt laten
verlopen.’
Diboma: ‘Naast het salaris kun je als bedrijf ook veel doen door
mensen te verzekeren tegen ziekte, bijvoorbeeld. Dan heb je ook
onzichtbare inkomsten.’
Van Puijenbroek: ‘Exact. Fair Wear controleert ook arbeidsomstandigheden: of er een ondernemingsraad is, of overwerk wordt
uitbetaald. Mijn grootmoeder vond dat ze in Tunesië te weinig melk
dronken. Tot op de dag van vandaag krijgen mensen daar “melkgeld”
bij het loon. Ze hoeven er geen melk van te kopen, maar zulke zorg
voor werknemers tekent ons bedrijf. Hoewel ik zelf, wonend in België, meer van de frietjes ben... Nederlanders zijn wel erg gericht op
melk’, lacht ze.
‘Het mooie is: je brengt arbeid. In Tunesië, waar de verhoudingen
tussen man en vrouw anders liggen dan hier, kun je als vrouw in een
atelier carrière maken. Je kunt leidinggevende worden op een afdeling. En we brengen kennis. We hebben laatst in Tunesië een bedrijf
doorverkocht aan lokale mensen en met hen werken we nu samen.
Dat is een keileuk bedrijfsmodel. Stel dat we overal ateliers opzetten
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Anna, hoe is het om – evenals uw grootmoeder – als vrouw het bedrijf
te leiden?
Van Puijenbroek: ‘Die vraag krijg ik vaker. In onze familie is het
man/vrouw-denken afwezig. Ik ben gewoon Anna, mensen kennen
me en weten wat ik kan. Ik las laatst dat familiebedrijven vooroplopen: in België heeft dertig procent van de familiebedrijven een
vrouw als directeur. Ik denk dat juist familiebedrijven de emancipatie aanjagen, omdat families misschien minder last hebben van
vooroordelen over mannen of vrouwen.’

‘Vrouwen nemen alle
opties in overweging
voordat ze beslissen’
Hoe is dat in Afrika?
Diboma: ‘Als een bedrijf wordt overgenomen, kijkt men naar wie
de erfgenaam is: meestal een man. Die krijgt alles, maar is lang niet
altijd het meest capabel; het draait niet om wie het beste ondernemerskarakter heeft. Gelukkig zijn er uitzonderingen. In Niger,
waar ik onlangs was, had een vader juist zijn dochter aangewezen
om hem op te volgen, en niet zijn zoon, omdat zij bekwamer was.
Hij heeft haar naar de VS gestuurd om een opleiding in bedrijfskunde te volgen. Zij is nu de uitvoerend directeur en neemt straks haar
vaders rol over.’
Voeren vrouwen een bedrijf anders aan dan mannen?
Diboma: ‘Ik zeg altijd: vrouwen zijn geboren ondernemers. Vrouwen
in Afrika zijn degenen die zorgdragen voor de kinderen en het huishouden regelen, wat vergt dat ze naar de lange termijn kijken, bij
alles wat ze doen. Van Nederlandse ondernemers krijg ik ook vaak te
horen dat hun ideale zakenpartners in Afrika vrouwen zjin. Ze zijn
serieuzer, betrouwbaarder en kijken naar de langetermijnzijde van
de samenwerking. Ze geven anders leiding, wat wellicht komt doordat vrouwen diplomatieker zijn dan mannen. Ze nemen alle opties
in overweging voordat ze beslissen.’
Van Puijenbroek: ‘In het buitenland werk ik ook liever met vrouwen samen. Mannen zitten vaak in dat standvastige ons-kent-onsnetwerk. Je zit in een vergadering, er komt iemand binnen die je

niet eerder hebt gezien en je vraagt wat hij hier doet. “O, we zochten
iemand om dat werk te doen en ik kende hem.” Maar waarom híj,
waar had je iemand voor nodig, denk ik dan. Maar ik laat het er
soms bij zitten, voor de lieve vrede. Vrouwen werken zo niet. Die
hebben het netwerk niet, trekken bekenden niet voor. Die zorgen
gewoon dat het in orde is.
‘Ik denk niet dat vrouwen an sich anders leidinggeven, maar dat
het cultureel bepaald is. Als je in het buitenland een vrouw op een
toppositie ziet, is dat niet omdat ze uit een netwerk komt – nee, dat
heeft ze individueel, op eigen kracht bereikt. Op die manier krijg
je eerder capabele mensen aan het roer. Maar op het moment dat
vrouwen eveneens deel zouden uitmaken van zo’n old boys network,
werkt het eender. Ik denk dat mannen en vrouwen niet veel verschillen.’
Ziet u zichzelf als activistisch op het gebied van feminisme en meer
vrouwen aan de top?
Van Puijenbroek: ‘Ik heb een activistische vrouw, die als emancipatieambtenaar bij de Vlaamse overheid werkte. Af en toe wakkert ze
me wel aan. Zo kreeg ik op m’n flikker voor die afbeelding’, waarbij
ze wijst naar een reclamefoto van HAVEP, waarop een sexy vrouw in
een strak topje poseert in werkkleding. ‘Te opzichtige borsten. Te
seksistisch, vond ze.’
Uw Twitter-pagina ziet er vrij activistisch uit: tegen seksisme, voor
lhbt-rechten.
Van Puijenbroek: ‘Ik ben niet ècht activistisch, maar wel open. En
als er iets geroepen mag worden, dan roep ik graag mee. Al die flauwekul, om mensen in hokjes te plaatsen en er dan eigenschappen
aan toe te dichten waarom ze wel of niet dingen zouden kunnen…
daar ben ik wars van. Mensen zeggen weleens: dat jij dat durft. Tsja,
waarom niet. Ik heb het ook over “mijn vrouw”. Ik kan er wel moeilijk over doen, maar doe geen zaken met mij als je er moeite mee
hebt. Dat is ook mvo: er lak aan hebben. Het is jouw probleem, niet
het mijne. Maak het niet tot het mijne.’
Merkt u bij het zakendoen in Nederland iets van seksisme?
Van Puijenbroek: ‘Nee. Ik heb klanten in de Bijbelgordel, maar misschien twitteren die niet’, lacht ze. ‘En als ze het wel zien en zich
eraan storen: dan kost het me maar een klant. Ik ben loud and proud,
een beetje agressief. Dan ligt het maar op tafel.’
Die behoefte voelt u dus wel, om het uit te spreken.
Van Puijenbroek: ‘Ik zou het vervelend vinden als mensen denken
dat ik het verzwegen heb. Vroeger was ik er meer mee bezig; in sollicitatiegesprekken lichtte ik het altijd toe. Soms werkte het in mijn
voordeel, als ik de vraag kreeg of ik kinderen had: in mijn geval niet.
Maar het komt erop neer dat ik niet in een omgeving wil werken
waar erover gefronst wordt.’
Hebben mensen in Afrika er moeite mee?
Diboma: ‘Ja. Men weet het wel van bepaalde mensen, maar echt geaccepteerd is het niet. Voorlopig is homoseksualiteit nog een taboe.
Sommige zaken zijn cultureel gebonden en ik denk dat we mensen
de tijd moeten gunnen om daarin te ontwikkelen.’
Hoe is het om in Afrika een vrouw te zijn binnen een door mannen
gedomineerde zakenwereld?

Anna van Puijenbroek

Diboma: ‘Bij delegaties ben ik vaak de enige vrouw en als missieleider
spreek ik namens de groep. Dan kom ik binnen in een kamer vol
mannen. Laatst had ik een afspraak met een zakenman. Hij had een
compleet ander beeld van me, hij dacht dat ik vast een enorm forse
vrouw was. In het zakenleven zijn vrouwen vaak groter en forser.’
Van Puijenbroek: ‘Zodat ze letterlijk hun gewicht in de strijd kunnen gooien.’
Diboma: ‘Ja, dat is het beeld. Ik merk dat mannen het moeilijk
vinden als ze met een vrouw te maken hebben. Ik werk samen met
Kamers van Koophandel en lokale overheden. Voor elk inkomend
bezoek worden lokale comités samengesteld die alles rondom de
missie moeten organiseren en coördineren. Dat gaat niet altijd goed,
waarna ik hard moet optreden. “Die delegatieleden komen niet op
schoolreisje”, zeg ik dan, en ik zie ze schrikken. Achteraf zeggen ze:
“Je was streng, maar goed.” Ach, ik heb er lak aan, ik ben gewoon mezelf. Het gaat me om een doel, en ik roep ze op om hun verantwoordelijkheid te nemen.’
Is de emancipatie van vrouwen in Afrika inmiddels onderweg?
Diboma: ‘Een nieuwe generatie vrouwen staat op. Zij pikken het
niet langer; ze worden politieagent, mijnbouwexpert of zakenvrouw,
piloot of buschauffeur. Ze weigeren nog langer aan stereotypen en
verwachtingen te voldoen. Ik denk dat er met mijn generatie en die
erná een kentering komt.’
Hoe stopt u uw passie in Bilama Fashion, uw kledinglijn?
Diboma: ‘Eigenlijk staat alles wat ik doe – bij het NABC, bij mijn
modelijn – in het teken van bruggen bouwen. Ik krijg er energie van,
want ik geloof dat niemand, geen organisatie en geen land, zich kan
ontwikkelen in z’n eentje. Je moet krachten bundelen, op zo’n manier
dat er dagelijks een soort waardeketen ontstaat. Mijn kledinglijn
draait om bruggen bouwen tussen culturen. Mijn jurken zijn vaak
van een traditionele stof gemaakt, die ik bewerk met een moderne,
westerse stof. Zo kan ik het verhaal vertellen van Kameroen of van
Japan. Dus als Anna een jasje van mij draagt, en de print en stof komen uit een andere cultuur, dan heb ik met haar een connectie
gecreëerd met een andere cultuur. Dat is iets om trots op te zijn.’

•
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ADVERTENTIE

COLUMN

LEREN VAN
EVALUEREN
Datum
Vrijdag 29 september
Tijd
10.00-16.30 uur
Plaats
Wageningen Economic Research
(voorheen LEI), Alexanderveld 5,
Den Haag
Voertaal
Nederlands (workshops kunnen
evt. in het Engels plaatsvinden)
Kosten
30 euro (Vice Versa-leden)
45 euro (niet-leden)
Inclusief lunch en borrel
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Ayaan Abukar

klimaatbeweging

Wat zijn de grootste ontwikkelingen
op het gebied van impactevaluaties?
Hoe evalueer je in een wereld
die steeds complexer wordt?
En: stellen we de juiste vragen
bij impactevaluaties?
Kom op 29 september naar een
dagvullende bijeenkomst met
interessante sprekers, workshops,
twistgesprekken en debatten.
Organisatoren en anderen
geven een kijkje in de keuken
over hoe je impactevaluaties
opstart.

open

Een artikel op de website van Nieuw Wij, over de witheid van de kli-

duurzaam huis bouwen of ecologische groenteteelt zijn de minste

maatbeweging, zette me aan het denken. Het betreft een verslag van

van hun zorgen.

de bijeenkomst Climate Justice Now: Examining inequalities & New

Aan de andere kant heeft het gebrek aan diversiteit in de klimaat-

futures, een paneldiscussie over de samenhang van klimaatverande-

beweging te maken met de cultuur binnen milieuorganisaties, die

ring, de fossiele industrie, (neo)kolonisatie en discriminatie.

de drijvende kracht vormen. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit

Na het lezen bleven een paar vragen door mijn hoofd spoken.

(in 2010) bleek dat geen van de geïnterviewde milieuorganisaties de

Waarom lukt het deze belangrijke beweging niet om Nederlanders

thema’s diversiteit of demografische veranderingen en gendervraag-

met een migratieachtergrond te bereiken? Waarom is de strijd voor

stukken werkelijk van belang vond. Ze zien geen relatie tussen de

betere natuur en een beter milieu een eenzijdige strijd geworden van

diversiteit van hun organisaties en hun mandaat.

autochtone Nederlanders, terwijl het aantal nieuwe Nederlanders
alleen maar groeit?
Er wonen ruim twee miljoen niet-westerse allochtonen in Ne-

Dat is ‘een beetje dom’, om Máxima te citeren. Diversiteit is geen
symbool of politieke correctheid, maar onderdeel van de maatschappelijke opdracht en gereedschap om efficiënter te zijn en de

derland, een aanzienlijk grote groep die van belang kan zijn voor

missie te realiseren. Als grote groepen zich niet kunnen identificeren

de klimaatbeweging – met name omdat juist bij deze beweging het

met de milieubeweging, zal het ook niet lukken ze erbij te betrekken.

aantal mensen ertoe doet, evenals het consumptiegedrag van de
Nederlanders.
Wat dit des te pijnlijker maakt is dat de verhitting van de aarde het

AANMELDEN?
Meld u aan door een e-mail te sturen aan
angelique@viceversaonline.nl en geef
daarbij aan of u wel of geen lid
van Vice Versa bent.
Houd de website van Vice Versa
in de gaten voor updates en
het precieze programma.

Het is niet voor niets dat de acties vaak worden gezien als ‘te hip’ of
‘elitair’. Wanneer mensen die op elkaar lijken campagnes bedenken,

hardst wordt gevoeld in de landen waar de Nederlanders met een

is het gevolg dat de andere mensen die op hen lijken als eersten be-

migratieachtergrond vandaan komen. Om dicht bij huis te blijven:

reikt worden en overtuigd raken. Het bewust of onbewust uitsluiten

mijn geboorteland Somalië kampt met een hongersnood die veroor-

van welke groep dan ook gaat ten koste van de geloofwaardigheid

zaakt is door langdurige droogte. Klimaatverandering is in landen als

van de beweging.

Suriname, Kenia, Somalië en Marokko geen abstracte problematiek,
maar onderdeel van de harde realiteit.

Overigens is het gebrek aan diversiteit niet enkel een probleem
van de milieuorganisaties, maar van de goededoelensector in het
algemeen en zelfs van groene partijen zoals GroenLinks.

Hoe komt het dan dat we geen Marokkaanse, Somalische of Ghanese

Ondanks de culturele eenzijdigheid van de klimaatbeweging

Nederlanders voorop zien lopen bij de acties? Al denkend kom ik op

kan de strijd voor een beter milieu juist verbindend werken in een

twee verklaringen uit:

polariserende samenleving. Niet alleen door de acties – die door een

In eerste instantie is meedoen met een actie of aansluiten bij een
beweging een persoonlijke beslissing. Uit de antwoorden op de vragen die ik aan vrienden en kennissen stelde werd me snel duidelijk

kleine groep bedacht worden – uit te voeren, maar door de beweging echt open te breken voor nieuwe ideeën en mensen.
Daarvoor is een mentaliteitsverandering nodig. Men moet zich

dat nieuwe Nederlanders in een andere sociale en economische

eerst afvragen: ‘In welk land wil ik leven, wat voor organisatie willen

context leven. Na vele decennia in Nederland moeten ze zich nog

we zijn?’ Vervolgens zal ‘op wat voor planeet willen we leven?’

altijd invechten.

steeds beter beantwoord worden.

Verschillende onderzoeken bevestigen het. Ondanks de behaalde

Leren van Evalueren is een initiatief van IOB, Wageningen University and Research,
NWO-Wotro Science for Global Development en Vice Versa.
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successen zijn de meesten nog steeds bezig met overleven in een

Ayaan Abukar is politicoloog, projectcoördinator bij Vice Versa en

samenleving die hun aanwezigheid niet als vanzelfsprekend ziet. Een

expert inzake internationale veiligheid, migratie en ontwikkeling
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De veerkrachtige stad

Rotterdam
		tovert
			zich om
Tekst en foto’s: Selma Zijlstra

Hoe maken grote steden zich klaar voor de toekomst?
Rotterdam is via zijn ‘resilience-strategie’ al goed op weg,
er ontvouwt zich een waaier aan projecten: daktuinieren
en parkacties, coöperaties en een zelfregiegroep, en heel
veel waterzaken. Ditmaal blijft Vice Versa dus dicht bij huis,
want de werelddoelen gelden overal.
Het Dakpark. Bewoners wilden een park, bedrijven een winkelcentrum, en dus is het resultaat: een park boven op het winkelcentrum

‘Of ik ooit uit Rotterdam weg wil. Nee, nooit. Nooit van m’n
leven.’ Fatimah (29) staat in de deuropening ergens in BospolderTussendijken, een wijk in Rotterdam-West. Haar twee kinderen
van vier en zes jaar spelen met buurtgenootjes op straat, een ervan
stept richting het buurtcentrum, waar zijn opa met een groepje
mannen staat te praten. ‘Er gebeurt hier van alles, er wordt veel
georganiseerd voor de kinderen. En heb je het Dakpark al gezien,
hier vlakbij? Daar barbecueën we in het weekeinde vaak met z’n
allen. Echt gezellig.’
Er waren tijden dat je wat meewarig werd aangekeken als je vertelde dat je in Rotterdam woonde. Maar steeds meer mensen komen
erachter wat Fatima al wist: het is goed toeven in de Maasstad.
Weliswaar voert Rotterdam nog steeds de ‘foute’ lijstjes aan: een
op de vijf kinderen groeit op in armoede, het werkloosheidscijfer ligt
met ruim elf procent ver boven het gemiddelde en 27.000 mensen
zitten er in de schuldsanering. Maar sinds een paar jaar verschijnt de
stad ook op andere lijstjes: die van de meest leefbare steden, meest
innoverende en duurzame.
CNN riep Rotterdam deze zomer (bijna) uit tot ‘Europe’s new capital
of cool’. De Markthal met z’n psychedelische beschildering en het
Centraal Station staan op de lijstjes in reisgidsen, hipster-hotspots
zoals de Fenixloodsen of de Witte de Withstraat trekken nieuwe
jonge bewoners. Maar evenzeer gebeurt het in zogeheten achterstandswijken als de Afrikaanderwijk of Bospolder-Tussendijken.
Dat Rotterdam bruist, wil niet zeggen dat er géén uitdagingen
zijn. Daarmee bevindt het zich in gezelschap van veel grote steden.
Zeventig procent van de wereldbevolking leeft in 2050 in een stad.
Ook al bezetten steden slechts twee procent van het aardoppervlak,
ze zijn goed voor zeventig procent van alle CO2-uitstoot. Het merendeel van de steden ligt in kustgebieden en is dus kwetsbaar voor
overstromingen.
In de wereld van internationale samenwerking kregen steden hun
eigen richtpunt in de agenda van de duurzame ontwikkelingsdoelen
(SDG), waarin doel nummer elf streeft naar veilige, veerkrachtige,
duurzame en inclusieve steden. Die doelen zijn niet alleen van toepassing op het Zuiden, maar gelden voor alle landen: ze heten ‘werelddoelen’. Vice Versa blijft daarom eens dicht bij huis en bekijkt hoe
er in Rotterdam aan wordt gewerkt.
Burgemeester Ahmed Aboutaleb begrijpt het goed. Een van zijn
lievelingsboeken is Als burgemeesters zouden regeren, door wijlen
Benjamin Barber, die de stad als bouwsteen van de internationale
wereldorde zag. ‘Waar onze politieke, en als we het over ons continent hebben, ook Europese leiders vaak verzuipen in ideologische
debatten, moeten wij als burgemeester elke dag opnieuw het verschil maken in het leven van onze burgers’, vertelt Aboutaleb in het
Burgemeestersblad in 2015. In zijn H.J. Schoo-lezing uit datzelfde jaar
spreekt hij over uitdagingen op het gebied van water, energie, bevolkingsdruk en ongelijkheid – en tegelijkertijd ziet hij de creativiteit
en energie die loskomt als er zoveel mensen op één kluitje zitten.
Aan Arnoud Molenaar de taak die initiatieven met elkaar te verbinden. Zijn kantoor op verdieping 21 van het gemeentegebouw op
de Kop van Zuid, vlak bij de Erasmusbrug, met weids uitzicht over
de stad, biedt daar een goede locatie voor. Molenaar is de ‘Chief
Resilience Officer’ van Rotterdam, ofwel chef veerkracht. De Maasstad maakt sinds twee jaar deel uit van een wereldwijd netwerk van
steden, de ‘100 Resilient Cities’, opgezet door de Rockefeller Foundation om steden weerbaar te maken voor onverwachte gebeurte-

Arnoud Molenaar, chef veerkracht, kijkt naar het Drijvend Paviljoen:
‘Bouwen op het water is de toekomst voor deltasteden’

nissen als overstromingen en structurelere problemen als werkloosheid of aanhoudende droogte- en waterproblematiek.
Hoewel resilience valt te omschrijven als weerbaar en veerkrachtig,
is het begrip in Rotterdam al zo verankerd dat het niet meer wordt
vertaald – ‘resilient Rotterdam’ allitereert ook lekker. Het is een
benadering die in Rotterdam meer leeft dan de duurzame doelen.
Molenaar: ‘Slimme steden, de werelddoelen, resilience... alles draait
om de vraag hoe je steden duurzaam en leefbaar maakt. Maar er is
hier geen aparte ambtenaar voor de duurzame doelen. Het idee van
resilience leeft bij ons meer.’
Resilience, ziet Molenaar, is een beweging. ‘Het gaat niet om de
gemeente alleen, maar om de gehele stad; het moet in de haarvaten
zitten van kennisinstellingen en woningbouwcorporaties, bij projectontwikkelaars, architecten, bedrijven en vooral bij de Rotterdammers zelf. Mensen maken de stad.’

‘Wij bouwen een
wijk van achttien
drijvende huizen’
Molenaar onderscheidt vier cruciale zaken waarmee Rotterdam
in de toekomst te maken krijgt – en waarop de resilience-strategie
is toegespitst. ‘Rotterdam ligt in een kustgebied, dat extra gevoelig
is voor klimaatverandering. Tegelijkertijd is er een grote energietransitie gaande. En er is de digitalisering: hoe wapen je de digitale
stad tegen hackers? Ook de wisseling van bestuur is een uitdaging:
vroeger zat de gemeente aan het stuur, nu verschuift het naar een
samenhang met de burger of andere stakeholders. Het is als een
zwerm vogels, er is niet meer één leider.’
Binnen het netwerk draagt Rotterdam z’n waterexpertise over op
steden als Jakarta, Bangkok, New Orleans en Ho Chi Minh-Stad, en
binnenkort begint er een samenwerking met het Indiase Surat. Naar
Rotterdam kijkt men vooral vanwege de bekende infrastructuur als

Hier moet een bijschrift komen
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dijken, de Maeslantkering en wateropslag in de Eendragtspolder.
Maar de laatste jaren zijn er minder conventionele oplossingen voor
waterkwesties bijgekomen.
Molenaar wijst vanuit het raam naar beneden, waar in het water
drie grote, glanzende witte bollen in de zon liggen: het Drijvend
Paviljoen. ‘Op dit water kun je een hele wijk bouwen: als de zeespiegel stijgt, stijgen de huizen mee. Even verderop is er een drijvende
boerderij in aanbouw en we zijn bezig met het bouwen van een
buurt met achttien drijvende huizen. Het is een uitkomst voor deltasteden. En: hoe groter de schaal, hoe goedkoper het wordt. In
Manila, op de Filipijnen, zijn een aantal bedrijven nu bezig met
sociale woningbouw op het water, tegen lage kosten.’
Op zijn beurt leert Molenaar van andere steden over het sociale
aspect. Want een inclusieve stad, met kansen en netwerken voor zijn
bewoners, is minstens zo belangrijk als je weren tegen het water. ‘In
Rotterdam is er nu de WIJ-samenleving, een initiatief voor dialoog
dat ontstond als reactie op de aanslagen in Parijs. Of projecten waar
je bewoners bij betrekt die werk opleveren voor mensen in de wijk.’
In het gebouw de Peperklip, in Rotterdam-Zuid, vind je 125 nationaliteiten en een hoge werkloosheid. ‘Nu wordt dat gebouw gerenoveerd’, zegt Molenaar. ‘We zijn in gesprek gegaan met Vestia en
kijken hoe we dat resilient kunnen doen, niet alleen door het gebouw
te verduurzamen, maar ook door de bewoners erbij te betrekken die
er werkervaring kunnen opdoen. Dan is het niet een fysieke, maar
ook een sociale operatie. Met één interventie op meerdere doelen
inspelen: die multifunctionele aanpak staat bij ons centraal.’
Dat is ook te zien bij het waterplein op het Benthemplein. Op
een druilerige maandagmiddag regent het pijpestelen. Agate Kalnpure (31) staat onder haar paraplu bij een basketbalveld, gebouwd als
een soort amfitheater, dat het water opvangt als de riolering overbelast is. Ze werkt voor de Urbanisten, wiens oprichters Florian Boer
en Dirk van der Peijpe het concept voor het waterplein bedachten.

een studie. Al gaat het wèl altijd om dezelfde basisbenadering: hoe
combineer je klimaat en wateropgaves zodanig dat je steden klaarstoomt voor klimaatverandering en tegelijkertijd de stad mooier
maakt.’
Niet alleen het Benthemplein, maar heel het Zomerhofkwartier
(ofwel: ZoHo) wordt bewerkt door het architectenbureau. Vanwege de laaggelegen ligging is het de bedoeling dat de wijk al het
regenwater op een alternatieve manier opvangt. Met een watertuin,
bijvoorbeeld: een deel van een parkeerterrein is door buurtbewoners
omgetoverd tot een lapje groen – en het water uit een afgezaagde regenpijp stroomt het tuintje binnen, in plaats van het riool. Een eindje verderop wordt geëxperimenteerd met absorberende stoeptegels:
in kronkelvormige omhulsels wordt ook hier water opgevangen.
De tour door ZoHo eindigt met koffie in een van de hippe cafés
onder de Hofbogen. Voor Kalnpure en vele andere architecten werkt
Rotterdam als een magneet. ‘Het is een experimentele stad, die
dienstdoet als een soort testgrond voor innovatie.’ Ze vergelijkt Rotterdam met Riga, de hoofdstad van Letland, waar ze is geboren en
getogen. ‘Daar bouwen ze grote ringwegen zoals men hier deed in
de jaren zeventig. Ik begrijp het wel, maar ook denk ik: waarom het
niet direct goed doen? Leg groene zones aan bij een nieuwe weg. Leg
een park aan, zodat je in de toekomst de hitte beter kunt opvangen.’

‘In de toekomst’, zegt Kalnpure, ‘krijgen we meer regenstormen,
maar de pijpen in het rioleringssysteem kunnen het niet meer aan.
Je kunt de pijpen vergroten, maar dan moet al het asfalt eruit. Het
geld dat je eraan uitgeeft, stop je onder de grond – niemand ziet
het resultaat. Dus waarom combineren we het niet met de publieke
ruimte? Je moet op een slimme manier bedenken hoe iedereen ervan
kan profiteren.’

Het basketbalveld doet
deels dienst als reservoir
De Urbanisten deden dat samen met de bewoners. Zo werd een van
de kleinere pleintjes een skatebaan en het grotere plein een basketbalveld – tot de kleur (groen) aan toe beslisten de omwonenden
mee. Kalnpure: ‘Je wilt dat het project aansluit op hun behoeftes; het
is hùn stad. En je wilt dat ze zich ermee verbonden voelen.’ Behalve
dat het plein het rioolsysteem ontlast, draagt het ook bij aan verkoeling in hete periodes.
De regen die vandaag valt is niet genoeg om het basketbalplein te
zien overstromen, maar wel om te zien hoe het water vanuit regenpijpen vanaf de daken in de geulen stroomt, naar de twee kleinere
pleintjes links en rechts die het eerst zullen overlopen. Zijn die vol,
dan stroomt het water het basketbalplein op – het kan 1,7 miljoen
liter water herbergen. Dat water blijft er 36 uur lang en wordt dan
doorgepompt naar een kanaal verderop, of infiltreert in het grondwater.
De Urbanisten werken intussen aan soortgelijke projecten in
Kopenhagen en Mexico-Stad. Kalnpure: ‘We kopiëren niet overal het
plein; iedere context vraagt om een andere interventie op basis van
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Agate Kalnpure op het Benthemplein. Bij hevige regenval stroomt het water de pleinen op – bij droogte fungeren ze als basketbal- of ontmoetingsplein

Als Kalnpure op kantoor werkt, krijgen zij en haar collega’s van
de Urbanisten af en toe verse groente van de Voedseltuin voor de
lunch. Op de Merwe-Vierhavens, een in onbruik geraakt havengebied, zijn tal van creatieve bureaus en startups gehuisvest – en
tussen de blokken beton is een organische moestuin aangelegd van
circa zevenduizend vierkante meter.
De groenten gaan naar lokale distributiecentra van de Voedselbank en naar daklozencentra. Een veertigtal vrijwilligers werkt in
de tuin; ze wieden er onkruid en geven de gewassen water. Een aantal doet zich te goed aan sla en eetbare bloemen, een enkeling rookt
een sigaret.
Het merendeel van de vrijwilligers leeft van de sociale zekerheid
en kampt met fysieke, sociale of geldproblemen. Uit onderzoek van
de Wageningen Universiteit bleek dat de gezondheid van de vrijwilligers erop vooruitging, ze kregen meer zin in werk, de kansen
op re-integratie verhoogden en er werden sociale netwerken opgebouwd. Zo slaat de Voedseltuin een aantal vliegen in één klap.
Een moestuin kun je ‘traditioneel’ op de grond aanleggen, maar
waarom niet op een dak? Zoals op het dak van het Schieblock, waar
je even ontsnapt aan de auto’s die het centrum van Rotterdam teisteren. De duizend vierkante meters zijn in 2012 omgetoverd tot een
akker met groenten, kruiden en heel veel eetbare bloemen. Het idee
waaide over uit Amerika en in Europa is dit de grootste dakboerderij.
Dakboer Wouter Bauman, die er zestien uur per week werkt, laat
met trots op zijn telefoon het resultaat van die ochtend zien: foto’s
met een groep blije, blakende vrijwilligers met al evenzeer blakende
groenten in hun hand: grote courgettes, pompoenen en tomaten.
Paul van Roosmalen is voor de gemeente verantwoordelijk voor
‘multifunctionele daken’. ‘Er is een toenemende druk op de stad, dus
we moeten de hoogte in. We hebben 14,5 miljoen vierkante meter
aan platte daken in Rotterdam waar we niets mee doen. Je kunt er
akkers op bouwen, maar ook zonnepanelen op zetten of bergingen
om water op te slaan. Dat regenwater kun je hergebruiken; je kunt
er bijvoorbeeld bier van brouwen. En op den duur valt ermee te

Dakboer Wouter Bouman en Paul van Roosmalen, van de gemeente,
proeven bloemen op de Dakakker

In de Voedseltuin werken vrijwilligers, veelal uitkeringsgerechtigden en
een handjevol studenten

In Park 1943 doen een groepje vriendinnen en hun kinderen
zich te goed aan Marokkaanse thee en chips
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douchen. In landen waar droogte heerst, bieden daken een goede
manier om water vast te houden, om er drinkwater van te maken.
Maar ook kun je bioscopen of cafés op daken bouwen. Zo ontstaat
er een dak-economie.’
Een investering van 120.000 euro was nodig om de akker te maken, maar inmiddels draait het dak quitte: door verkoop aan lokale
restaurants, rondleidingen en verhuur van het dak wordt geld verdiend. Terwijl Van Roosmalen op een naar radijs smakende bloem
kauwt, voegt hij toe: ‘Denk ook aan de milieuvoordelen, aan de
maatschappelijke baten. Kinderen worden er onderwezen, er is een
enorme wachtlijst van vrijwilligers. Niemand verlaat onberoerd het
dak.’
Wil je de Rotterdammers ècht veerkrachtig maken, dan moet
je de wijk in. Dat is wat gemeenteambtenaar Jetze van der Ham doet
in ‘zijn’ wijk: Bospolder-Tussendijken, een van Rotterdams zogeheten achterstandswijken, waar twee derde van de huizen uit sociale
woningbouw bestaat. Binnen zijn familie is Van der Ham de derde
generatie die in de wijk werkt: eerst zijn opa als wijkagent, daarna
zijn vader als onderwijzer en nu hijzelf als gebiedsontwikkelaar.
Aan de Grote Visserijstraat trekt de raamtekst ‘People’s Power’ de
aandacht, er huist een welzijnsorganisatie die is gericht op het activeren van mensen met een uitkering: door het doen van transportklusjes in de wijk, helpen met festivalletjes in het park, schilderen
bij schilderprojecten, werken in de bouw of tuinen opknappen,
waarvoor ze een vergoeding krijgen. Door de opgedane ervaring
geraken sommigen aan een betaalde baan.
Het gebouw was eerst van woningcorporatie Havensteder, maar
kwam na de crisis leeg te staan en is door wijkbewoners opgeknapt.
Medewerker Widjai Angnoe vertelt over de menselijke aanpak waar
hij voor staat: ‘Je waardeert iemands werk, motiveert hem, dan voelt
hij zich nuttig en belangrijk, beseft dat-ie geen kneusje is.’

Hier geldt de
universiteit van
het straatleven
Hier in Delfshaven geldt de universiteit van het straatleven, zegt
Angnoe: ‘Je moet leren hoe ze denken, hoe ze zich voelen. Als iemand in de schuldsanering zit en moet leven van veertig euro per
week, dan heb je honger. Sommigen komen hier binnen zonder
twee dagen gegeten te hebben. Of als je je huis bent uitgezet, omdat
je één maand je rekening niet kon betalen en in een neerwaartse
spiraal verzeilde. Dan sta je voortdurend onder stress.’
Het is de verborgen armoede die enorm is gestegen de afgelopen
jaren. Angnoe trekt het zich zichtbaar aan. ‘Een gezin slaapt op de
betonnen vloer, want er is geen geld voor een matras. Mensen vermijden de tandarts vanwege het eigen risico. Er is woningnood: de
wachtlijsten voor sociale woningbouw puilen uit en verhuurders
willen geen mensen met een uitkering. Er komen nieuwe woningen
voor de middenklasse, maar tegen de armen zeggen ze: ga maar naar
Hoogvliet. Maar wat moet je daar als je je hele leven in Delfshaven
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Circulaire economie
Een Nederlands bedrijf dat

Troosts initiatief past in

biogasinstallaties maakt

Rotterdams ambitie om

voor steden in Azië en

in 2050 volledig circulair

Afrika – dat moet ook in

te zijn. Maar in de haven

Rotterdam kunnen, vond

valt de grootste slag in de

Philip Troost. ‘Hier liepen

energietransitie te slaan.

we een beetje achter’,

Daar vindt achttien pro-

glimlacht Troost, die zelf

cent van de Nederlandse

ervaring heeft met het

CO2-uitstoot

ontwerpen van een bio-

draait veel nog op fossiele

gasinstallatie voor boeren

brandstoffen. Als het aan

in Cambodja. En zo komt

het Havenbedrijf ligt: niet

er nog dit jaar een instal-

voor eeuwig. In 2050 moet

latie in Rotterdam te staan

de uitstoot met tachtig

die voedselresten tot

tot negentig procent zijn

biogas kan verwerken.

verminderd, vanwege het

Die resten worden
opgehaald bij restaurants,
Vrijdag, in de namiddag, stroomt Park 1943 vol

hebt gewoond?’ Verontwaardigd houdt hij zijn handen in de lucht.
Besparing op de sociale voorzieningen, de economische crisis –
zij zijn eraan schuldig, meent Angnoe. Maar de crux is het gebrek
aan banen: ‘Vroeger leefden de mensen van de haven of ze werkten
in de Van Nelle-fabriek.’ Maar de haven is geautomatiseerd en de
Van Nelle-fabriek doet dienst als museum of locatie voor hippe
bedrijven, waar voor de gewone arbeider weinig plaats is. Angnoe:
‘Hier in Delfshaven zie je de verliezers van de globalisering.’
Het is de bittere realiteit waar Rotterdam naast alle innovatieve
initiatieven mee om moet gaan. Hoe versterk je een wijk met deze
problematiek? Van der Ham: ‘De overheid is gewend om te besturen.
Nu is er enerzijds geen geld meer vanuit de gemeente voor woningen en moet je meer uit de markt halen. Dus moet je de woningcorporaties verleiden er ook voor minderbedeelde groepen te zijn, of
klimaatbestendig te bouwen. Anderzijds gaat het om ruimte geven
aan initiatieven van onderop. Mensen moeten zelf de wijk verbeteren, maar je moet wel de voorwaarden scheppen waaronder ze dat
kunnen doen.’
Het zelf doen, dat doet onder meer de Delfshaven Coöperatie, een
initiatief van drie bewoners. Ze zijn, zoals ze het zelf formuleren, de
‘lijm’ die verschillende spelers in de wijk met elkaar verbindt door
ondernemers te koppelen aan buurtbewoners.
Wandelend door de wijk wordt duidelijk wat dat praktisch betekent. Met hulp van de gemeente en woningbouwcorporaties worden
in leegstaande gebouwen bedrijfjes gehuisvest die hopelijk lokale
bewoners aan het werk helpen. In een gebouw waar voorheen de
wijkpolitie zat, is nu het netwerk West Practice gevestigd, waar jongeren training krijgen om ‘bekwaam voor deze eeuw’ te worden – ze
leren er 3D-printers te bedienen – en er zijn verschillende bedrijfjes
bij aangesloten waar jongeren ervaring opdoen of zelfs werk krijgen.

Ook Park 1943 is via de coöperatie nieuw leven ingeblazen, een park
dat zijn naam kreeg vanwege een verdwaalde bom van de geallieerden. Het park oogde lange tijd even somber als zijn geschiedenis,
maar er bleken veel ideeën te leven. De Delfshaven Coöperatie
richtte een Parkraad op om alle losse ideeën te structureren. Met de
gemeente zijn er korte lijntjes. En dus is er nu een hek doorgeknipt,
zodat picknickbankjes in de schaduw van de bomen kunnen staan.
Er mag mede dankzij de Parkraad worden gebarbecued in het
park en samen met de stichting Creatief Beheer worden er bloemperken aangelegd en onderhouden. Van der Ham: ‘Het gaat om het
gevoel van eigenaarschap in je omgeving; dat de bewoners het park
zelf in beheer hebben.’ Op zaterdagen organiseren de omwonenden
er vaak evenementjes, dan sporten de kinderen, is er een eetfestival
of een concertje.
Vrijdag, in de namiddag, stroomt het park vol. Zohra Laktati zit
er met twee vriendinnen en hun kinderen. Ze drinken zoete Marokkaanse thee en eten Japanse rijstmix en naturelchips in plastic
bekertjes. De kinderen rennen heen en weer, van schommel naar
chips. Laktati is een dankbare gast van alle activiteiten die in het
park plaatsvinden. ‘Je leert mensen kennen, ook uit andere culturen.
En het is goed dat je gezichten kent, want als je kind is gevallen, kan
iemand je helpen.’
Naast het park is het Zelfregiehuis Delfshaven gezeteld. Een
vijftal vrouwen is aan het vergaderen over activiteiten waarvoor ze
zijn gevraagd. Het Vrouwenfonds vraagt om boekenleggers voor een
festival, op een ander festival mogen ze de catering verzorgen.
Milja Kruijt is een van de initiatiefnemers van de groep, die nu
een jaar bestaat en waarbij zo’n dertig vrouwen zijn aangesloten. ‘Je
kunt pas gezond worden’, zegt Kruijt, ‘als je de regie over je eigen
leven hebt, over je eigen gezondheid, herstel, financiën, je sociale
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netwerk. Veel vragen op het gebied van rouw, gezondheid, eenzaamheid en opvoeding zwerven als het ware in de wijk en niet iedereen
krijgt binnen de directe omgeving de steun die nodig is. Hier kunnen vrouwen elkaar ondersteunen.’
Zo is er een Marokkaanse grootmoeder die wordt geacht iedere
dag op haar kleinkinderen te passen – de groep is voor haar een
moment om even bij de regeltjes die de omgeving haar oplegt weg
te zijn.

‘Bij de zelfregiegroep
vond ik mezelf terug’
Naast sociale ondersteuning wordt er gewerkt aan economische
zelfstandigheid. De groep krijgt diverse opdrachten, om catering te
verzorgen of kleine naaiopdrachten. Het geld dat ermee wordt verdiend stroomt terug naar de coöperatie en is bestemd voor trainingen en cursussen, onder meer over ondernemerschap, of er wordt
materiaal – zoals naaimachines – van betaald. Op deze manier leert
de groep gezamenlijk ondernemen en kunnen individuele leden op
een zeker moment doorgroeien en hun eigen bedrijfje opzetten, is
het idee.
De groep zit in een gebouwtje dat ter beschikking is gesteld door
de gemeente, na tussenkomst van Van der Ham. Binnen heerst een
vrolijke chaos. Een bonte verzameling stoffen uit de kasten, van een
fiets is een soort lampgevaarte gemaakt met een vijftal lampenkappen, in een boom hangen kaartjes met spreuken als ‘Emancipatie
voor vrouwen èn mannen’, ‘Vrouwen 4 ever’ en iets dat de kern van
de groep lijkt samen te vatten: ‘Het vrouwenplatform verleidt vrouwen tot participatie vanuit wat ze zelf willen, vanuit eigen keuzes.
Willen in plaats van moeten.’

Dat lukt aardig. ‘Als je een idee hebt, staat iedereen daarvoor open
en helpen ze je’, vertelt de 44-jarige Angela Dahl terwijl ze haar naaiwerk weer oppakt na de vergadering. Ze maakt capejes van fluwelen
stof met een kleurige binnenvoering, die ze van de markt haalt.
De jaren zestig zijn voor haar een grote inspiratiebron. ‘Ik voel me
gelukkig als ik creatief bezig ben, anders ga ik te veel in mijn hoofd
zitten. Hier krijg ik structuur; door de trainingen hoop ik een eigen
internetbedrijfje op te zetten.’
Angela Renfurm (39), oftewel ‘Mami Dous’, zoals ze veelal wordt
genoemd, doet in de keuken de afwas. Bij een schoonmaakactie in
het park leerde ze de groep kennen en werd ze gevraagd als voorzitter van de Parkraad. De groep hielp haar uit een zwart gat te klimmen, vertelt ze.
Ze werkte lang bij een drogisterij, maar kreeg reuma. Daarna zat
ze zeven jaar thuis. ‘Als je zo lang te horen krijgt dat je het niet goed
doet… Eerst in de winkel, daarna in het re-integratietraject – waarin
je steeds loze beloftes hoort en de gekste vacatures krijgt toegestuurd. Banen waar ze expliciet Turkse mensen voor vroegen en
hbo-functies. Ik voelde me minderwaardig en kroop in een slachtofferrol. Hier kwam ik erachter dat veel meer mensen onzeker zijn
over hun talenten, maar ook dat ik dingen wèl kan.’
Bij de coöperatie doet ze de catering, zorgt ze voor koffie en thee,
jaagt ze op koopjes en is ze contactpersoon voor het park. Ze loopt
rond met een vrolijke lach en lijkt vol energie te zitten. Ze maakt een
klein danspasje: ‘Stella Got Her Groove Back, ken je die film? Over een
vrouw in een midlifecrisis, die op vakantie gaat en haar identiteit
terugkrijgt. Hier vond ik mezelf terug.’
Momenteel is ze met hulp van de coöperatie aan het kijken of ze
zich als zzp’er kan verhuren als gastvrouw, terwijl Van der Ham ervoor probeert te zorgen dat ze in eerste instantie haar uitkering mag
behouden – als buffer. Via de coöperatie heeft ze al een netwerkje
opgebouwd in de wijk. ‘Toen ik bij het UWV aanklopte, moest ik mijn
trots laten varen. Nu kan ik weer een beetje zelfstandigheid terugpakken. Dat voelt heerlijk.’

Een tour langs een handvol initiatieven die Rotterdam rijk is,
geeft inzicht in hoe er in de stad wordt gewerkt aan de toekomst.
Marleen Lodder, die vanuit Drift onderzoek doet naar transities,
wijdde er samen met collega’s een studie aan. Volgens haar maken al
deze initiatieven op zichzelf een stad nog niet veerkrachtig.
‘Ze fungeren als proeftuintjes voor hoe de toekomst eruit kan
komen te zien’, zegt Lodder. ‘Voor de gemeente om te zien hoe ze
zich ertoe moet verhouden, hoe je er de wet- en regelgeving op moet
aanpassen. Zo valt het later op te schalen en kan de gemeente processen faciliteren in wijken waar men niet al te initiatiefrijk is. Bij de
succesvolste initiatieven draait het om meerdere doelen en is er een
verdienmodel ontwikkeld.’
Dat het belangrijk is dat resilience in alle haarvaten zit, zoals Molenaar benadrukt, bewijst een gemeenschapstuin in de wijk Carnisse.
Die had zich ontwikkeld tot ontmoetingsplaats, kinderen kregen er
les over plantjes, de tuin had een sociale functie in de wijk. Maar een
woningcorporatie zette er met toestemming parkeerplaatsen neer –
en nu is de tuin weg.
Lodder: ‘Terwijl die tuin juist in de resilience-strategie past. Er
is een continu leerproces nodig hoe instanties kunnen meegroeien
met dat systeem.’
Het gaat dus letterlijk en figuurlijk niet altijd over rozen. Hoe
dan ook, een goede proeftuin is Rotterdam welzeker. Molenaar:
‘Het centrum is platgebombardeerd en 75 jaar later krijgt Rotterdam de prijs voor de beste binnenstad. In Rotterdam zit veerkracht
in het DNA.’

Mami Dous wil als zzp’er
aan de slag, als gastvrouw:
‘Stella Got Her Groove Back’
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De jaren zestig zijn voor Angela Dahl een inspiratiebron. ‘Ik voel me gelukkig als ik creatief bezig ben’
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TWEE PORTRETTEN

GEZICHTEN VAN HET KIT

Het

Suze Gehem van De Groene Grachten

wereld-

doelenhuis

Het Koninklijk Instituut
voor de Tropen (KIT)
herbergt bijna vijftig
organisaties en bedrijven
die werken aan de
realisatie van de zeventien
werelddoelen. In een
nieuwe reeks tekent
Vice Versa telkens twee
portretten op. Deze eerste
aflevering: Anne Scheltema
Beduin van Transparency
International Nederland en
Suze Gehem van De Groene
Grachten.
Tekst: Marc Broere
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PORTRET ÉÉN
Een adviesbureau voor de verduurzaming
van historische gebouwen. Dat is de missie
waar De Groene Grachten vijf jaar geleden
mee begon. ‘Als je een historisch gebouw
duurzaam kunt maken, dan kan dat overal’,
zegt oprichter en directeur Suze Gehem (31)
over de filosofie van haar sociale onderneming.
Ze begon met het verduurzamen van zes
historische panden op de Nieuwe Prinsengracht, inmiddels telt het portfolio van De
Groene Grachten meer dan honderd projecten en opdrachten. Niet alleen maar woningen, maar ook kerken, musea, hofjes en zelfs
een terp in Waterland.
Ook is De Groene Grachten een van de
initiators van de verduurzaming van het
monumentale Koninklijk Instituut voor de
Tropen. ‘Samen met het KIT, Waternet, de
gemeente, de Universiteit van Amsterdam
en andere “omwonenden” zijn we aan het

Suze Gehem studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Ze liep stage bij
een project in Zuid-Afrika dat zich richtte
op vrouwelijke hygiëne in de sloppenwijken.
‘Ongesteldheid was een taboe en tampons
kostten er relatief gezien tien keer zoveel
als in Nederland. Dus daar ontwikkelden
we een lokaal geproduceerde tampon. In
die tijd heb ik ook Desmond Tutu ontmoet,
heel bijzonder. Op dat moment besloot ik
voortaan mijn tijd in te zetten om de wereld
beter te maken.’
Tijdens haar studie werkte ze ook bij
Siemens aan Iter, een megaproject over
kernfusie als energiebron. ‘Daarbij draaide
het om het fuseren van atomen, in plaats
van kernsplijting, dat voor radioactief afval
zorgt. Door de nucleaire reactie van de zon
en sterren op aarde na te bootsen kun je
tienmaal meer energie opwekken dan je erin
stopt.’
Terug in Delft vond er een nieuwe ontmoeting plaats die levensbepalend was: met
Wubbo Ockels, de voormalige astronaut die
een groot voorvechter van duurzaamheid
was geworden. ‘Hij is naast Tutu een van
de inspirerendste mensen die ik ken’, zegt
Gehem. ‘Wubbo had het waanzinnige idee
voor oprichting van De Groene Grachten en
het verduurzamen van monumentale panden, en dat wilde hij samen met een afgestudeerde ingenieur opzetten. Wat heb ik te
verliezen, dacht ik. De droom van alle industrieel ontwerpers is om zelf een product
te ontdekken en dat in de markt te zetten.
Maar Wubbo’s idee was zo goed: het is maar
de vraag of ik er zelf op was gekomen.’
Het is haar eerste baan en ze vindt het
nog steeds ‘fantastisch’, vervolgt Gehem: ‘Ik
mag me inzetten voor een duurzame en betere wereld. Ik kan me niet voorstellen dat
ik ooit een baan vind die méér maatschappelijke betekenis creëert dan ik nu heb.’
Trots is ze vooral over het verduurzamen
van L.A.N.X., een van de oudste studentenverenigingen van Nederland. ‘We maakten
de drie monumentale zeventiende-eeuwse
panden aan de Nieuwezijds Voorburgwal
volledig aardgasloos, door er slimme dingen

in aan te brengen. Vroeger verstookte de
vereniging op jaarbasis 36.000 kuub aan gas,
wat gelijkstaat aan het gasverbruik van 24
huishoudens.’
Zonnepanelen, warmtepompen en restwarmtegebruik van de bierkoeling wekken
nu de energie op om de zalen met innovatieve luchtverwarming en infraroodinstallaties te verwarmen. ‘Onze opdrachtgevers
waren twee studenten, van 22 en 23 jaar.
Het vliegwieleffect van dit project is groot;
de bijna duizend leden van de vereniging
vertellen trots over dit project en maken zelf
ook duurzamere keuzes.’
In alles straalt Gehem optimisme uit. Ze
knikt: ‘Wubbo Ockels zei altijd: “Optimisme is een verantwoordelijkheid.” Met een
negatieve instelling kom je er niet. Overal
ontstaan nieuwe technieken die veel kansen
bieden. Ik denk dat het heel hard kan gaan
met duurzaamheid. Soms zie ik weleens van
die zwaarmoedige documentaires over de
toekomst van de wereld – daar word ik ongelukkig van. Dat helpt niet in het activeren
van mensen; ik houd ervan om te schetsen
wat je wèl kunt doen. Als je handvatten
krijgt aangereikt, ga je daarmee aan de slag.’

nauwelijks zien in welke hoedanigheid
iemand wat doet. Op alle fronten hebben
deze mensen een vinger in de pap. Dat
vinden we zorgwekkend.’

PORTRET TWEE
De corruptie uitbannen en meer transparantie in Nederland – dat zijn de ambitieuze
doelen van Transparency International
Nederland (TI-NL). ‘Maar als je het positief
stelt kun je zeggen dat we de integriteit van
bedrijven, overheid en maatschappelijke
organisaties bevorderen’, zegt directeur
Anne Scheltema Beduin (33). ‘Corruptie en
gebrek aan integriteit is een grondoorzaak
van veel kwaad in de wereld.’
Nederland ondersteunt al vele jaren
anticorruptieprogramma’s in het buitenland, met geld uit de begroting van ontwikkelingssamenwerking. ‘Juist omdat
Nederland zich inzet voor corruptiebestrijding elders, is er ook een organisatie
nodig die naar ons eigen land kijkt’, vindt
Scheltema Beduin. ‘Ons poldermodel is niet
altijd bevorderlijk voor de integriteit; zo is
het vaak lastig om de verschillende belangen
van mensen te kunnen scheiden.’
Ze noemt de Eerste Kamer als voorbeeld.
‘Senatoren werken er één dag in de week,
wat ze meestal combineren met een betaalde functie in het bedrijfsleven. Of kijk
naar de boekhouders: vaak zijn zij ook nog
buitengewoon hoogleraar, werken ze bij een
van de vier grote accountantskantoren of
zijn ze (plaatsvervangend) rechter. Je kunt

Voordat ze directeur werd bij TI-NL
werkte Scheltema Beduin als mensen
rechtenadvocaat bij het bekende kantoor
Prakken d’Oliveira. Ze verdedigde de slachtoffers van grote milieumisdrijven, zoals het
lekken van oliepijpleidingen van Shell in
Nigeria en de lozing van gif voor de kust
van Ivoorkust. Ook deed ze zaken die
erg gevoelig liggen voor de Nederlandse
overheid, zoals ‘Srebrenica’ en de moorden
door het Nederlandse leger tijdens de
‘politionele acties’ in Rawagede in
Indonesië.
‘Maar als advocaat kom je vaak pas in
actie als het onrecht al is gebeurd’, blikt ze
terug. ‘Bij corruptie gaat het meestal om de
voorkant: je kunt voorkomen dat dingen
misgaan. In de advocatuur is het bijna altijd
achteraf. De advocatuur is zeker bevredigend, maar ook frustrerend. Had dit niet
voorkomen kunnen worden? vroeg ik me
vaak af. Was het echt nodig dat er zoveel
slachtoffers in Srebrenica vielen? Wat als
er luchtsteun was gekomen? Soms was
het zwaar om een op een in contact te
zijn met slachtoffers, zoals met iemand
die een mosterdgasaanval in Irak aan den
lijve had ondervonden – zogezegd nam ik
dat mee naar huis. Dat is in deze baan minder het geval.’
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onderzoeken of een collectief warmtenet
mogelijk is’, vertelt Gehem. ‘De gebouwen
liggen dicht bij elkaar en we kijken of we de
warmte kunnen uitwisselen. Dit soort projecten hebben veel impact. Het voordeel is
dat we in een tijd leven waarin de techniek
zich snel ontwikkelt.’

Anne Scheltema Beduin van Transparency International

Ze is er trots op dat ze onlangs als expert
is gehoord bij de parlementaire onder
vragingscommissie over fiscale transacties.
‘Dat was voor ons, als organisatie, een
mijlpaal. Ook hebben we het gebrek aan
transparantie van lobbyisten op de kaart
gezet in Nederland. Ik had ook wel willen
promoveren, maar met proefschriften
wordt in veel gevallen niets gedaan. Wij
proberen relevante ontwikkelingen te
inventariseren, erover te publiceren en
er gebeurt dan meestal iets mee – dat geeft
veel voldoening.’
Als je eenmaal werkzaam bent in een
maatschappelijk betrokken beroep, draag je
dat je leven lang met je mee, stelt ze. ‘Het
is heerlijk om thuis te komen en niet het
gevoel te hebben dat je voor een baas werkt,
maar dat je iets goeds hebt gedaan voor
de maatschappij. Dat draagt bij aan mijn
levensgeluk.’
Ondanks alle uitdagingen in de wereld is
ze optimistisch over de toekomst. ‘Ik geloof
dat er voor alle problemen in de wereld
ook oplossingen zijn te vinden. Dat betekent
niet dat ik me geen zorgen maak; je kunt
hier wel perfect gescheiden afval regelen,
maar wat schiet dat op als ze in Azië alles
in plasticzakjes blijven doen en de stranden
van Myanmar vol aangespoeld plastic liggen?
Vooral de toestand van de oceanen baart
me zorgen. Maar er worden nu schimmels
ontwikkeld die plastic omzetten in (eetbare)
paddenstoelen. Iemand vindt altijd wel iets
om het goed te maken.’

•
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Masterclass
Leiderschap in een veranderende wereld

		Minister!
Paul Hoebink

Weest u niet bevreesd, het gaat niet gebeuren – ik ben nog nooit lid
van een politieke partij geweest –, maar stel dat Rutte III een tech-

Door
zeven
topvr
ouwe
n

Marilou van
Golstein Brouwers

Daniëlle Hirsch

Samira Rafaela

Zeven bijzondere vrouwen die inspirerende
leiders zijn in hun eigen vakdiscipline (politiek,
wetenschap, maatschappelijke organisaties,
de financiële sector en de overheid) geven
masterclasses over hoe je invulling geeft aan
leiderschap dat verder gaat het managen van
mensen alleen. Leiderschap dat mensen
inspireert om bij te dragen aan een
verbindende, inclusieve en duurzame
(mondiale) samenleving.
Inschrijfkosten:
Vice Versa-leden: 350 euro excl. 21% btw
Niet-leden: 400 euro excl. 21% btw
Data: 5, 12, 19 oktober en 2, 9, 16 en 23
november
Locatie: Amsterdam

ik een evaluatie van de humanitaire en volkenrechtelijke effecten

met alleen vakministers, en ik word geheel onverwachts minister

van de Turkije-deal (dat had Jesse moeten vragen bij de onderhan-

voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel (let op de

delingen!). Eenzelfde evaluatie moet er komen van de multilaterale

volgorde!), wat zal ik dan doen? Ik weet het wel: managers moeten

hulp met een focus op twee aspecten: wordt de hulp bij sommige

nooit meer dan twee dingen in een jaar willen veranderen, maar dit

organisaties niet te veel versnipperd over allerlei kleine projecten en,

kabinet zit twee jaar (ook de volgende formatie duurt heel lang), dus

ten tweede, gaat er niet veel te veel geld zitten in de eigen stafkos-

ik mag er vier.

ten, zoals bij het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties

Kathleen Ferrier
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(UNDP). Die focus op effectiviteit en efficiëntie moet ook meer wor-

lijke maar ook meest oninteressante deel van mijn portefeuille. Om

den ingebouwd in het multilaterale beoordelingssysteem Mopan.

Jan Pronk uit dit blad maar eens te parafraseren: waarom hebben

Dat moet dan leiden van naïef naar kritisch multilateralisme met een

we bij ons enorme handelsoverschot handelsinstrumenten nodig?

veel helderder missie van internationale organisaties en fondsen.

Evalueren dus, die handels- en economische missies, de export- en
investeringssubsidies: wat levert het op, is het allemaal het belas-

Oef, heb ik nog maar twee maatregelen over en ik wil zoveel meer.

tinggeld waard, zijn er betere of slimmere methodes en instrumen-

Eerst het bilaterale beleid: terug naar Burkina Faso en Tanzania (ten

ten, hoe doen onze Europese buren dit en doen zij het beter? In

onrechte van de lijst geschrapt) en een veel langere overgang bij de

ieder geval rationaliseren, weg met het driekoppige Dutch Good

landen waar we nu aan het ‘uitfaseren’ zijn. Misschien willen we daar

Growth Fund en helderheid over de taken, opdrachten en efficiëntie

wel blijven, in het nieuwe internationale-samenwerkingsbeleid 2.0,

van de verschillende uitvoerders.

want daar wil ik vooral naar toe: samenwerking met twintig tot 25
landen (naast de ongeveer tien ontwikkelingssamenwerkingslanden)

Reina Buijs

Bij Ontwikkelingssamenwerking is er veel meer te doen. Die heeft

op terreinen die we tot de mondiale publieke goederen moeten

zes jaar stilgestaan en ontving niet voor niets voor het eerst in de

rekenen: klimaat en milieu (gezamenlijke inzet met het Nederlandse

historie een forse kritiek van het Comité voor Ontwikkelingsbijstand

bedrijfsleven tegen zeespiegelstijging en vervuiling), voedselvoor-

(Dac) van de Oeso. Minister Ploumen heeft getracht, zoals ruim vier

ziening (met juist ook aandacht voor export- en voedselproducten

jaar lang haar gewoonte was, die kritiek weg te ‘spinnen’, want het

als rijst en maïs; en niet alleen ‘Wageningen’, dus, maar ook IDH en

stond er toch echt in de aanhef van het persbericht: ‘Experts van de

Solidaridad; doorlichting van Ifad en FAO), wetenschap en kennis

Oeso, de organisatie van ontwikkelde landen, oordelen overwegend

(kennisplatforms? meer uitwisseling en opbouw in de partnerlanden

positief over het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwer-

zelf), gezondheidszorg (terug naar het brede beleid met de goede

king.’

experts die we op onze ambassades hebben/hadden; versterking van

Wie de 106 pagina’s tellende peer review heeft gelezen, zal dat

Rivke Jaffe

Aanmelden kan via de website of stuur
een e-mail naar info@viceversaonline.nl

Voor meer inhoudelijke informatie, kijk op

Te beginnen met de humanitaire hulp: samen met de Nordics wil

nocratenkabinet wordt (kabinetsformatie mislukt, u snapt het wel),

Laat ik maar beginnen met Buitenlandse Handel, het meest vro-

Vice Versa presenteert de
masterclass: ‘Leiderschap in
een veranderende wereld’.

op gang worden gebracht.

de WHO), veiligheid (de moeilijkste portefeuille, zie de mislukking in

‘overwegend positieve’ nergens kunnen vinden. Integendeel, de

Afghanistan, ook hier dus een veel kritischer evaluatie van wat kan

Dac tekent een zeer somber beeld: niet alleen forse bezuinigingen,

en niet kan).

maar zelfs geen sturing over hoe de middelen worden verdeeld; een

Nu smokkel ik even naar maatregel vijf: ik wil ook een nieuw

onduidelijke landenkeuze; onduidelijkheid over de effecten van hulp

medefinancieringsstelsel; een vijfjarig contract met grote organisa-

op armoede en de positie van vrouwen; staf die strategie en visie niet

ties met brede programma’s en een kleiner fonds met meer kortlo-

ziet en overloopt van stress. Crisis dus en daar moet deze nieuwe mi-

pende overeenkomsten met gespecialiseerde programma’s, maar

nister wat aan doen, gelukkig gesteund door een budget verhoogd

ook met een scherpere inbouw van evaluaties, leermomenten,

tot 0,7 procent van het bbp, met daarbovenop middelen voor de

seminars en conferenties waarin kritische volgers niet worden

opvang van asielzoekers.

geweerd.

Ik ga eerst maar eens op tournee, langs de verschillende afde-

Liset Meddens

lingen van het directoraat-generaal, daarna wat ambassades, om

Paul Hoebink is emeritus hoogleraar bij het Centrum voor

opinies en visies op te snuiven van mijn ambtenaren en diplomaten,

Internationale Ontwikkelingsvraagstukken (Cidin) van de

om te horen wat wel en niet goed gaat. Dan kan er ook al wat actie

Radboud Universiteit Nijmegen

hetnieuwe.viceversaonline.nl/events/vice-versamasterclass-leiderschap-veranderende-wereld
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Metend

Rekenen met
mensenlevens

		 onwetend

Méér goeddoen met behulp van wiskunde – dat idee
predikt de Stichting Effectief Altruïsme Nederland, die
in mei is gelanceerd. De filantropen beloven maximale
impact door berekenend te geven: hoeveel punten
krijgt iedere te genezen ziekte, elke geredde mens?
Maar mag je wel rekenen met levens? ‘Laten we liever
luisteren en in gesprek gaan met de mensen’, stelt
Ellen Mangnus in dit kritische essay.
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Tekst: Ellen Mangnus

‘Goed doen is niet goed genoeg’, luidt
het adagium van wetenschapster Kellie
Liket. In haar promotieonderzoek concludeerde zij dat ngo’s nauwelijks de impact
van eerdere projecten in beschouwing nemen bij het ontwerpen van nieuwe initiatieven. Dat moest anders: efficiënter. Ze is een
van de meest uitgesproken ambassadeurs
van het effectief altruïsme in Nederland.
Zo min mogelijk middelen gebruiken om
zoveel mogelijk goeds te bewerkstelligen,
dàt is het doel van de effectieve altruïsten.
‘Het is zowel een filosofie als een beweging’,
stelde Peter Singer, grondlegger en hoogleraar bio-ethiek aan Princeton University, in
een interview. ‘Met behulp van bewijsmateriaal en logisch redeneren reikt het mensen
de effectiefste methoden aan om de wereld
te verbeteren.’
Het effectief altruïsme kwam tot leven
toen een groep vrienden, werkzaam in de
financiële industrie, besloot te willen bijdragen aan een betere wereld en wilde weten
welke goede doelen het meest doeltreffend
zijn – maar daarnaar bleek nauwelijks onderzoek te zijn gedaan. Ze gingen te rade

bij Peter Singer en in 2007 richtten ze een
organisatie op die nagaat welke fondsen en
goede doelen het effectiefst zijn: GiveWell.

De geniale
oud-student ging
werken op Wall
Street zodat hij
meer kon doneren
Singer benadrukt dat effectief altruïsme gestoeld is op rationaliteit. Volgens hem laten
veel mensen zich bij het ondersteunen van
goede doelen leiden door een onderbuikgevoel. Ze gaan over tot doneren bij het zien
van een advertentie met een uitgehongerd
kind of ze schenken aan de stichting van
een vriend. De effectieve altruïsten verwerpen dit door emotie gedreven gedrag; het
goede gevoel dat je krijgt betekent nog niet

dat je gedoneerde euro effect heeft. Niet je
onderbuik maar het resultaat moet tellen, is
hun pleidooi.
Als voorbeeld van een effectieve altruïst refereert Singer vaak aan een geniale
oud-student van hem, die iedere universiteit
graag had ingelijfd, maar die ervoor koos om
op Wall Street een smak geld te verdienen.
Op die manier kon hij veel doneren aan een
organisatie die zich inzette voor kinderen
in ontwikkelingslanden. Wanneer hij de
wetenschap in was gegaan of zelf bij een
ngo was gaan werken, had hij nooit
zoveel mensen kunnen helpen, aldus
Singer.
‘De realiteit is dat als we de wereld tot een
betere plek willen omvormen, we keuzes
moeten maken’, schrijft Will MacAskill,
auteur van Doing Good Better en een van
de oprichters van het Centre for Effective
Altruism, dat beoogt van effectief altruïsme een wereldwijde beweging te maken.
MacAskill definieert vijf sleutelvragen die
we onszelf moeten stellen voordat we geld
doneren: Hoeveel mensen profiteren van
mijn gift? Is dit het meest effectieve dat ik
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Meting van
‘het goede’ past
in een tijd waarin
we de wereld zien
via big data
Volgens de effectieve altruïsten is een
doel goed wanneer het effectief is. En effectiviteit kan gemeten worden in termen
van geredde of verbeterde mensenlevens.
Iemand die geld doneert aan een effectief
doel doet goed.
De zoektocht naar het goede en goeddoen is er een die sinds mensenheugenis
bestaat. Niet voor niets is ethiek – het denken over het goede handelen – een van de
oudste wetenschappelijke disciplines.
Haar grondlegger, de wijsgeer Socrates
(470-399 voor Christus), stelde zelfs dat het
formuleren van goed en kwaad de slagader
van iedere samenleving is. Overal waar
mensen samen leven en samen werken is er
noodzaak na te denken hoe dat op een goede manier te doen. Door het bedrijven van
ethiek komen gemeenschappen tot waarden
(de idealen van een goed leven, die we in
ons gedrag na willen streven) en normen (de
richtlijnen om tot zulk gedrag te komen).
Grofweg kunnen al die gemeenschapsnormen en -waarden gegroepeerd
worden in drie soorten ethiek. Eén waarin
de mens centraal staat: de deugdethiek.
Eén waarin de norm bepaalt wat goed is:
de plichtethiek. En één waarin het goede
afgeleid kan worden uit het resultaat van
menselijk handelen: de gevolgenethiek.
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De vader van de deugdethiek, Aristoteles (384-322 voor Christus), zei dat het goede
in de mens zelf zit. Het kan niet worden
afgeleid uit een externe regel of norm. In
iedere situatie moeten mensen met behulp
van hun verstand bepalen wat goed gedrag
is, steeds weer. Aristoteles raadde mensen
aan om alle aspecten van een situatie nauwkeurig te bekijken en dan een verstandige
afweging te maken. Dat laatste kan men
oefenen, verbeteren: Aristoteles ging ervan
uit dat het karakter van de mens te vormen
is. Door opvoeding en onderwijs en door
het zien van goede voorbeelden kunnen
mensen leren deugdzaam te leven. ‘En wie
deugdzaam leeft, zal gelukkig zijn’, was zijn
overtuiging.
De plichtethiek, waarin Immanuel Kant
(1724-1804) een belangrijk aandeel had,
redeneert andersom en zet ‘de morele wet’
centraal. Het goede leven was volgens Kant
niet hetzelfde als een gelukkig leven. Je leeft
goed wanneer je trouw bent aan morele
principes die je met het verstand hebt opgesteld. Hij was ervan overtuigd dat zulke zelf
geformuleerde morele regels automatisch in
overeenstemming zijn met een ‘universeel’
goed. De basisregel van Kant luidde: ‘Wat
gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook
een ander niet.’ Kant plaatste de menselijke
rationaliteit in het middelpunt en verzette
zich tegen de dominantie van religie over
de mens.
In de achttiende eeuw kwam in Engeland
het utilisme op. Volgens de stichter van de
beweging, Jeremy Bentham (1748-1832), bestond het geluk van de mens uit het ondergaan van genot en het vermijden van pijn.
Een goede handeling vergroot het genot
terwijl een slechte pijn oplevert. Het doel is
om zoveel mogelijk mensen genot te brengen. Als het gevolg van de handeling daartoe
leidt, is de handeling zelf ook goed. Volgens
utilisten is goed en kwaad een kwestie van
rekenen. Aan de hand van de duur en intensiteit van plezier en pijn berekenen utilisten
welke handeling het meeste geluk voor de
meeste mensen zou verschaffen.
Ideeën over het goede zijn sterk door context en tijdgeest bepaald. De deugdethiek
paste bij het Oude Griekenland, waar heldhaftige strijders van belang waren voor de
overleving van stadstaten. De plichtethiek
kon alleen gedijen in een tijd waarin Europa
overging van de religieuze Middeleeuwen
naar een periode van verlichting en emancipatie van de mens. En het utilisme stemt
overeen met de rationele, analytische kijk

op de wereld die in de Verlichting werd gepropageerd.
Het streven van de effectieve altruïsten
om het goede te meten past in een tijd
waarin big data ons perspectief op de wereld bepalen. Als we kunnen meten hoeveel
stappen we per dag zetten, wanneer de
Uber-taxi voor onze deur parkeert en of de
cognitieve ontwikkeling van onze kinderen
het gemiddelde volgt, dan moeten we ook
kunnen meten of een doel goed is.
De effectieve altruïsten meten het goede
aan de hand van het aantal geredde of verbeterde mensenlevens in verhouding tot de
gespendeerde middelen. Ze zien in effectiviteit het antwoord op de vraag wat goed
handelen is.
Niet een eigen overweging (Aristoteles),
een externe plicht (Kant) of een berekening
van nut (Bentham), maar correlaties die
effectiviteit weergeven zouden ons kunnen
zeggen wat goed handelen is.
In dit essay plaats ik kanttekeningen bij
deze benadering van ‘het goede’.
Kanttekening één:
Door het bos van data de oplossing
niet zien
Hoe vergelijk je het effect van het Aidsfonds
met dat van een tuberculosekliniek? Daar
ontwikkelden de effectieve altruïsten een
maatstaf voor, namelijk qaly’s, van quality-adjusted life years. Eén qaly staat voor een
levensjaar doorgebracht in goede gezondheid. Het leven van een blinde is, volgens
onderzoek van de effectieve altruïsten, gemiddeld 0,4 qaly. Uit enquêtes onder nierpatiënten die dialyse doorstaan, blijkt dat ze
hun leven gemiddeld 0,56 qaly geven.
Met behulp van qaly’s kun je berekenen
hoe je het meeste goed kunt doen. Een jaar
langer leven met een nieraandoening levert
volgens deze methode meer qaly-punten
op dan een jaar langer leven in blindheid.
De winst van het genezen van blindheid is
0,6 qaly per jaar. Wie op zijn vijftigste van
blindheid wordt verlost en 75 wordt, krijgt
25 x 0,6 = 15 qaly’s erbij. Genezing van de
nierziekte levert een nierpatiënt voor diezelfde levensjaren 25 x 0,44 = 11 qaly’s op.
De berekeningen zijn methodisch correct,
maar evenals bij ieder ander model is de
praktijk weerbarstiger en moeilijk te vatten,
laat staan te voorspellen met een formule.
Er zijn duizenden menselijke gebreken en
nog meer ngo’s en stichtingen die zich inzetten om mensen die leven met een van
die gebreken te ondersteunen. Hoe kom je
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kan doen? Hoeveel anderen geven aan dit
doel? Wat gebeurt er als ik een andere keuze
maak? En, ten slotte: vraag je af wat de kansen op succes zijn en hoe goed dat succes
zal zijn.
De effectieve altruïsten wijzen de mens de
weg in goededoelenland. Daar blijkt behoefte aan. De gever is kritischer geworden en
wil weten hoe hij het best zijn middelen in
een steeds complexere wereld inzet.
Diep vanbinnen knaagt er iets wanneer ik
voor het eerst hoor van de ideeën. Alvorens
ik gehoor geef aan dit… onderbuikgevoel, ga
ik op onderzoek uit.

tot een compleet overzicht zonder al te veel
kosten? Tel daarbij op dat zowel de context
als de problemen over tijd veranderen en je
concludeert dat het gewoonweg onmogelijk
is een ranglijst te genereren.
Bovendien kunnen enkel de organisaties
die hun resultaten gedetailleerd uitdrukken
in aantallen geredde en verbeterde mensenlevens in de beoordeling belanden. Hoe kan
een organisatie die tot doel heeft de perceptie van vrouwenbesnijdenis te veranderen,
aantonen hoeveel mensenlevens ze verbetert? Hoe zit het met de impact van Amnesty International en Human Rights Watch?
Hun petities en studies leveren argumenten
voor debatten over mensenrechten en
kunnen zo op langere termijn de levens van
minderheden verbeteren, maar lenen zich
minder goed voor een meting naar aantal
geredde levens.
Het risico van deze rekenwijze is dat alleen de hulp die eenvoudig resultaat bereikt
als effectief wordt gezien. Interventies voor
verandering op de lange termijn, in complexe situaties, zijn vanuit deze benadering
niet-effectief.
Kanttekening twee:
Het risicovolle gemiddelde
In zijn artikel Hoe onze risicomijdende cultuur de solidariteit ondermijnt, op De Correspondent, schetst Rob Wijnberg het risico van
‘sociale natuurkunde’ – een wetenschappe-

lijke discipline die uitgaat van het idee dat
menselijk gedrag te doorgronden is met
wiskundige wetmatigheden.
Hij vindt dit risicovol omdat zo het gemiddelde de norm wordt. Er kunnen pas
wetmatigheden worden geformuleerd als
de groep groot genoeg is om een doorsnee
smaak of gemiddelde behoefte uit af te
leiden.

Zo is het
ongeoorloofd
energie te stoppen
in mensen die niet
aan de norm
voldoen
Wanneer data de norm bepalen, wordt er
geen waarde meer toegekend aan diversiteit.
Ook effectieve altruïsten zetten in op het
gemiddelde; op interventies die resultaat
hebben voor de meeste mensen. In zo’n ontwikkelingsparadigma is het ongeoorloofd
energie te stoppen in de mensen die niet
aan de norm voldoen, die een beperking
hebben of behoren tot een gediscrimineerde
minderheid.

Kanttekening drie:
Symptoombestrijding
De vraag is wat al die gemeten bevindingen
ons vertellen. ‘We dichten te veel voorspellende waarde toe aan data’, betoogt Viktor
Mayer-Schönberger, hoogleraar aan het
Oxford Internet Institute, in De big datarevolutie – Hoe de data-explosie al onze
vragen gaat beantwoorden. Hij schreef het
boek samen met Kenneth Cukier, big datajournalist bij The Economist.
We denken dat we meer weten, wanneer
we meer meten, zegt Mayer-Schönberger.
Auto’s zitten vol sensoren om ongelukken
te voorkomen, kinderen worden van jongs
af aan getoetst en we meten ons calorieverbruik. We verkeren in de illusie dat we
daarmee controle krijgen over de toekomst,
sterker nog: we handelen naar de data.
Hij refereert aan Minority Report, een film
waarin mensen op basis van voorspellingen
worden veroordeeld – niet om gepleegde
misdaad, maar om verwachte misdaad,
bij voorbaat.
Mayer-Schönberger vreest dat steeds
vaker vragen beantwoord zullen worden
met behulp van big data: of een tbs’er wel
of niet op proefverlof mag. De databank
schetst op basis van persoonsgegevens en
ontwikkelingen een risicoprofiel en geeft
het antwoord. Mayer vindt dit zorgelijk:
‘Als we beslissingen over laten aan rekenmodellen, dan geven we het principe op dat
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Structurele
ongelijkheid
betwist je niet
door één mens een
malarianet te geven
Kanttekening vier:
Gesmoorde creativiteit voor
oplossingen
Sanne Blauw en Maite Vermeulen, journalisten bij De Correspondent, waarschuwen in
hun artikel Red de vluchteling, word bankier
op de Zuidas voor de eenzijdige focus op
oplossingen waarvan de impact bewezen is.
Zo ziet men tal van ‘ongemeten’ oplossingen
over het hoofd. En er zijn situaties die zich
niet eerder in deze vorm voordeden, zoals

26

de vluchtelingenstroom naar Europa.
Juist bij complexe problemen – zoals
oorlog, armoede, discriminatie – is niet één
oplossing doorslaggevend. Het is vaak een
combinatie van acties die op lange termijn
verandering teweegbrengt.
Blauw en Vermeulen geven een geniaal
voorbeeld: ‘Stel je voor wat een effectieve
altruïst tegen Martin Luther King zou zeggen: “Martin, kap met dromen. Als je zwarte
Amerikanen echt wil helpen, zoek dan een
goedbetaalde baan en investeer in een
vaccin tegen pokken.”’
Kanttekening vijf:
Ontwikkeling is niet meetbaar
Waarom wordt het effectief altruïsme zo
omarmd door de ontwikkelingssector?
Ik vermoed dat een van de redenen is dat
de benadering goed aansluit op het managementdenken, waartoe een aantal jaar
geleden is overgegaan om de effectiviteit en
efficiëntie van ontwikkelingsinterventies te
vergroten. Het is een manier van managen
die uit het bedrijfsleven komt: de hoofdelementen zijn resultaatmeting, financieel
beheer, risicoanalyse en planning, monitoring en evaluatie.
Het positieve van dit type management
is dat het aanstuurt op concrete resultaten,
het spoort aan tot meer beheersing en minder risico en het maakt mogelijk om organisaties en projecten te vergelijken. Máár,
waarschuwde Willem Elbers, die op het
thema promoveerde, vijf jaar terug in Vice
Versa: ‘Het managementdenken is gestoeld
op de gedachte dat een proces beheersbaar,
planbaar, voorspelbaar en kwantificeerbaar
is. Ontwikkeling in complexe situaties is dat
zelden.’
Succes in de ene context betekent nog
geen succes in de andere en succes in het
verleden is geen garantie voor de toekomst.
Een groot aantal factoren buiten de directe
interventie zijn van invloed op het succes
ervan.
De effecten van een interventie verschillen per individu. Data wekken de illusie
van exactheid en precisie, maar de sociale
wereld leent zich bijzonder slecht voor
zulke reductie, stelde ook Wijnberg op De
Correspondent. Het aantal factoren dat een
rol speelt in een ‘verbeterd mensenleven’ is
grenzeloos; denk aan genen, lichaamsbouw,
opvoeding, inkomen, positie op de sociale
ladder, liefdesleven, sociale netwerken,
liefhebberijen. Wanneer is een mensenleven
verbeterd? Wat zijn de kansen van iemand

die langer leeft door de introductie van
malarianetten?
Samenvattend: de effectieve altruïsten
kunnen wel meten of een interventie op
korte termijn levens heeft gered, maar dat
biedt ze geen inzicht in wat het betekent
voor ontwikkeling.
Kanttekening zes:
Ontwikkeling is politiek
Voortbouwend op de stelling dat externe
factoren van invloed zijn op het succes van
een interventie: aan iedere vorm van armoede zit een politieke dimensie vast. Die
wordt door de effectieve altruïsten volledig
genegeerd.
Volgens Angus Deaton, econoom en
Nobelprijswinnaar, nam de gehele ontwikkelingsindustrie een antipolitieke houding aan. Hij observeert een toename van
technocratische oplossingen voor veelal
sociaaleconomische problemen. Dat is contraproductief, meent hij: op deze manier
worden de perverse machtsstructuren die
vaak ten grondslag liggen aan armoede in
stand gehouden.
Filosofe Amia Srinivasan stelt dat de focus
van de effectieve altruïsten op individueel
handelen en het redden van individuele
mensenlevens maakt dat ze niet in staat zijn
om in te zien dat de enige plausibele oplossingen voor problemen als armoede liggen
in het collectieve en het institutionele. Juist
in de manier waarop instanties als de overheid, de gezondheidszorg en het onderwijs
functioneren, en in informele instituten
als culturele opvattingen, ligt de kiem voor
structurele ongelijkheid. Die betwist je niet
door een individu te voorzien van een
malarianet.
Juist private filantropen, die vaak te rade
gaan bij de effectieve altruïsten, zouden
ngo’s kunnen ondersteunen die de dieperliggende oorzaken aankaarten. De officiële
hulp kan vaak uit diplomatieke overwegingen politieke of activistische groepen niet
ondersteunen.
Kanttekening zeven:
Schijnbaar waardevrij
Wie mantelzorg verleent aan zijn buurvrouw of geld geeft aan een collectant, zo
stellen de effectieve altruïsten, die denkt
niet na. Het zijn ‘irrationale’ beslissingen;
misschien levert een ander goed doel wel
meer qaly’s op. Zelf beogen ze rationeel en
waardevrij te doneren.
Dat laatste is onzin: geen enkele methode

is vrij van waarden. Het feit dat de effectieve
altruïsten bepalen wat ‘effectief’ is, getuigt
al van irrationaliteit. Tegen de utilitaristen
werd al opgeworpen dat geluk iets persoonlijks is. Hoe bepaal je de mate van geluk? De
een wordt blij van appeltaart, terwijl de ander met een appelallergie kampt en ongeluk
ervaart. Dat geldt ook voor de qaly’s van de
effectieve altruïsten: is blind zijn in Nederland even erg als blind zijn in een Afrikaans
land? Wie bepaalt wat effectief is? De effectieve altruïsten lijken vooralsnog weinig
ruimte te bieden voor wat de doelgroep zelf
als effectief beschouwt.
Bovendien is het nogal wat om een donatie irrationeel te noemen. Stel dat je iemand
verloren hebt aan kanker en om die reden
onderzoek naar kankermedicijnen ondersteunt. Je kiest hier vol overtuiging voor en
met een doel voor ogen. Zo’n handeling is
toch niet irrationeel omdat je op een andere
manier meer mensenlevens redt?
Aan allerlei meetmethoden liggen waarden ten grondslag, zei de Tsjechische econoom Tomáš Sedláček in de Trouw-bijlage
Letter&Geest: ook aan schijnbaar objectieve,
rationele oplossingen. De uitgangspunten
dat bedrijven winst moeten maken en dat
je inflatie moet terugdringen, vallen niet
onder rationele economische logica, maar
zijn in wezen noties van goed en kwaad.
Het is gevaarlijk als wetenschappers en
beleidsmakers zich verschuilen achter een
analytisch-technisch apparaat en de ethiek
uit het oog verliezen.
Ook de criteria die effectieve altruïsten
hanteren – om efficiënt mensenlevens te
redden – geven iets weer van hoe zij de ideale wereld voor zich zien.
De respons van MacAskill op de kritiek
dat de effectieve altruïsten niet de wortel
van een probleem te lijf gaan, is tekenend:
‘Onzin,’ zei hij, ‘je kunt de vijf sleutelvragen
ook beantwoorden voor interventies die de
status-quo aanpakken. Zie The Center for
Global Development: probeer de kans in
te schatten dat het Center erin slaagt om
open grenzen te realiseren. Verbind dan een
bedrag aan wat het waard is dat de grenzen
echt opengaan. Vermenigvuldig die twee en
je hebt de verwachtingswaarde.’
Juist het inschatten van die kans is gebaseerd op een idee, evenals een waarde toekennen aan open grenzen.
De effectieve altruïsten wekken de illusie
rationeel te handelen, maar hun ideeën
zijn net zo normatief als die van de onderbuik-altruïst. In wezen zetten ze de manier

van doneren die ze afkraken voort, maar
dan onder een saus van wiskundige berekeningen. Dit riekt naar een pot die de ketel
verwijt dat hij zwart ziet.

Het wekt de illusie
van rationaliteit,
maar is even
normatief als
‘onderbuik-altruïsme’
De effectieve altruïsten vormen meer
dan een verband van mensen die handelen
op basis van bewijs en ratio. Wanneer je de
gewoontes en handelingen van de groep
nader bestudeert, zie je parallellen met andere ideologische en religieuze bewegingen
die beogen de wereld te verbeteren.
Zo hanteren ze net als veel kerken de
norm dat je een tiende van je inkomen
moet inzetten om ‘goed te doen’, alsook
het ritueel van pledging: ieder lid doet een
belofte over hoe het zal bijdragen aan het
verbeteren aan de wereld en wordt daaraan
regelmatig herinnerd.
Daarbij zijn er een aantal goeroes wier
ideeën door de aanhangers massaal worden
gevolgd. Zo is een van de grondleggers een
voorvechter van dierenwelzijn – aan zijn
pleidooi voor vegetarisme geven vele volgelingen gehoor. Waarom juist het niet-eten
van vlees als gedragscode wordt gehanteerd
en níet even effectieve strategieën als stoppen met kinderen maken of niet vliegen, is
onduidelijk.
Het gedachtegoed wordt strategisch
verspreid. Veel van de aanvoerders zitten in
besturen van organisaties die zich bezighouden met monitoring, evaluatie en strategieontwikkeling. Ze ontlenen hun status aan
posities bij universiteiten.
Hoewel de effectieve altruïsten zich
presenteren als vernieuwend, zijn ze qua
uitvoering diep conservatief. Lidmaatschap
is open voor iedereen, maar vooralsnog gaat
het om een club blanke, hoogopgeleide en
goedverdienende mensen. Vanuit kantoren
in westerse landen bepalen zij welke interventies elders ‘goed’ zijn. Zelden overleggen
ze met de mensen om wie het gaat; daarmee
zijn ze paternalistischer dan welke liefdadigheidsorganisatie dan ook.

De filosofe Srinivasan stelt dat de groep een
ultiem toonbeeld van het kapitalisme en
neoliberalisme is; hij negeert de mogelijke
rol van een overheid, het individu staat centraal en hij ziet ontwikkeling als een investeringsmogelijkheid, met goed en kwaad dat
je kunt kwantificeren en problemen die je
kunt oplossen door efficiënt en productief
te zijn. Men besteedt weinig aandacht aan
het feit dat de armoede-effecten waartegen
de effectieve altruïsten strijden, juíst uit dit
systeem voortvloeien.
De effectieve altruïsten leveren zeker een
positieve bijdrage: ze stimuleren de wereldverbeteraar tot reflectie op de inzet van
schaarse middelen en energie. Ze bieden
nauwkeurige methodes om te polsen of
een interventie haar doel bereikt en of dat
efficiënter kan. Maar laten we erkennen dat
ontwikkelingssamenwerking altijd waardegedreven is en ons openlijk bezinnen of
interventies in de praktijk de beoogde waarden uitdragen. Laten we in plaats van rekenen met de levens van mensen, luisteren en
in gesprek gaan met die mensen.
Effectief altruïsme biedt geen leidraad
voor het goede handelen.

•

Ellen Mangnus werkt bij de Universiteit
Utrecht, waar ze onderzoek doet naar de
effecten van Nederlandse bedrijven op lokale
voedselzekerheid. Ze promoveerde op de praktijk van kleine handelaren in West-Afrika en is
co-auteur van het boek Minder hypes, meer
Hippocrates (met Marc Broere)

Ellen Mangnus
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mensen over mensen moeten beslissen’, zei
hij in de Volkskrant. Hij waarschuwt voor
een ‘dictatorschap van gegevens’: de sterke
neiging van mensen om te geloven dat de
problemen van de wereld kunnen worden
opgelost met data.
Dat is gevaarlijk. Data lenen zich voor
correlaties, maar daarmee is niet verklaard
waarom er een verband is. Mayer-Schönberger en Cukier zien een verschuiving van
kennis die een dieper inzicht biedt in de
wereld en onszelf, naar kennis als een beheersingstechniek.
Zo wordt het belangrijker dat iemand op
basis van een aantal kenmerken – inkomen,
etniciteit, geslacht – in een risicoprofiel
past, dan om de achterliggende oorzaken
van criminaliteit te begrijpen. We pakken
als gevolg hiervan niet langer de oorzaak
van een probleem aan, maar beschermen
ons tegen veronderstelde mogelijke consequenties.
Om terug te keren bij de effectieve altruïsten: ook hun analyses zijn ingetoomd tot
de berekening van verbanden tussen interventie en resultaat. Ze beperken zich tot
het wat, proberen niet te begrijpen waarom
zoveel mensen last hebben van malaria en
wormen – en waarom het juist de allerarmsten treft. De effectieve altruïsten zijn niet
in staat een dieper inzicht in de wortel van
het probleem te verschaffen. Ze stoppen
het bloeden, even, maar weten niet hoe de
wond te helen.
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‘We gaan het allemaal anders doen.’
Het waren bijna profetische woorden
die minister Ploumen uitsprak kort
na haar aantreden. Aan de
vooravond van een nieuw
kabinet maken we in dit
katern de balans op en
kijken we naar
de toekomst.

HULPOVERZICHT
& HANDEL

Hulp en handel
motor van groei, zo klonk het. Hoopvolle verwachtingen vond je in
onverwachte hoek. De samenvoeging van beide portefeuilles bood
kansen, vond de Fair, Green and Global Alliance (bestaande uit Both
Ends, Somo, ActionAid, Clean Clothes Campaign, Milieudefensie en
TNI), om het Nederlandse handelsbeleid meer in lijn te brengen met
armoedebestrijding en internationale duurzaamheidsdoelen.
Nu, ruim vier jaar na dato, is het tijd om de balans op te maken.

Geen

		
weg
			

		

terug

Deze vier jaar vond er een kleine
beleidsrevolutie plaats: hulp en
handel kwamen voor het eerst
bijeen onder één minister, binnen
één departement. Hoe verliep dat,
wat is de uitwerking? Een ontleding
van Ploumens prioriteiten in vijf
zwaartepunten.
Tekst: Selma Zijlstra
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De symbiose van hulp en handel

Minister Ploumen leidt een handelsmissie naar Oekraïne

Maar de wereldhandel
‘resetten’ kon Ploumen niet

Op 17 november 2012 sprak Lilianne Ploumen haar missie uit:
ze zou de eerste minister worden die werk maakt van coherentie,
oftewel: alles in samenhang bekijken. ‘Jarenlang is erover gesproken,
jarenlang had ieder de mond vol van coherentie, jarenlang gebeurde
er te weinig. Dit kabinet durft wel een nieuwe weg in te slaan’, waren haar bijna profetische woorden op de Afrikadag. Ploumen ging
iets nieuws doen: hulp en handel combineren.
Een paar maanden later presenteerde ze, als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, haar nota Wat de
wereld verdient: het uitbannen van extreme armoede, duurzame en
inclusieve groei en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven vormden de essentie.
Niet iedereen was overtuigd van gecombineerde hulp en handel.
‘Waar blijven de allerarmsten?’ vroeg oud-minister Jan Pronk zich af.
‘We keren terug naar gebonden hulp’, vond Bram van Ojik, toenmalig lijsttrekker van GroenLinks (waarmee hij bedoelde: hulp in
ruil voor opdrachten voor Nederlandse bedrijven). ‘Een giftige combinatie’, sneerde de bekende wetenschapper Paul Collier.
Ploumen wuifde de kritiek weg en deed die af als ‘ouderwets’. ‘De
tijd van Jan Pronk is voorbij’, zei ze tegen Vrij Nederland. ‘De klassieke ontwikkelingshulp zal op den duur verdwijnen. De wereld is
veranderd.’
Positieve reacties waren er ook: het is hoognodig de relatie met
Zuidelijke landen te moderniseren en het bedrijfsleven is immers de

‘Over handel werd
te veel vanuit de
BV Nederland gedacht’
Zwaartepunt één: Twee departementen samen
Niet alleen de minister ging hulp en handel combineren. In haar
kielzog nam ze het ambtenarenapparaat mee: letterlijk en figuurlijk
verhuisde een deel van het ministerie van Economische Zaken naar
Buitenlandse Zaken en kreeg een ander mandaat. Handel moest
opeens in lijn komen te liggen met het beleid voor internationale
samenwerking.
En zo zitten de directeur-generaal Internationale Samenwerking
(Christiaan Rebergen) en de directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (Marten van den Berg) in hetzelfde gebouw.
Voor Van den Berg betekende dat een nieuw habitat. ‘Als je vergelijkt waar ik vier jaar geleden bij Economische Zaken zat en nu bij
Buitenlandse Zaken, dan heeft de combinatie hulp, handel en investeringen een impuls gekregen. Bij investeringsverdragen, duurzaamheid, arbeid en milieu zoeken we meer de combinatie met de agenda
van internationale samenwerking. De grootste geldstromen zitten
bij de private sector: daar kun je winst maken als je er veranderingen
in kunt aanbrengen, zodanig dat grote private investeerders duurzaam zijn en tegelijk overloopeffecten (spillover) kunnen organiseren
richting lokale of regionale economieën. Dat is de discussie die we
nu voeren – vroeger voerden we die nauwelijks.’
Bijvoorbeeld tijdens handelsmissies, zegt Van den Berg. ‘Bedrijven
moeten hun verantwoordelijkheid zien en nemen. Hoe ga je met
duurzaamheidsvraagstukken om? Met kinderarbeid? Dat krijgt nu
een centralere plek. Ook ngo’s gaan mee op handelsmissie.’ Al komt
dat laatste slechts sporadisch voor.
Rebergen knikt: ‘De grootste verandering is coherentie. We kijken
niet alleen naar die paar miljard euro van ontwikkelingssamenwerking, maar ook naar die honderden andere miljarden die van Noord
naar Zuid stromen, we zoeken uit hoe we die kunnen beïnvloeden
via duurzaam ondernemen, convenanten en belastingverdragen.
Vooral daarin zit de vernieuwing van deze agenda.’
Ook Daniëlle Hirsch, directeur van Both Ends, vindt de verandering groot. ‘Over handel werd altijd te veel vanuit de BV Nederland
gedacht en te weinig vanuit internationale samenwerking – in
wezen was dat nauwelijks bespreekbaar. Tegelijkertijd werd bij
Ontwikkelingssamenwerking weinig nagedacht over de gemeenschappelijke en tegengestelde belangen op andere departementen
die met de uitvoering van internationaal beleid bezig waren.’
Door nu wel naar deze verbindingen te zoeken, zijn nieuwe wegen

opengegaan voor Rebergen om de armoedebestrijdingsagenda beter
te bedienen, ziet Hirsch. ‘De minister, ambassadeurs en ambtenaren
op het ministerie en bij de posten zijn onderdeel geworden van discussies of concrete gebeurtenissen die ze anders niet gekend zouden
hebben.’
Maar is het genoeg? Hirsch liet zich in januari nog kritisch uit in
Vice Versa toen het over landrechten ging en het risico van landroof
als Nederlandse bedrijven overzees investeren. ‘Onze hoop bij het
hulp- en handelsbeleid’, vertelde ze, ‘was dat vanuit de doelstelling
voor duurzame armoedebestrijding en gelijkheid er ook vragen gesteld zouden worden aan de beleidslijn voor handel. Want daarmee
kun je grotere klappen maken dan met hulpbeleid. Die vragen worden ook wel gesteld, maar het goede zeggen is één, het goede doen
een tweede.’
Hirsch lacht: ‘De winst is in elk geval dat de vragen gesteld worden. En dat er discussie mogelijk is over wat de goede antwoorden
zijn. Het gaat nooit snel genoeg. Er zitten gigantische belangen achter. Sinds de VOC hebben we niet willen zien wat we met onze handel teweegbrengen in andere landen, dus ik heb niet de illusie dat we
dat in twee jaar veranderen. Maar het besef is wèl gegroeid en ook
in de daadwerkelijke ontwikkeling en uitvoering zien we langzaam
beweging komen.’
Zijn de ingezette processen sterk genoeg of worden handel en
internationale samenwerking – net aan elkaar gewend – weer uit
elkaar gerukt met een nieuw kabinet? Welke minister er straks ook
moge komen, veel van wat bereikt is zal behouden blijven, verwachten de beide directeuren-generaal. Van den Berg: ‘Inhoudelijk is het
point of no return gepasseerd.’
Zwaartepunt twee: Kansen voor het bedrijfsleven
Wat het meest in het oog sprong in Ploumens eerste maanden, was
de grote rol die het bedrijfsleven werd toebedeeld in de hulpagenda.
Die nadruk op de private sector was niet nieuw of uniek; het paste
in een bredere internationale ontwikkeling die al langer gaande was,
waarbij hulpgelden werden aangewend voor het bedrijfswezen, en
ook in Nederland heeft de ontwikkelingshulp sinds de jaren zestig
wisselend in het belang van de Nederlandse private sector gestaan.
Onder Ploumen kwam de nadruk wel sterker op samenwerking
met het bedrijfsleven te liggen. Terwijl er op de meeste andere
posten werd bezuinigd, kwam er voor ontwikkeling van de private
sector geld bij – al bleef het aandeel dat er als onderdeel van de hulp
naartoe ging nog best bescheiden: volgens de Algemene Rekenkamer
steeg dat tussen 2010 en ’14 van vier naar zes procent (al is het Dutch
Good Growth Fund niet meegeteld).
De discussie over de effectiviteit van het bedrijfsleven in ontwikkeling luwde niet tijdens Ploumens beleidsperiode. Er verschenen
kritische evaluaties van de IOB over de impact van het bedrijfsleveninstrumentarium en het Initiatief Duurzame Handel, een multistakeholdersinitiatief waarin via publiek-private partnerschappen veel
wordt samengewerkt met het bedrijfsleven.
Een paar vragen komen steeds terug in debatten over het bedrijfsleven: is de handelsagenda puur voor de ‘BV Nederland’ of profiteren
ook de lokale bedrijven? In de combinatie hulp en handel kwam
meer oog voor het lokale bedrijfsleven, zegt Marten van den Berg:
‘Met een groep bedrijven die interessante mogelijkheden zag in
grondstofrijke landen zijn we de discussie aangegaan. Hoe genereren
we een overloopeffect? Kun je er met de hulpagenda bij aansluiten
– met beroepsopleidingen, bijvoorbeeld?’ Het Initiatief Duurzame
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OVERZICHT

2013

2016

Zwaartepunt drie: Internationaal mvo

Nederlands 196

Nederlands 196

Lokaal 100

Lokaal 232

Bron: Algemene Rekenkamer en IATI RVO (aiddata.rvo.nl)

Handel werkt in de ketens voor palmolie en cacao voornamelijk met
lokale bedrijven. En de ontwikkelingsbank FMO bereikt via lokale
intermediairs het lokale mkb.
In cijfers uitgedrukt, blijkt het lastig na te gaan hoeveel van het
ontwikkelingsbudget het Nederlandse bedrijfsleven precies kreeg in
vergelijking met lokale bedrijven. De Algemene Rekenkamer deed
hiertoe een poging door in 2013 het áántal Nederlandse en lokale
bedrijven met elkaar te vergelijken – waarbij het Nederlandse bedrijfsleven inderdaad gunstiger uit de bus kwam. Voor 2015 en 2016
ziet het plaatje er echter gunstiger uit voor de lokale zakenwereld,
afgaand op de open data op de RVO-site (zie afbeelding hierboven).

‘De allerarmsten
zitten niet op ons te
wachten, die moeten
iets anders gaan doen’
Een andere gevoelige vraag: heeft de zakenwereld wel impact op de
armere lagen van de bevolking en op gemarginaliseerde gebieden?
Jeltsje van Kemerink-Seyoum, die vanuit Unesco-IHE onderzoek
doet naar drinkwater, merkt op: ‘Als je bedrijven laat beslissen waar
ze zich vestigen, gaan ze in de goede gebieden zitten. De gemarginaliseerde regio’s zijn voor hen niet interessant. Dan komen er wel
drinkwaterbedrijven in Kampala, maar niet in de armere gebieden
erbuiten.’
Via duurzame ketens wordt gepoogd mensen uit de armoede
te halen. IDH is een van de instrumenten om boeren in ketens te
integreren – maar liefst vierhonderdduizend boeren in Kenia, bijvoorbeeld. Al hoor je ook hierover: niet iedereen wordt bereikt.
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Ploumen is net een paar maanden minister als de wereld wordt opgeschrikt door de instorting van Rana Plaza. Kledingetiketten met
merken die we in het Westen dagelijks dragen, dwarrelden boven de
stoffelijke resten van de arbeiders. Ploumen wierp zich op als internationaal voorvechter voor een veiliger kledingindustrie en presenteerde een plan om de branden in de textielindustrie een halt toe te
roepen: het Bangladesh Veiligheidsakkoord.
Het is een voorbeeld van Ploumens acties om het bedrijfsleven te
verduurzamen. In 2013 tekende ze het Nationaal Actieplan mensenrechten en bedrijfsleven – waarop ietwat lauwe reacties kwamen van
het College voor de Rechten van de Mens en MVO Platform. Onder
het Nederlandse EU-voorzitterschap kwam verder een benchmark
tot stand, om goed gedrag qua mensenrechten te promoten, en werd
er wetgeving aangenomen op het gebied van conflictmineralen.
Ook via het Nederlandse poldermodel wordt de toenadering tussen betrokkenen gezocht – via onder meer de Landdialoog, waarin
de overheid, het bedrijfsleven, ngo’s en de wetenschap samenkomen
om gedachten uit te wisselen over het versterken van landrechten en
het tegengaan van landroof. Zo zijn er momenteel gesprekken gaande met Shell, dat gas wil winnen in het noorden van Mozambique.
Maar dit alles kon niet voorkomen dat onder Ploumen regelmatig
zaken aan het licht kwamen waarbij het bedrijfsleven niet direct
gunstige effecten teweegbracht voor de lokale bevolking. Denk aan
de branden in Ethiopië, waarbij Ploumen het verwijt kreeg te veel
de kant te kiezen van het Nederlandse bedrijfswezen. Laatst gaven
ngo’s een aantal bedrijven er nog van langs vanwege een project in
Jakarta, waar de ‘Gigantische Zeemuur’ lokale vissers in hun bestaan
zou bedreigen.
Van den Berg: ‘Het feit dat het aandacht krijgt is een goed teken.
Bedrijven worden veel vaker aangesproken op hoe ze met mensenrechten omgaan, wat ook een internationale ontwikkeling is. De
Ruggie-principes zijn zachte wetgeving. Op het moment dat we met
bedrijven samenwerken, moeten ze de Oeso-richtlijnen expliciet
ondertekenen. Ngo’s kunnen naar het Nationaal Contactpunt van
de Oeso gaan. Als bedrijven het niet goed doen, sluiten we ze uit van
publieke ondersteuning.’

Zwaartepunt vier: De convenanten
Een structurelere aanpak kwam in de vorm van convenanten: vrijwillige afspraken tussen het bedrijfsleven, ngo’s en de overheid,
waarbij er binnen de zakenwereld afspraken worden gemaakt over
de manier om de ketens te verduurzamen. Van de dertien zogeheten
‘risicosectoren’ – sectoren waarvan adviesbureau KPMG aangaf dat ze
negatieve effecten op mens en milieu kunnen hebben –, sloten er tot
nu toe vijf convenanten af: de sectoren van steenkool, textiel, hout,
goud en banken.
De laatste vier kwamen tot stand via afspraken tussen het

bedrijfsleven, ngo’s en overheid en worden gemonitord door de
Sociaal-Economische Raad. Het textielconvenant werd deze zomer
één jaar en de aangesloten bedrijven publiceerden een geaggregeerde lijst van hun toeleveranciers – maar welke bij welk bedrijf hoort,
weet alleen de SER. Verder moesten bedrijven een plan van aanpak
indienen hoe ze hun keten willen verbeteren. Doet een bedrijf niet
genoeg z’n best, dan is er een (zachte) vorm van juridische rechtspraak mogelijk.
Zeventig merken doen inmiddels mee. ‘Anno 2017 hoort het erbij
dat je als inkoper je verantwoordelijkheid neemt voor de keten’, zegt
Marc van Muiswinkel, woordvoerder van The Sting. ‘Ik wil niet dat
er bij een volgende ramp zoals “Rana Plaza” een etiketje van ons de
lucht in waait.’
Internationale bedrijven zijn lastiger mee te krijgen. Zo doet H&M
niet mee: ‘Wij zijn bezorgd over het vooruitzicht dat internationaal
opererende bedrijven te maken krijgen met meervoudige nationale
initiatieven, met eigen eisen, normen en aanbevelingen’, verklaart
H&M.
Terwijl de meeste ngo’s de convenanten desalniettemin het voordeel van de twijfel geven, zijn andere (Somo en de Schone Kleren
Campagne) sceptisch over het nut van vrijwillige afspraken. Een wet
voor transparantie of due diligence – een analyse van de risico’s over
wat er in de keten gebeurt (waaraan onder meer in Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk en de EU wordt gewerkt) – is voor hen eigenlijk
de enig denkbare oplossing.

Minister Ploumen pleit voor eerlijke textielinkoop in Bangladesh

Zwaartepunt vijf: Een ‘reset’ van de wereldhandel
Globalisering kent vele critici, maar aan het begin van haar optreden
leek Ploumen vooral verdedigend als het om vrijhandel ging: TTIP
– het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde
Staten – levert banen op en de akkoorden met Afrikaanse landen om
handel te liberaliseren was goed voor hun welvaart.
Maar de wereld kende de afgelopen jaren een langzame kentering,
met instituties als het IMF en de Wereldbank die terugkwamen op
verregaande liberalisering. En in juni vorig jaar nam ook Ploumen
duidelijk stelling: de wereldhandel heeft een ‘reset’ nodig, een herstart. Alles moet eerlijker, duurzamer en transparanter. ‘We moeten
drie concrete dingen veranderen’, zei ze. ‘Vrijhandelsverdragen moeten bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Ze moeten
bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen en aan het terugdringen van
armoede. En ze moeten transparanter worden.’
Vrijhandelsverdragen, meent Ploumen, moet je niet alleen door
politici en ambtenaren in achterkamers laten onderhandelen. ‘Dat
moet transparant zijn, maar ook de tekenen des tijds beter verstaan
dan tot nu toe. De ongelijkheid moeten we terugbrengen; we moeten veel beter oog hebben voor de verliezers van de globalisering.’
Jurjen van den Bergh, coördinator van de TTIP-alarmcoalitie, becommentarieert: ‘De optimisten zeggen: dit gaat de goede kant op.
De pessimist in mij zegt: misschien zijn dit meer woorden dan daden. Brussel en Den Haag hebben begrepen dat je handelsafspraken
er niet meer doorkrijgt, dus moet je er maar mooie woorden over
spreken.’
De vraag is dus: wat betekenen de heilzame woorden concreet?
Tijdens een recent Kamerdebat noemde de minister een aantal
maatregelen: meer transparantie; een Breed Handelsberaad; op
Nederlands verzoek meer betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij handelsonderhandelingen van de Europese Commissie;
een SER-advies voor een Gouden Standaard voor handelsakkoorden;
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bedrijfsleven RVO in aantal bedrijven

Woordvoerder Daan de Wit (van IDH): ‘Je betrekt vooral de boeren
die kansrijk zijn. Je kunt van een halve hectare niet een bestaan opbouwen. De allerarmsten zitten niet op ons te wachten, die moeten
iets anders gaan doen. Soms kan dat in de verwerkende industrie.’
Marten van den Berg: ‘Het vergt een nationale agenda om te zorgen dat de hele populatie profiteert van de groei. Als je met alleen
een handelsagenda aan de slag gaat, is het lastig de allerarmsten te
bereiken – dat raakt ook aan onderwijs en zorg, wat wellicht weer
iets is voor een hulpprogramma.’

Een opzichter in een kledingfabriek in Bangladesh
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Het goudconvenant wordt ondertekend
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OVERZICHT

Budget Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking naar beleidsterrein (in euro’s)
in miljarden
1,1
1,0

Duurzame handel en
investeringen (waaronder
het bedrijfslevenkanaal)

Sociale
vooruitgang

Duurzame ontwikkeling,
voedselzekerheid en water

Vrede en veiligheid
voor ontwikkeling
(incl. noodhulp)
Versterkte kaders
voor ontwikkeling
(o.a. multilaterale
instellingen)

0,9
0,8
0,7
0,6

Bron: Rijksbegroting 2017, 2015, 2013

0,5
0,4
0,3
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Het beleidsterrein ‘Duurzame handel en investeringen’ is direct gericht op bevordering van de private
sector – maar ook ‘Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water’ richt zich daar sterk op

‘Het is beter in gesprek
te gaan dan vanuit de
loopgraven elkaar
te beschieten’
Het Breed Handelsberaad
Sinds begin dit jaar is het Breed Handelsberaad actief. Met dit Beraad laat de minister vakbonden, maatschappelijke organisaties en
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bijeenkomen om informatie, kennis en meningen uit te wisselen over handelsverdragen.
Marten van den Berg, van Buitenlandse Economische Betrekkingen: ‘Hierbij vragen we hen ook om een geheimhoudingsverklaring
te tekenen, want we zullen vertrouwelijke informatie met hen delen,
zoals concepten van handels- en investeringsakkoorden, om ze veel

eerder in het onderhandelingsproces mee te nemen en zo beter
zicht te krijgen op de belangen die spelen op het moment dat je onderhandelt met een handelspartner.’
Maatschappelijke organisaties vinden het een belangrijke stap.
Jurjen van den Bergh: ‘Het is beter om met elkaar in gesprek te gaan
dan elkaar vanuit de loopgraven te beschieten.’ Ook Freek Bersch
van Milieudefensie voert ‘goede gesprekken’ en heeft het idee dat
er serieus wordt geluisterd. Maar ook enige reserve is op z’n plaats.
Bersch: ‘De hoop is wel dat er iets met onze input gebeurt, dat we er
daadwerkelijk een verschil mee kunnen maken. Dat zullen we later
evalueren.’

Het sterkste rechtssysteem is er nu ten gunste van investeringen,
niet van gezondheid of milieu of mensenrechten, zegt hij: ‘Binnen
de nationale rechtsgang vindt er een belangenafweging plaats: is
de investering belangrijker, of het milieu? Binnen investeringsrecht
staat de investering centraal. Je kunt je afvragen of dat doel wel
heilig is.’
Ploumen stelde als antwoord op die kritiek een studie in bij de
Katholieke Universiteit Leuven om te kijken naar de mogelijkheden
voor duurzaamheidsafspraken in handelsakkoorden, of ngo’s en vakbonden toegang kunnen krijgen tot rechtsgang.
Verrassend was de studie niet, vindt Tuur Elzinga van de FNV, die
meekeek bij het onderzoek. ‘Het ging vooral om een inventarisatie
van het bestaande systeem: welke instrumenten zijn er al en kun je
er afdwingbaarheid mee regelen? Dat levert een mooi overzicht op,
maar er wordt niet creatief gekeken naar nieuwe oplossingen – we
hebben er weinig aan.’
Een echte ‘reset’ laat zo nog op zich wachten, terwijl de handelsagenda intussen doordendert – Ceta is aangenomen, met Japan
heeft de EU een akkoord gesloten en ook over TTIP wordt nog gesproken. Daarbij, zo weten maatschappelijke organisaties, is Ploumen ook gebonden aan haar coalitiepartner VVD.
Milieudefensie, Somo, TNI en Both Ends geven evenwel wat
voorzetjes hoe een ‘reset’ er globaal uit zou moeten zien. Wat hen
betreft moeten we met een schone lei beginnen: niet alleen vrijhandelsakkoorden, maar ook handelsreguleringsakkoorden, met
daarin bindende afspraken over duurzaamheid, arbeids- en mensenrechten. Dus: voor bedrijven niet alleen rechten afspreken, maar
ook plichten.
In dat licht zijn Ploumens acties, zoals haar critici het verwoorden, nog ‘in de marge’ en ‘kleine stapjes’. De resetknop mag harder
worden ingedrukt.

•

Dit overzichtsverhaal is samengesteld uit enkele artikelen van ons project
‘Hulp en handel: de balans en de toekomst’. Lees heel het dossier op
viceversaonline.nl

Een nieuw multilateraal investeringshof
Sigarettenfabrikant Philip Morris, die Uruguay voor een arbitragecommissie sleept omdat Uruguays gezondheidsmaatregelen het
bedrijf zouden schaden. Het is mogelijk gemaakt door een investeringsbeschermingsovereenkomst tussen Zwitserland en Uruguay,
dat een Investor-State Dispute Settlement-mechanisme (ISDS) kent.
Het is een van de beroemde voorbeelden van investeringsverdragen en sijpelde het publieke debat zo’n zes jaar geleden binnen.
Inmiddels is de zaak beslecht ten gunste van Uruguay (dat miljoenen
euro’s lichter is vanwege de proceskosten, die slechts deels verhaald
kunnen worden op Philip Morris) – maar niet ieder land komt er zo
‘gemakkelijk’ mee weg.
Het gaat om een investeringsbeschermingsovereenkomst of investeringsverdragen die landen met elkaar afsluiten, op basis waarvan
Volgens TNI wilde Indonesië mijnbouw in regenwouden aan banden kunnen leggen in
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kwetsbare gebieden, maar het zag daarvan af toen mijnbouwbedrijven dreigden met claims
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scherpere duurzaamheidsakkoorden; een nieuw multilateraal Hof
voor investeringen; het effect van handelsakkoorden op ontwikkelingslanden onderzoeken.
We lopen er een paar bij langs.

bedrijven staten voor een ad-hocarbitragecommissie kunnen dagen
als zij maatregelen nemen die in strijd zijn met het investeringsverdrag. Bedrijven kunnen op die manier nationale wetgeving omzeilen
door direct naar zo’n tribunaal te gaan.
Maatschappelijke organisaties trokken al een tijdje aan de bel,
omdat veel ontwikkelingslanden vorderingen ontvingen van bedrijven die soms wel halve gezondheidszorgbudgetten besloegen. Maar
de publieke verontwaardiging werd pas echt groot toen bleek dat het
ISDS-mechanisme óók onderdeel zou worden van Ceta (het handelsakkoord tussen de EU en Canada) en van TTIP.
Minister Ploumen pleitte er daarom samen met andere EU-lidstaten voor om een nieuw Investment Court System (ICS) op te richten
dat de plaats inneemt van het ISDS. Het Hof is in Ceta opgenomen
en moet permanent worden, met onafhankelijke arbiters. De vrijheid van regeringen om regels te scheppen is scherper aangezet.
Ook moeten de processen transparanter worden en er is de mogelijkheid in hoger beroep te gaan.
Het Hof, zo is de inzet, moet niet alleen voor Ceta gelden, maar
ook voor toekomstige verdragen (al geldt het voor het nieuwe akkoord met Japan niet). Bovendien, zei minister Ploumen, zou dit Hof
ook van toepassing moeten zijn voor de al bestaande investeringsverdragen met andere landen – juist Nederland is het tweede land,
na Amerika, met het hoogste aantal claims: 92 zaken in totaal.
Hulde krijgt Ploumen voor het hervormen van het systeem; meer
dan elke andere minister pakte zij de kritiek op. Maar de hervormingen gaan voor maatschappelijke organisaties niet diep genoeg. Je
kunt een nieuw Hof installeren, maar dan is er nog altijd een gebrek
aan evenwicht tussen de rechten en plichten van investeerders, vinden de critici.
Maatschappelijke organisaties krijgen bijval vanuit de wetenschap.
Harm Schepel, hoogleraar Economisch Recht aan de University of
Kent, is het met de kritiek eens. ‘Als je toch het investeringssysteem
hervormt,’ vertelt hij over de telefoon vanuit Brussel, ‘waarom grijp
je dan niet de gelegenheid voor een béter systeem, waarbij ook
organisaties en vakbonden de mogelijkheid krijgen om bedrijven
aan te klagen?’

DGGF

Hulp en handel

Ook is ze enthousiast over de 58 transacties die toen (in november
2016) zijn gedaan. Dat gaat om veertig Nederlandse ondernemers
en achttien intermediaire fondsen die in het lokale mkb investeren.
Transacties die ‘circa veertienduizend mensen aan een nieuwe baan
met goede arbeidsomstandigheden helpen’.

DGGF:
het

paradepaard 			

galoppeert
			nog niet
Drie jaar na de woelige
lancering van het Dutch
Good Growth Fund maakt
Vice Versa de balans
op. Het vernieuwde
ontwikkelingsmotto
luidt: geef de boer geen
vis of hengel, maar een
hengelfabriekje –
op afbetaling.
Tekst: Sarah Haaij
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Hans Docter:
‘We willen banen,
banen, banen’

‘Het wonderfonds’, ‘het paradepaard van Ploumen’ en een
‘vreemd beest’. Alle zijn benamingen voor hetzelfde Dutch Good
Growth Fund (DGGF), de ontwikkelingspot voor het bedrijfsleven
die Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, in 2013 aankondigt.
De koppeling tussen ontwikkeling en geld verdienen maakt DGGF
inderdaad tot een ‘vreemd beest’ in de wereld van gesubsidieerde
ontwikkelingssamenwerking, eentje met drie koppen bovendien: zowel Nederlandse exporteurs, Nederlandse ondernemers als impactfondsen in opkomende markten kunnen bij het instrument terecht.
Het DGGF is het paradepaardje bij het startschot van de hulp- en
handelsagenda. Niets anders kan rekenen op zoveel aandacht,
zowel van de minister als van haar critici. De aanname dat het Nederlandse – en het lokale – bedrijfsleven met leningen en garanties
ontwikkeling brengt, voedt scherp debat. In Kamerdiscussies en
opiniestukken vliegen beweringen als ‘giftig mengsel’, ‘terug naar
gebonden hulp’ en ‘ouderwetse sector’ over en weer.
Maar na de debatten is het fonds, met een budget van zevenhonderd miljoen euro, in 2014 een feit. Nederlandse bedrijven en
investeerders die hun activiteiten in ontwikkelingslanden niet op de
markt gefinancierd krijgen zijn welkom. Via de ondernemers hoopt
de minister zo het missing middle te bereiken, oftewel het middenen kleinbedrijf (mkb), van lage- en middeninkomenslanden. Te
groot voor microfinanciering en te klein (risicovol) voor de banken,
maar de banenmotor voor veel ontwikkelingslanden.

Friendship Flowers krijgt DGGF-financiering

Anders dan eerdere programma’s voor het bedrijfsleven doet DGGF
niet aan subsidies maar biedt het leningen, garanties en aandelenkapitaal. Het geld moet dus worden terugbetaald en kan idealiter
steeds opnieuw worden ingezet.
De vraag die op veler lippen brandt: zien we nu, drie jaar later, dat
het ook zo werkt? Blijkt het fonds een wonderfonds, dat zonder netto
een cent uit te geven wèl lokaal ontwikkeling brengt en op de koop
toe het Nederlandse bedrijfsleven versterkt?
Een eerste blik op onderzoeken en verantwoordingsbrieven laat
zien dat het nog te vroeg is om die vraag definitief te beantwoorden.
Een recent rapport van Kaleidos Research benadrukt dat het hulpen handelsbeleid überhaupt nog weinig is geëvalueerd. Er zijn geen
bewijzen dat de combinatie werkt, wat het moeilijk maakt om ‘feit
van fictie te scheiden’.
De Algemene Rekenkamer zegt in 2016 wel over DGGF dat het
fonds ‘goed is opgezet’, maar dat het niet kan beoordelen of DGGF
revolverend is. Of het geld werkelijk terugkomt, weten we niet.
Dat neemt niet weg dat uit de jongste ministerienota’s wel wat
eerste resultaten kunnen worden afgeleid. En daaruit blijkt dat
minister Ploumen zelf in ieder geval vol lof is over haar DGGF. Ze
noemt het een fonds ‘dat voorziet in de behoefte van ondernemers
in Nederland en in lage- en middeninkomenslanden en een goed
en revolverend instrument is om inclusieve economische groei te
bevorderen’.

Dat laatste is van belang. ‘We willen banen, banen, banen’, zegt Hans
Docter, directeur van de Directie Duurzame Economische Ontwikkeling bij Buitenlandse Zaken. Of je een sociale onderneming of een
doorgewinterde Afrika-exporteur bent, dat maakt hem niet zoveel
uit. ‘Als je maar werk – fatsóenlijk werk – creëert in ontwikkelingslanden.’ Het aantal banen is voor het ministerie de manier bij uitstek
om te zien of een investering het stempel voor ontwikkelingsimpact
kan krijgen.
In de DGGF-definitie (die in de debatten ‘autocratisch’ en ‘louter
economisch’ is genoemd) is een investering ontwikkelingsrelevant
als een ondernemer bijdraagt aan lokale werkgelegenheid, de overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie en/of
het verbeteren van de lokale productie. Ook moet er extra aandacht
zijn voor vrouwelijke en jonge ondernemers en ondernemerschap in
fragiele staten.
Wie de impact van DGGF nader wil bekijken, is aangewezen op
stukjes informatie van de website, nota’s, Kamerbrieven en jaarverslagen van de uitvoerders. Daarom eerst een aantal cijfers: DGGF
loopt over drie sporen. Investeren in het Nederlandse mkb, zoals
bloementelers in Ethiopië, gaat via RVO. Nederlandse exporteurs die
een broedmachine naar Malawi willen exporteren, kunnen terecht
bij Atradius Dutch State Business. En PwC en Triple Jump managen
investeringen in intermediaire fondsen, die op hun beurt weer in
het lokale mkb investeren (een fonds voor fondsen).
Van de in totaal zevenhonderd miljoen euro gaat er 372,5 miljoen
naar het Nederlandse bedrijfsleven en 327,5 miljoen naar het bedrijfsleven in lage- en middeninkomenslanden. Er is 247,5 miljoen
euro beschikbaar voor het Nederlandse mkb dat zelf in opkomende
economieën actief is en voor Nederlandse bedrijven die willen exporteren is er 125 miljoen.
Eind 2016 was iets minder dan de helft van het budget, 266 miljoen euro, uitgegeven of geïnvesteerd. Ondanks de verwachting dat
de vraag van ondernemers zou aantrekken is er in 2016 minder uitgegeven dan begroot; een onderbesteding van veertig miljoen.
Uit informatie van de uitvoerders weten we dat er een half jaar
later (mei 2017) in totaal 65 transacties zijn voltrokken. Het totaalbedrag loopt ‘tegen de driehonderd miljoen’, aldus Buitenlandse
Zaken.
Spoor één: Investeren in het Nederlandse mkb
Inmiddels zijn 26 in opkomende economieën actieve Nederlandse
bedrijven ondersteund.
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Spoor twee: Export door het Nederlandse mkb
Stond de teller in november nog op twintig, medio 2017 zijn er 21
verzekeringspolissen afgesloten. Uit een overzicht van Atradius
blijkt dat daarmee in totaal dertien Nederlandse bedrijven worden
ondersteund.
Spoor drie: Investeringsfondsen voor het lokale mkb
Dit is een fonds voor fondsen; het geld gaat naar investeringsfondsen of financiële instellingen die het geld vervolgens weer in het
lokale mkb investeren of eraan uitlenen. Triple Jump kreeg al meer
dan driehonderd aanvragen binnen. Tot nu toe is er 120 miljoen
euro gecommitteerd aan achttien intermediaire fondsen, maar dat
geld krijgen de fondsen in de loop van een aantal jaar. Het bedrag
dat werkelijk is uitgegeven ligt rond de 45 miljoen. Daarmee, zegt
Triple Jump, zijn nu 660 mkb-bedrijven bereikt.
Het bovenstaande geeft een eerste inkijkje in waar het DGGF na
drie jaar staat. Maar om een voorschot te nemen – zoals de minister
doet – door te zeggen dat DGGF goed loopt, ontwikkelingsimpact
heeft en in de behoefte van ondernemers voorziet, is het te vroeg.
De resultaten blijven algemeen: 65 transacties, veertienduizend
banen. Voor wie zijn die banen en voor hoe lang? Kan het ook om
een negentienjarige Ethiopische vrouw gaan die drie maanden
seizoensarbeid levert? ‘In principe wel’, zegt Buitenlandse Zaken.
‘Maar we monitoren de niveaus van de banen wel.’

DGGF komt langzaam

op stoom: minder
dan de helft van het
geld staat uit

Of de veertienduizend plekken er werkelijk komen weten we niet
zeker; het is een prognose. De ondernemers hebben de cijfers zelf zo
opgegeven in hun aanvraag.
Wat opvalt is dat DGGF zijn tijd neemt om op stoom te komen.
Met een onderbesteding van veertig miljoen in 2016 staat na drie
jaar minder dan de helft van het geld uit. Over die periode zijn er
rond de twintig transacties per spoor afgesloten; dat is minder dan
twee projecten per kwartaal.
Terwijl in de vaststelling van de begroting staat dat daarmee
veertig Nederlandse ondernemers en achttien fondsen zijn bereikt,
lijkt dat niet geheel te kloppen. Op het exportspoor zijn dertien
bedrijven van in totaal 21 verzekeringen voorzien – er zijn dus
ondernemers die vaker hebben aangeklopt. En bij het lokale mkb
zie je dat zowel GroFin als een medische spin-off van PharmAccess
twee verschillende financieringen hebben lopen.
Tegelijkertijd druppelen de eerste terugbetalingen binnen
(750.000 euro voor het onderdeel ‘Investeren in het Nederlandse
mkb’ en 194.000 euro voor ‘Export door het Nederlandse mkb’) en
lijkt er via het ‘fonds voor fondsen’ met een relatief kleine investering (pas veertig procent van de commitments is echt uitgegeven)
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een grote groep lokale mkb’ers bereikt: 660 bedrijven, volgens
Triple Jump.
Ondernemers die voor dit artikel zijn gesproken zeggen dat zonder DGGF investeren niet op dezelfde manier mogelijk was geweest.
Een bloemenkweker in Ethiopië had niet kunnen uitbreiden naar
twintig hectare en misschien wel op moeten doeken. Een motorproducent in Kenia zou minder onderdelen lokaal kunnen laten
produceren. En een fondsmanager had niet genoeg geld kunnen
samenbrengen om in Afrika’s private gezondheidszorg te investeren.
Maar wat zegt dat nog meer over de ontwikkelingsimpact? Zoals
eerder gesteld is het fonds een veelkoppig wezen; ieder spoor heeft
zijn eigen persoonlijkheid en eigenaardigheden. Als je die impact
verder wilt ontrafelen is het zaak om aan te kloppen bij de uitvoerders van dit fonds, die van de Nederlandse exporteurs en het lokale
mkb.
Als er één spoor is dat gefronste wenkbrauwen opleverde,
dan is het de steun voor het Nederlandse mkb dat exporteert naar
ontwikkelingslanden. Want waarom zou een Nederlands bedrijf
dat broedmachines naar Afrika uitvoert dat risico met een staatsverzekering afgedekt moeten krijgen?
Omdat die producten anders niet terechtkomen op de plekken
waar ze nodig zijn, zegt het ministerie. ‘En omdat banken een verzekering voor deze relatief kleine export te duur vinden, vanwege
te veel administratie’, zegt Marije Hensen, die Atradius Dutch State
Business over milieu- en sociale zaken adviseert.
Toch bleef de vraag van ondernemerszijde op dit traject vooral in
het begin een beetje achter. De minister heeft het budget al bijgesteld. Van de 21 transacties die zijn afgesloten zien we ook bedrijven
terugkomen. Zo zijn bijvoorbeeld zes van de 21 verzekeringen voor
ambulances en ambulance-tuktuks die naar Mali worden geëxporteerd.
Nu valt er op de ontwikkelingsrelevantie van een ziekenwagen
weinig af te dingen. ‘De verbetering voor de gezondheidszorg is evident’, stelt de Atradius-beoordeling. Bovendien worden er volgens
de exportkredietverzekeraar met de ziekenauto’s banen gecreëerd en
vindt er kennisoverdracht plaats. Groot alarm over milieu- of sociale
risico’s klinkt niet op.
‘De balans voor die zaken, sociaal en milieu, moet positief zijn’,
zegt Hensen erover. ‘Er mogen geen negatieve effecten zijn, geen
banen verloren gaan.’ Daarnaast wordt er getoetst op ontwikkelingsrelevantie. Minimaal een van de vier criteria moet positief zijn en
geen enkele negatief. Maar eigenlijk ziet ze dat juist door die extra
eis van ontwikkelingsrelevantie vooral de ‘echte knuffelprojecten’
aanvragen.
Maakt dat dan niet dat alleen de ‘gebruikelijke verdachten’ aankloppen voor geld? Moet DGGF niet iets tóevoegen? Hensen beaamt
dat men bij Atradius daarover ook twijfels had, in het begin. ‘Maar
we zien nu dat het onterecht was. Juist kleinere bedrijven die niet
eerder werden ondersteund weten de weg naar ons te vinden.’
Exporteurs die, volgens haar, vaker actief zijn in risicogebieden.
In groten getale doen de ‘pioniers’ nog geen beroep op het fonds,
maar nieuwe markten zoals Afghanistan, Congo en Mongolië worden voorzichtig verkend.

half miljoen euro aan ontwikkelingsgeld in een Indonesisch bedrijf
met zestig personeelsleden te investeren? Dat was en is nog steeds
iets nieuws.
Toch is het volgens de DGGF-filosofie wel de manier om dat
missing middle te bereiken – al die lokale mkb-ondernemers die
tussen de tienduizend en vijf miljoen dollar nodig hebben om
verder te komen, maar nergens geld krijgen.
‘Natuurlijk’ was hij blij met de lening, vertelde Obado Obadoh op
de eerste verjaardag van DGGF in Den Haag. Door het GroFin-fonds
(twaalf miljoen euro geïnvesteerd door DGGF) had hij zijn Keniaanse
banketbakkerij kunnen uitbreiden. ‘Ook hoop ik dat ik ooit in een
mooie, nieuwe auto kan rijden’, voegde hij eraan toe. De zaal reageerde wat beduusd. Een auto?
Clemens Gerteiser, manager bij Triple Jump voor het ‘derde
spoor’, denkt met een glimlach terug aan dat moment. ‘Ach,’ zegt
hij, ‘als Obado Obadoh zich die auto kan permitteren, dan heeft hij
goede zaken gedaan. Hij heeft werk gecreëerd, een bijdrage aan de
Keniaanse economie geleverd en andere ondernemers geïnspireerd.
Dan gunnen we hem dat.’
De overpeinzing van Gerteiser loopt synchroon aan de filosofie
van DGGF’s tweede spoor, waarvan het credo luidt: geld trekt geld
aan, zorgt voor groei, bedrijvigheid en creëert werk. Dat kan via
intermediaire fondsen die leningen geven aan het kleinbedrijf
(tien- tot honderdduizend euro), maar ook en vooral via impactfondsen die het geld weer investeren in lokale bedrijven (via equityfinanciering een aandelenbelang tussen de honderdduizend en vijf
miljoen euro).
‘Ons idee’, zegt Gerteiser, ‘is dat we via het investeren van het
mkb, dus de groei van het mkb zelf, verandering brengen. Daar zit
onze ontwikkelingsimpact.’
Anders dan vaak in ontwikkelingsprojecten het geval is, ligt de
focus op een stimulans voor de bedrijven en minder op de klant of
eindgebruiker. Allereerst impact voor het mkb en niet direct voor
de onderkant van de piramide. Maar betekent dit dat we langzaam
wegdrijven van een primair ontwikkelingsidee als armoedebestrijding?
Een blik op de achttien ondersteunde intermediaire fondsen laat
zien dat zeker bij de grotere equityinvesteringen niet direct een
armoedecomponent oplicht. Een investeringsfonds in Myanmar
zit daar om te investeren in de aantrekkende economie. Het fonds
krijgt steun omdat Myanmar een fragiele staat is, waarin het mkb
‘een zetje nodig heeft’.
Soms is de armoedecomponent sterker, zoals bij het Indiase
investeringsfonds Aavishkaar, waarin DGGF tien miljoen euro heeft
geïnvesteerd. Aavishkaar stopt dat geld in mkb-bedrijven die diensten of producten bieden aan de lagere-inkomensklasse. ‘Mensen
in ruraal India kunnen sinds kort een doktersdienst bellen.’
Het GroFin-fonds (dat ook Obado Obadoh steunt) investeert
onder meer geld in privaatonderwijs in Afrika. Dat klinkt misschien
elitair, maar dat is het volgens fondsmanager Guido Boysen juist
niet. ‘Het gaat om lokale scholen die ook de onderkant van de markt
bedienen’, vertelt hij vanaf Mauritius, de thuisbasis van het fonds.
‘Juist die scholen hebben financiering nodig voor, bijvoorbeeld, de
uitbreiding van klaslokalen.’

Impactfondsen, durfkapitaal of equityfinanciering: jargon dat
een paar jaar geleden nog een rilling door de ontwikkelingswereld
deed trekken. Microkredieten voor vrouwen, oké, maar om voor een

Rond de eerste verjaardag van DGGF schreef Eddie Krooneman,
politiek adviseur van Woord en Daad, over de hete hangijzers van
het fonds. Hij waarschuwde toen dat het vooral belangrijk is dat

het fonds additioneel is. ‘Voor risicovolle en lastig te financieren
segmenten van de markt; daar zit toegevoegde waarde.’
Maar groter risico betekent ook een kans op grotere verliezen.
Dus hoe behoudt Triple Jump het evenwicht tussen de noodzaak van
het pionieren en het boeken van winsten en het creëren van impact?

Het credo luidt:
geld trekt geld aan, zorgt
voor groei, creëert werk
‘Met dit soort investeringen zul je nooit gigantisch rijk worden’,
zegt Gerteiser maar meteen. Het geld moet allereerst revolveren,
een-op-een terugkomen.
Als één investering misloopt, moet je dat ergens anders kunnen opvangen. Bovendien is het de bedoeling dat de kosten voor
dure fondsmanagers uiteindelijk uit die winsten worden betaald.
(Fondsmanagers ‘trekken’ een honorarium. In het geval van DGGF is
dat twee procent. Dat ligt iets lager dan bij veel andere investeringsfondsen. Al is twee procent van een fondsbijdrage van vijf miljoen
euro toch een ton.)
Alleen maar investeren in fragiele staten is er niet bij. ‘We willen
een goede mengeling.’ En daarom, zeggen zowel de uitvoerders als
Buitenlandse Zaken, ‘vraagt het inrichten van een solide fonds om
geduld’.
In de ontwikkelingsmarkten waar nu wordt gepionierd, zoals
Afghanistan en Myanmar, zijn het de fondsmanagers die de impact
monitoren. Zij tellen hoeveel vrouwen en jongeren er aan een baan
zijn geholpen en beoordelen de omstandigheden. Nieuwe ontwikkelingsspelers dus, met veel verantwoordelijkheid, maar over wie
we niet veel weten.
De DGGF-investeerder is – zo bezien – de volgende pion in het
verhaal over de man, de vis en de hengel. Hij rekt het jargon van de
ontwikkelingswerker alleen nog een stukje op. Luidde het motto
eerder: ‘Geef een boer een hengel en geen vis’, nu is er ‘laat hem die
hengel maar terugbetalen’ aan toegevoegd.
De boer aan wie het geld voor de hengel wordt geleend (geïnves
teerd), moet daar iets tegenover zetten, moet kredietwaardig zijn. In
deze vernieuwde metafoor gaat de boer bovendien niet zelf vissen
maar ondernemen; hij neemt mensen in dienst om wel honderd
hengels te produceren. En de kredietverstrekker? Die mag daar best
wat op verdienen. ‘We gaan naar ontwikkeling op basis van een
gelijkwaardiger relatie’, zegt Hans Docter van Buitenlandse Zaken.
Maar ook naar een vervlakking van het begrip ontwikkelingsrelevantie, waarschuwt de sector al bij de lancering van DGGF. Althans,
het idee van ontwikkeling dat in de loop van vele jaren ervaring is
uitgekristalliseerd. Een definitie waarbij ontwikkeling verder gaat
dan banen, maar ook gelijke kansen moet bieden, positief en inclusief moet zijn. Die dieper gaat dan de Oeso-aanbevelingen.
Want wat voor sóórt ontwikkeling brengt de ondernemender met
zijn hengelfabriekje – en wie vissen er nog achter het net? Dat verdient na drie jaar DGGF meer onderzoek op locatie en een zwengel
aan het debat.
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Van chocolade-rebel
Tony’s Chocolonely tot een
klassiek familiebedrijf van rozentelers:
je treft ze op het DGGF-spoor ‘Investeren
in het Nederlandse mkb’. Hoe ziet deze
mengelmoes van sociaal ondernemers, startups
en Afrika-pioniers hun ontwikkelingsimpact?

Over de zin en onzin van het bedrijfsleven als duurzame speler
in de ontwikkelingssamenwerking klinkt pittig debat – zeker als
die bedrijven met publiek ontwikkelingsgeld van het Dutch Good
Growth Fund worden ondersteund. In het rumoer van kritische
kanttekeningen, aannames en indianenverhalen rondom dit fonds,
komen een paar kernvragen steeds bovendrijven. Vice Versa legt ze
voor aan drie Nederlandse bedrijven.
Waarom heeft een groeiend bedrijf DGGF-hulp nodig?
Tony’s Chocolonely: slaafvrij moet kunnen
Die met karamel en zeezout is de bestverkochte chocoladereep van
Nederland. Hij is enkel op te delen in ongelijke stukjes – ‘want de
industrie zelf is ook niet eerlijk’ – en de reep verbeeldt de contouren
van de West-Afrikaanse kust, waar Tony’s cacao slaafvrij is geproduceerd.
Tony’s Chocolonely is een begrip in de chocolade-industrie.
De laatste vier jaar groeide de omzet van de sociale onderneming
dan ook van vierenhalf naar bijna vijfenveertig miljoen euro. Ook
maakte het bedrijf de stap naar de Amerikaanse markt. DGGF steunt
Tony’s, zodat meer boeren in Ghana en Ivoorkust slaafvrije cacao
kunnen verbouwen. Waarom heeft het bedrijf daarbij hulp nodig?
‘Anders dan gangbaar in de zakenwereld is Tony’s ontstaan vanuit een missie: dat we niet alleen onze eigen chocolade, maar de
hele chocolade-industrie volledig slaafvrij willen krijgen’, zegt Freek
Wessels, die leidinggeeft aan het financiële team – de ‘bonenteller’,
heet dat in Tony’s-taal.
Als hard groeiend bedrijf had Tony’s meer geld nodig, zegt Wessels. ‘Om onze productie mee voor te financieren. Vragend bij een
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bank of dat bedrag te lenen valt, reageert die vaak bangig: “Wat als
de groei tegenvalt?” Het bankwezen weet nog niet wat het ermee
aan moet – in eerste instantie kost sociaal ondernemen namelijk
geld. Wij betalen de boeren meer, gaan langs bij de coöperaties en
grijpen in bij kinderarbeid. “Allemaal liefdadigheid”, zegt een bank
dan. “Groei eerst maar eens en verdien geld, voordat je hogere prijzen betaalt.”
‘Om te kunnen werken op onze manier, moesten we twee jaar
geleden op zoek naar een partij die onze missie wel begrijpt: het
DGGF. Nu hebben we twee leningen bij de Rabobank, van vier en één
miljoen euro, waarvoor DGGF voor zestig procent garant staat.’
Koneksie: motoren voor iedereen
Kwalitatief veilig motorvervoer, voor allen beschikbaar. Met de Kibo,
een opvallende motorfiets die is ontworpen voor Afrikaans gebruik,
wil Koneksie dat doel dichterbij brengen. In een land als Kenia zijn
velen afhankelijk van motorfietsen, waarmee nu nog vaak ongelukken gebeuren. Maar voor een startup als Koneksie, die producten
ontwikkelt voor de Afrikaanse markt, blijkt financiering een uitdaging.
‘Wij zagen DGGF als ideale kans om meer te kunnen investeren
in onze productie in Kenia’, zegt Pauline Uittenbogaard, seniorcontroller bij Koneksie. ‘Maar al snel bleek dat wij niet in aanmerking kwamen voor het fonds. Als bedrijf moest je bepaalde omzetten
in Nederland behalen, maar wij zijn een startup met de meeste productieactiviteiten in Kenia. Gek, eigenlijk, dat het niet werkte, want
wij zorgen juist lokáál voor impact.’
Ook het DGGF zag dat het model tekortschoot, vervolgt Uittenbo-

gaard. ‘Er kwam een “hoog risico, grote impact”-regeling, speciaal
voor ondernemers zoals wij.’ Gelukkig maar, zegt ze: ‘Want bij de
Nederlandse en Keniaanse banken waar wij aanklopten kregen we
geen financiering, die vonden ons te riskant. Nu hebben we een
lening van twee miljoen euro met een looptijd van vijf jaar, waarmee we kunnen opschalen. Ook bieden we training voor bestuurders van de Kibo aan, want met alleen een veilig vervoersmiddel
ben je er niet.’
Zijn commerciële bedrijven wel de aangewezen partij om
ontwikkeling te realiseren?
Friendship Flowers: de rozen bloeien weer
In 2014 staat er in Ethiopië een verwaarloosde rozenkwekerij te
koop. Edwin de Gruijl, dan nog bloemenexporteur, ziet mogelijkheden voor eigen productie. Na anderhalf jaar klussen, opknappen
en doorzetten groeien er nu weer rozen op de Friendship Flowers
Farm in Debrezeit. Maar dat ging niet vanzelf.
‘Toen wij daar aankwamen’, zegt Martin Leuven, de financiële
man van de kwekerij, ‘waren de kassen kapot, woekerden er rozen
met negen jaar oude onderstammen en stonden tweehonderd
mensen op het punt hun baan te verliezen. We waren blij dat we
die banen konden behouden, maar al snel bleek dat we meer moesten investeren.
‘Zo lagen op de eerste dag de medewerkers na een paar uurtjes
werken allemaal in het gras. “Wat is er aan de hand?” vroegen we.
Bleken ze honger te hebben, de lonen waren te laag om van te eten.
Schrijnend! De eerste maatregel was om alle medewerkers die ’s
ochtends vroeg beginnen elke dag een ontbijt te geven. Daarna
verhoogden we de lonen stapsgewijs.
‘Met hulp van DGGF willen we het keurmerk MPS-SQ behalen, dat
voor “sociaal gekwalificeerd” staat: zorgen voor veiligheid, kleding,
gezondheidszorg, urencompensatie… Soms is dat veel en lastig, ja,
met name voor een beginnend bedrijf. Zo moeten we zeker weten
dat er bij onze Ethiopische dozenleverancier geen kinderarbeid
plaatsvindt.
‘Vaak hebben we direct baat bij een sociale investering. Een bron
die wij aanboorden, voorziet een dorp in de buurt van water. De
dorpsoudste is nu bereid om goede mensen voor ons te werven;
we helpen elkaar. Inmiddels werken er 750 mensen voltijds op de
boerderij.’
Tony’s Chocolonely: méér dan eerlijke handel
‘Zoals ik het zie,’ zegt Freek Wessels, ‘komt het DGGF-geld nu via
ondernemers indirect op dezelfde plekken terecht als waar het
eerst via ngo’s kwam – alleen heet het nu “handel” en niet “hulp”.
‘Wat wij in Ivoorkust en Ghana doen gaat verder dan wat het
Fairtrade-keurmerk voorschrijft. Ja, we betalen de Fairtrade-premie,
maar voor ons is dat de ondergrens. De organisatie True Price berekende de werkelijke prijs voor ons en kwam uit op tweehonderd
dollar méér per ton cacao; dat krijgen de boeren van ons boven op
de Fairtrade-premie.
‘Door de beschikbaarheid van wat ik “flexibel geld” noem (een
DGGF-lening is verder marktconform, dus niet extra soepel), werk
ik nu meer in het belang van de boeren. Als een van onze coöperaties uit Ivoorkust belt dat men deze maand schoolgeld moet betalen,
dan wil ik alvast de premies uitkeren – ook als er niet direct een zak
cacaobonen tegenover staat. Traditionele chocolademakers en banken zeggen dan: “Dat kan niet.” Wij zeggen: “Dat kan wel!”’

Koneksie: ‘Wij brengen de productie van motorfietsen naar Oost-Afrika’

Is het met de DGGF-definitie, die erg gericht is op banen, niet vrij
simpel voor bedrijven om voor ontwikkelingsimpact te zorgen?
Koneksie: lokaal produceren
‘Voor ons’, zegt Pauline Uittenbogaard, ‘zit het verschil qua ontwikkelingsimpact erin dat wij de productie van motorfietsen naar
Oost-Afrika brengen. Nog altijd verlaten vooral primaire grondstoffen de regio en worden “affe” producten geïmporteerd – waaronder
de motorfietsen van onze concurrenten.
‘Wat wij doen: we kopen de onderdelen in verschillende landen
en assembleren de motorfiets dan volledig in Kenia. Langzaamaan
willen we de Kibo-onderdelen daar ook produceren. Zo zorgt Koneksie er voor werkgelegenheid en vaardigheden.
‘Wij zijn nu – met hulp van DGGF – bezig om ons mvo-beleid te
formaliseren en de moeilijkheid zit in de keten. Zo kopen wij sommige onderdelen nu nog in China en het is lastig te achterhalen hoe
die worden gemaakt. We zijn zo’n kleine speler – onze laatste bestelling betrof driehonderd stuks – dat we niet veel kunnen eisen.’
Friendship Flowers: een beetje clementie
‘Aan de eisen, zoals die bij DGGF gelden, valt niet eenvoudig te voldoen’, zegt Martin Leuven. ‘De terugbetalingseisen zijn keihard,
zoals bij iedere bank. En als je over impact spreekt: wij zijn geen
multinational met een betaalde mvo-afdeling, maar we moeten
wel aan dezelfde eisen voldoen als, pakweg, Heineken.
‘Zo moesten we voor beschermende pakken zorgen in de bosschuur, waar de bloemen worden gebost. Daar is het vijftien graden,
dus we wilden de werknemers helpen met de juiste kleding. Terwijl
wij er trots op waren dat die pakken zo snel ter plekke waren, kregen
we te horen dat we twee pakken per persoon moesten aanschaffen!
‘Ondernemen in Ethiopië is bovenal pionieren, je bent continu
bezig je hoofd boven water te houden. Zo kreeg ik vanmorgen een
telefoontje met het bericht dat het zo hard had geregend dat de
kassen onder water staan. Tsja, dan moet je iets regelen. We zijn blij
met de lening, zònder was het niet gelukt. Maar op zulke momenten
zou ik willen dat er een overgangsperiode is, wat financiële en sociale eisen betreft. Een beetje clementie.’
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Als de nagejaagde 		
		droom

missie om Mali’s
niet bestaat Een
jeugd te behouden

‘Banen, banen en nog meer banen!’ Dat is het motto van
de hulp- en handelsagenda: banen als de motor voor
ontwikkeling. Maar in Europa vatte het idee post dat werk
eveneens de migratiestroom vanuit Afrika kan beperken.
Zo staat ook het Nederlandse hulp- en handelsbeleid
almaar meer in dat teken, want wie een baan heeft
vertrekt niet naar Europa, toch?
Tekst: Sarah Haaij

In 2050 leeft een vijfde van de wereldbevolking op het Afrikaanse continent. Het
merendeel van die mensen zal jong zijn,
gemiddeld achttien jaar, en al die jongeren
zullen staan te springen om werk. Om hen
perspectief te bieden zijn er – volgens de
Internationale Organisatie voor Migratie –
in Afrika ieder jaar achttien miljoen nieuwe
banen nodig.
‘Dat banenprobleem is een gigantische
uitdaging’, zegt Ataoulaye Bah, projectmanager bij Icco Cooperation in Mali. De
laatste tijd zag Bah, een Guineeër, met
lede ogen aan hoe almaar meer Malinezen
vertrokken. ‘Mensen willen weg’, waarbij
hij vooral op jongeren doelt. Want of ze nu
wel of geen papieren bezitten, het thuisland
biedt weinig kans op werk.
‘Het meest productieve deel van de
gemeenschap, de jeugd, hangt maar een
beetje doelloos rond op straat – dat is
zonde.’
In 2016 stond Mali zesde op de lijst met
herkomstlanden van migranten die de boot
van Libië naar Italië namen. Om het tij te
keren is Icco (samen met consortiumpartners SNV, Waste en de Malinese overheid)
met EU-geld een banenprogramma begonnen. Zo hoopt Europa de grondoorzaken
van migratie weg te nemen door – in dit
geval – Malinese jongeren een toekomstperspectief in eigen land te bieden.
Met 21 miljoen euro willen de organisaties
via het project Kansen voor Jeugdwerkgelegenheid in Mali (OYEM) tienduizend banen
creëren in Mali’s ‘migratiegebieden’. Daarbij
is er ondersteuning voor ondernemers en
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startups in de tuinbouw, want dat is een
sector waarin veel geld valt te verdienen,
zegt Bah: ‘De vraag naar groente en fruit is
erg groot hier in Mali.’
Maar hoe maak je de boerenarbeid aantrekkelijk voor ongeduldige jeugd vol verlangens? Voor veel jonge Malinezen staat
landbouw gelijk aan hard werken voor een
lege maag. Een scherp contrast met de succesfoto’s op de mobieltjes van vrienden uit
Europa, waarop merkkleding en overvloed
lonken.

Hoe maak je
boerenwerk
aantrekkelijk voor
ongeduldige jeugd
vol verlangens?
‘Je moet de jeugd laten zien dat tuinbouw
niet alleen sexy, maar ook verdomd duurzaam is’, zegt Salif Niang. Wie jongeren het
land op wil krijgen, doet er goed aan eens
te praten met deze jonge, Malinese agritech-ondernemer. Hoor je Niang vertellen
over zijn duurzame familieboerderij, dan
krijgt het papieren verhaal over migratie en
grondoorzaken vanzelf meer kleur.
‘Voor jongeren die gretig zijn om er
wat van te maken, zit er toekomst in het
boerenbedrijf’, vertelt Niang, die zelf niet
altijd makkelijk goed opgeleide werknemers

vindt. ‘Land- en tuinbouw is niet langer je
rug breken op een heet veld. Het is slimme
technologieën gebruiken en duurzaam ondernemen.’
Door zonnepanelen opgewekte druppelirrigatie, bijvoorbeeld, die je via je mobieltje
aanstuurt – zoals op de familieboerderij
van de Niangs. Net als zijn broers en zussen groeide Salif op in Mali en kreeg hij de
kans om in Amerika te studeren. Acht jaar
geleden kwam hij terug naar zijn vaderland
om te kijken wat je kunt bereiken als je moderne technologieën en goede zaden combineert met lokale voorkeuren en kennis. ‘We
besparen water en energie en toch groeien
de komkommers, papaja’s en tomaten het
hele jaar door!’
Tambaroua Business Farming, de boerderij van Niang, dient nu als voorbeeldmodel voor het banenproject van Icco en
partners. De ngo zal meerdere tuinbouwboerderijen opzetten, samen met jonge
entrepreneurs – die training krijgen in
ondernemerschap en de boerderijen zullen
runnen. Het idee is dat daar banen worden
gecreëerd en dat de gemotiveerde ondernemers het model in een later stadium kunnen dupliceren.
‘Ze gaan aan de slag met tomaten, uien
en chilipepers, gebaseerd op de vraag van de
markt’, zegt Bah. ‘Want dat is de crux.’ Wie
in Mali boodschappen op de markt doet zal
merken dat de kilo tomaten die gisteren nog
vijftig cent kostte, vandaag zomaar driemaal
duurder kan zijn. En soms zijn er helemaal
geen tomaten of komen ze ineens uit Marokko.
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Het probleem zit deels bij de Malinese boer,
die de toegang tot technologie en zaden
mist om heel het jaar te produceren. ‘Stel je
voor dat we dat veranderen’, vervolgt Bah.
‘Dan hoeven we minder groente en fruit te
importeren en kunnen we wellicht ook exporteren en de regio voorzien.’
Het staat de jongeren binnen het project
vrij om hun eigen creativiteit in te brengen.
Bah: ‘Misschien zitten er wel ondernemers
tussen die een toekomst zien in organische
meststof of herbruikbare afvalstromen.’ Het
gaat niet alleen om het boeren zelf.

‘Investeer liever
je geld hier, dan
vijfduizend dollar
aan een smokkelaar
te betalen!’
Maar hoe verhoudt deze landbouwidylle
zich tot de essentie van migratieprogramma’s? Oftewel, hoe kan bedrijvigheid
voorkomen dat Malinese jongeren op een
gammel bootje richting Europa koersen? In
de programma’s van het EU-trustfonds voor
Veel Malinezen verlaten het land op

© Treeaid

zoek naar een betere toekomst
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Afrika – dat in 2015 tijdens een Europese
top op Malta in het leven is geroepen – is
het verband tussen werk en migratie enkel
gestoeld op de aanname dat een baan en
inkomen mensen ervan weerhoudt te vertrekken.
Via het trustfonds wil de Europese Commissie de grondoorzaken van migratie in
Afrika aanpakken. Er is inmiddels tweeënhalf miljard euro beschikbaar vanuit de
EU, aangevuld met 89 miljoen euro van de
lidstaten – die beloofden 1,8 miljard in te
leggen, maar kwamen nog niet over de brug.
Er zijn 23 Afrikaanse landen die aanspraak
kunnen maken op steun; tot nu toe ontvangen 106 projecten in Afrika samen anderhalf
miljard euro uit het fonds.
Ook heeft de Europese Commissie met
vijf Afrikaanse vertrek- en doorreislanden in
partnerschappen afgesproken om migratie
te remmen. Mali is – met Ethiopië, Niger,
Nigeria en Senegal – een van de vijf prioriteitslanden waar de vertrekdrang van de
bevolking moet worden verholpen.
In dat kader zijn in de afgelopen anderhalf jaar ook in dit West-Afrikaanse land
programma’s opgetuigd. Projecten die, beloven de EU-beleidsmakers, de grondoorzaken
van migratie in Mali zullen wegnemen,
jeugdbanen zullen creëren en terugkerende
migranten laten re-integreren.
Salif Niang legt het verband tussen
werkgelegenheid en migratie graag zo concreet mogelijk. In Mali, vertelt hij, zamelen
ouders, vrienden en dorpsgenoten vaak allemaal hun geld in, om een jonge zoon naar
Europa te sturen. ‘Wij zeggen tegen hen:
investeer liever je geld hier, in ons land, dan
vijfduizend dollar aan een smokkelaar te
betalen! Wij kunnen je dan het gereedschap
geven waarmee je de beste kans krijgt om
hier te slagen.’
Niang ziet mogelijkheden voor jonge
entrepreneurs om dat geld in nieuwe agroondernemingen of startups te investeren,
en daarmee in een toekomst. Dat kan straks
– als het op stoom is – ook via het project
Kansen voor Jeugdwerkgelegenheid, dat
coaching- en opleidingscentra zal realiseren
voor vijftienduizend jonge Malinezen.
Maar evenals migreren brengt ook ondernemen risico’s met zich mee. Icco noch
Niang kan de entrepreneurs garanderen dat
het zakelijk zal slagen. ‘Alleen door te doen
kunnen we laten zien dat het werkt’, vertelt
Niang. ‘Ik zeg niet dat het makkelijk is; ondernemen is Mali is keihard werken.’

Toch gelooft hij dat deze aanpak uiteindelijk
het duurzaamst zal blijken. Juist omdat ondernemers het project ook na de eerste vier
jaar subsidie, van 21 miljoen, zullen voortzetten: ‘We moeten dit blijvend maken.’
Intussen is ook de Nederlandse ambassade in Bamako positief over de ontwikkeling die jonge ondernemers in Mali op
gang kunnen brengen. Mamadou Landouré,
adviseur economische ontwikkeling op de
ambassade, laat weten dat de focus van het
beleid de komende jaren sterk op illegale
migratie zal liggen. En dan vooral op het
beperken van de negatieve effecten ervan;
door het creëren van banen en kansen voor
jongeren.
Zo loopt in Mali een deel van het programma Lokale Werkgelegenheid in Afrika
omwille van Ontwikkeling (LEAD), een banentraject van in totaal 25 miljoen euro voor
zeven Afrikaanse landen, waarmee de Nederlandse overheid de oorzaken van migratie wil bestrijden. Ook steunt de ambassade
met een bijdrage van een half miljoen euro
het OYEM-project.
Landouré is er snel bij om te onderstrepen dat alleen nieuwe banen niet genoeg
zijn. ‘Werkgelegenheid’, zegt hij, ‘is een deel
van het antwoord op migratie. Maar in dit
land zijn meer antwoorden nodig.’ Volgens
hem zal de Malinese regering haar verantwoordelijkheid moeten nemen voor de burgers, onder meer door ervoor te zorgen dat
men makkelijker een bedrijf kan beginnen
en door de vaardigheden van de werkloze
bevolking te verbeteren: ‘Zodat de jeugd
vlugger aan de slag kan.’
Zelf is Landouré in de regio actief bezig
met het opzetten en ondersteunen van zogenoemde ‘impacthubs’: plekken waar jongeren informatie krijgen over de mogelijkheden rondom private-sectorontwikkeling.
‘Daar vertellen we ook over initiatieven die
Nederland steunt.’
Het moge duidelijk zijn: het donorgeld
van Europa rolt naar Afrika. Maar daar verwacht de Europese Unie wel wat voor terug
– zoals het thuishouden en terugnemen van
migranten en vluchtelingen.
Samenwerken nieuwe stijl, noemt de
Commissie het in oktober 2016 bij haar aankondiging van de migratiepartnerschappen:
‘Een mengeling van positieve en negatieve
prikkels wordt geïntegreerd in het ontwikkelings- en handelsbeleid van de EU. Waarbij landen die bereid zijn met de EU mee te

Icco Cooperation op boerderijbezoek in de Malinese Ségou-regio

werken aan migratiemanagement worden
beloond en er consequenties zijn als dat niet
gebeurt.’ Oftewel: minder ontwikkelingshulp en handelsvoordelen voor landen die
niet helpen bij het indammen van de migratiestroom.
In dit kader kondigde Bert Koenders,
minister van Buitenlandse Zaken, in december 2016 aan dat hij namens de EU
een migratiedeal met Mali had gesloten.
Daarin zouden concrete afspraken zijn gemaakt om gezamenlijk de migratiestroom
uit West-Afrika te verkleinen; Mali zou
in Europa uitgeprocedeerde asielzoekers
terugnemen. En de EU, op haar beurt, had
toegezegd financieel bij te dragen aan betere
grenscontroles met extra grensposten.
Een dag later werd Koenders in verlegenheid gebracht toen Abdoulaye Diop, zijn
Malinese ambtgenoot, ontkende dat er sprake was van een akkoord. ‘Wij waren verrast
kennis te nemen dat er een akkoord zou
zijn ondertekend’, zei Diop in het VPRO-programma Bureau Buitenland. ‘Daar ligt een
probleem, want het is niet gebeurd.’
De onenigheid legde weer eens bloot hoe
migratie meer dan een praktische werkgelegenheidskwestie is, eerder een gevoelig politiek thema dat tussen de continenten in ligt.
Want wanneer beslissen mensen om te
vertrekken? En kan een migratieproject of
banenprogramma dat moment beïnvloeden? De literatuur is daar niet eenduidig
over. Migratiedeskundigen zijn de eersten
om je te vertellen dat ontwikkeling juist tot
meer migratie leidt. Migreren kost veel geld:

als je mensen aan een opleiding en een inkomen helpt, dan geef je ze ook de middelen
in handen om te vertrekken.
Het is daarom zoeken naar een kantelpunt: het moment dat Farah Karimi – in een
artikel op De Correspondent – beschreef als
het moment waarop de factor pull groter is
dan push, eerder aantrekkend dan afstotend.
Volgens de directeur van Oxfam Novib, die
zelf dertig jaar geleden uit Iran vluchtte, is
dat kantelpunt niet voor iedereen hetzelfde.
De afweging om al dan niet te vertrekken
blijft altijd een persoonlijke. ‘Het is geen
wiskunde, we kunnen het omslagmoment
niet berekenen’, zei Karimi. ‘Maar we kunnen in al die landen wel zoeken naar manieren om de bevolking meer perspectief te
bieden.’

Bah kan dat enkel beamen. ‘Wij zijn ons
maar al te bewust van de onbedoelde gevolgen van het werkgelegenheidsprogramma
(ontwikkeling stimuleert migratie).’ Om dat
te ondervangen werkt hij ook met teruggekeerde migranten: in speciaal opgezette
dialogen gaan zij met Malinese jongeren in
gesprek. Dan vertellen de teruggekeerden
over hun ervaringen in Europa en de vaak
levensgevaarlijke tocht erheen. Het zijn
die terugkeerders, denkt Bah, die als geen
ander de jeugd van Mali kunnen laten zien
waarom thuisblijven soms meer toekomst in
zich heeft.
‘Hopelijk’, zegt hij, ‘zullen er dan jongeren
zijn die het nalaten om te vertrekken en
een droom na te jagen die vaak niet blijkt te
bestaan.’

•

Migratiecijfers
• In 2016 staken volgens de beschikbare data tienduizend Malinezen de
Middellandse Zee over naar Italië.
• Top vijf van nationaliteiten die via de Middellandse Zee (alle routes) in 2016
Europa bereikten: Syrië, Afghanistan, Nigeria, Irak en Eritrea. (Volgens UNHCR.)
• In 2016 kwamen er in totaal 363.348 migranten en vluchtelingen over de
Middellandse Zee naar Europa. (Geregistreerd door IOM.)
• Lang niet alle Malinezen vertrekken naar Europa: in juni 2017 zaten 140.000
Malinese vluchtelingen in de buurlanden Burkina Faso, Mauritanië en Niger.
(Volgens UNHCR.)
• In juni 2017 kende Mali 51.961 ontheemden in eigen land.
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Hulp en handel

‘Er is een
regeerakkoord!’
Als slotscène van dit katern over hulp
en handel voert Vice Versa een pittig en
wijdlopig gesprek met Joost Oorthuizen van
IDH en Barbara van Paassen van ActionAid.
Samen stellen zij een (officieus) hulp- en
handelsbeleid op voor het komende kabinet.
Tekst: Marc Broere en Selma Zijlstra
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Van Paassen: ‘In feite zeggen economen: open de grenzen verder’

Een zeer zonnige ochtend in Utrecht, op het kantoor van het
Initiatief Duurzame Handel (IDH). De gekozen locatie is niet toevallig, omdat IDH een van de pioniers is die al lang voor de komst van
minister Ploumen de verduurzaming van handelsketens een impuls
gaf. Binnen treffen we een divers gezelschap. Het is opvallend dat
de nog relatief nieuwe organisaties op het gebied van economische
ontwikkeling, zoals IDH en UTZ, over een veel internationaler personeelsbestand lijken te beschikken dan de meer klassiek geschoolde
ontwikkelingsorganisaties, die vooral heel Nederlands zijn.
Joost Oorthuizen, directeur van IDH, heet ons welkom. Lang geleden, in zijn studietijd bij de befaamde Boerengroep in Wageningen,
was hij een gestaalde socialist, maar nu gelooft hij al vele jaren met
overtuiging in de werkwijze van zijn organisatie die zich bezighoudt
met het verduurzamen van ketens, variërend van cacao en thee tot
textiel en palmolie.
Oorthuizen gaat in gesprek met Barbara van Paassen, hoofd
beleid en campagnes van ActionAid Nederland, een organisatie die
in 45 landen actief is en mensen helpt om op te komen voor hun
rechten. Ze geldt als een van de rijzende sterren in de Nederlandse
ontwikkelingswereld: kritisch, maar altijd met argumenten. Waar
hij het over inkomensvergroting van boeren en het scheppen van
banen zal hebben, zal zij ongetwijfeld de kwestie van landrechten
voor boeren ter sprake brengen. Bijna twee uur later blijken de verschillen minder groot dan vooraf gedacht en ondertekenen beiden
symbolisch een regeerakkoord op het terrein van hulp en handel.

‘Hulp en handel: geen weg terug’, luidde een kop boven een van onze
artikelen – en iedereen leek het ermee eens te zijn. Maar is er één weg
of zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, naar samensmelting?
Barbara van Paassen: ‘Er zijn altijd meerdere wegen. Toen het
kabinet-Rutte II aantrad zeiden wij dat het in principe goed is om
hulp en handel samen te voegen, omdat het kansen biedt voor eerlijker handel en beleidscoherentie. Terugblikkend is de manier waarop
die weg is ingeslagen niet de beste geweest. Als je iets nieuws doet,
zoals de nadruk leggen op investeringen en de rol van de private
sector, bestaat het gevaar dat het een hype of een paradigma wordt.
‘Toen ik zelf een tijdje bij Buitenlandse Zaken werkte, zag ik de
discussie al veranderen. Sindsdien leek het of er steeds minder ruimte was voor kritiek op de focus op groei, de rol van de private sector
en “verlicht eigenbelang”. Ik denk dat er inmiddels zoveel geld
en capaciteit op het ministerie is verschoven naar het kijken hoe
groei valt te bevorderen, dat alle randvoorwaarden die daaromheen
hangen – om die groei inclusief te maken – ietwat uit het zicht zijn
geraakt. Zoals het good governance-werk van vroeger of de rol van de
publieke sector in ontwikkelingslanden.
‘Ook voor organisaties als IDH of het Nederlandse bedrijfsleven is
het relevant dat die randvoorwaarden optimaal zijn geregeld. Voor
ons is ontwikkeling niet enkel economische ontwikkeling; er liggen
structuren onder die gaan over machtsvraagstukken en over belangen. Als je die niet aanvat is het maar de vraag of je ooit tot duurzame ontwikkeling komt.’
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Joost Oorthuizen luisterde aandachtig en reageert: ‘Laten we Rome
definiëren als de duurzame ontwikkelingsdoelen, die we in 2030
willen bereiken. Daarvoor moet je uiteraard meer doen dan je alleen
richten op hulp en handel. Als je kijkt waaraan het Nederlandse
ontwikkelingsgeld wordt besteed, gaat er nog altijd een veel groter
percentage níet naar de hulp- en handelsagenda dan wèl. De ontwikkeling die sinds het WRR-rapport Minder pretenties, meer ambitie
uit 201o is ingezet, waarin we onze hulp meer organiseren rondom
economische ontwikkeling, vind ik verstandig beleid. Maar we staan
pas aan het begin, er valt nog veel te leren.
‘Er is een nieuwe realiteit in de wereld. We hebben niet alleen
meer te maken met zeer arme landen; er zijn veel middeninkomenslanden bijgekomen die grotendeels hun eigen broek kunnen ophouden. De Ethiopische minister van Handel is daarin helder en zegt:
“Jongens, voer nu gewoon handel met mij, daar is mijn land meer bij
gebaat dan bij hulp.” Dan is het de Nederlandse taak om te zeggen:
Prima, dat willen we graag, maar dan wel op een verantwoorde en
duurzame manier.’

‘Het najagen van
handel doet de
maatschappelijke
ruimte krimpen’
Zijn jullie het eens met minister Ploumen, die stelt dat met de nieuwe
agenda de paternalistische houding van hulp is verdwenen? Nederland
komt niet alleen iets brengen, maar ook iets halen.
Van Paassen: ‘Ik vind het fijn dat we toewerken naar een gelijkwaardiger relatie en denk dat economische samenwerking daarbij kan
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In 2050 is de helft van de Afrikaanse bevolking onder de twintig jaar
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helpen. Maar de vraag is: met wie spreek je? Joost noemde net een
voorbeeld van een land dat niet bepaald democratisch is. Met wie
streef je naar die gelijkwaardige relatie? Is dat puur met een overheid, ook al weet je dat het een ondemocratisch land is, of zoeken
we gelijkwaardigheid met burgers?
‘Van onze collega’s in veel Afrikaanse landen hoor ik een ander
verhaal. Ze zijn zeker niet tegen investeringen, maar wel tegen de
manier waarop dat nu door hun overheid wordt nagejaagd. Sterker
nog: ik denk dat het najagen van handel nu een van de drijvende
krachten is van de krimpende ruimte voor maatschappelijke organisaties. Als onze partners de vraag opwerpen of we niet eens kritisch
naar de manier van investeren moeten kijken, worden ze direct beschuldigd van een anti-ontwikkelingsagenda en wordt hen de mond
gesnoerd.’
Oorthuizen: ‘Dat ben ik met je eens, maar tegelijkertijd denk ik
dat je een overheid altijd serieus moet nemen. Maar waarom richtte
onze overheid ooit IDH op? Om een enabling environment te creëren.
Om te zeggen dat we graag de handel willen bevorderen, maar samen met de sectoren en maatschappelijke organisaties en met hoge
eisen aan duurzaamheid.’
Hij laat een stilte vallen en brengt het gesprek zelf op een ander
onderwerp. ‘Waar ik me zorgen over maak’, zegt Oorthuizen, ‘is het
behalen van de duurzame doelen in Afrika. Daar moeten twintig
miljoen banen per jaar worden gecreëerd en in 2050 zijn er tweeënhalf miljard Afrikanen. In mijn beleving staan we aan de vooravond
van een gigantische groei in Afrika: qua mensen, qua economieën,
qua ontwikkeling van grond. Er liggen vele vraagstukken en ik denk
dat we in Nederland iets te weinig beseffen hoe groot die zijn. De
Duitsers zien dat wel en hebben nu een marshallplan voor Afrika
ontwikkeld.
‘In 2050 is de helft van de Afrikaanse bevolking onder de twintig
jaar – er moet veel gebeuren om te zorgen dat er voldoende banen
voor hen zijn. De toekomst van Afrika is grillig: je zult snelle economische groei zien, maar ook veel landen die zullen afglijden richting
fragiele staten, ingewikkelde toestanden. Het is fantastisch dat er in
Ethiopië geïnvesteerd wordt, maar het zou fijn zijn als de staat daar
de landrechten van de lokale bevolking respecteert. Zulke dilemma’s
zullen we er de komende dertig tot veertig jaar veel zien – hierop
moet nieuw buitenlandbeleid worden geformuleerd.’
Van Paassen reageert nuchter: ‘De vraag is wat de beperkte rol van
Nederland erin kan zijn. Maar er gebeurt in Afrika al veel waar Nederland nog een beetje blind voor is. Zo is er onlangs een initiatief
gestart, Africans Rising, waarin mensen uit heel Afrika verenigd zijn
en zeiden: wij willen zelf onze agenda voor de toekomst bepalen.
Zulke platforms worden door jongeren gedreven en het creëren van
banen staat hoog op de lijst, maar dan wel banen van goede kwaliteit, met aandacht voor onder meer vrouwenrechten. Dit is een weg
vooruit, want een van de lessen die we leerden uit de geschiedenis
van de ontwikkelingssamenwerking is dat wij niet híer kunnen bepalen wat daar nodig is, maar dat de mensen dat zelf beter weten.
‘Europa en Nederland horen naar de discussies in Afrika te luisteren en daarop aan te sluiten, in plaats van zelf een agenda op te
stellen. Daarnaast moet je oppassen om de ontwikkelingen in Afrika
te koppelen aan het migratiedebat en ze als bedreigend voor te wenden. Het is interessant dat eigenlijk alle grote economen ter wereld
zeggen dat migratie een van de beste manieren is om lokale economische ontwikkeling te bevorderen. Migratie leidt tot geldstromen

en circulatie van ideeën. Eigenlijk zeggen ze: open de grenzen maar
verder.’
Oorthuizen: ‘Dat vind ik iets te makkelijk gezegd. In de recente
historie stonden we nooit in zulke verhoudingen tot elkaar. Om het
simpel te stellen was het vroeger: Europa had de macht en in Afrika
woonde bijna niemand. Europa heeft intussen de macht niet meer
en in Afrika wonen binnenkort tweeënhalf miljard mensen, terwijl
Europa op zo’n vierhonderd miljoen blijft. De kabinetsformatie met
GroenLinks is ten slotte stukgelopen op de zin dat we ons op de
oorzaken van migratie moesten blijven richten. Daar ben ik het erg
mee eens en dan gaat het volgens mij over te weinig werkgelegenheid in de landen waaruit mensen migreren. Het lijkt me evident
dat er een zware investeringsagenda voor Afrika moet komen. Op
een zeker moment was er groot enthousiasme, ook van het westerse
bedrijfsleven, om in Afrika te investeren; iedereen zag overal groei.
Veel bedrijven zijn daar een beetje van teruggekomen.’
Is de tijd van ‘Africa works’ voorbij?
Oorthuizen: ‘Dat lijkt me wel, ja. Bedrijven komen erachter dat
veel zaken in Afrika niet goed georganiseerd zijn: infrastructuur,
communicatie, grondrechten, maar ook simpele dingen. Wij werken
met Unilever in Tanzania; er gaat een machine stuk om de thee te
drogen en dan duurt het drie maanden voordat er een nieuwe wordt
vrijgegeven in de haven… Dus dat enabling environment voor het
zakendoen is ingewikkeld. Het Nederlandse bedrijfsleven staat niet
te springen om te investeren in Afrika.’
Kan Nederland daar iets aan doen door ander beleid te voeren?
Oorthuizen: ‘We hadden vroeger het Psom-programma, een subsidiekanaal voor met name het Nederlandse midden- en kleinbedrijf
om te investeren in Afrika. De helft van de kosten werden vergoed
door de Nederlandse overheid. Toen zei dit kabinet: dat vinden we
te veel subsidie, we gaan over op het Dutch Good Growth Fund –
dat meer het karakter van een zachte lening heeft. De vraag is waar
de balans ligt. Als de Nederlandse overheid actief het bedrijfsleven
wil stimuleren om in meer risicovolle gebieden te ondernemen,
moet je denk ik niet onderschatten welke risico’s daaraan vastzitten
en er de juiste instrumenten voor optuigen.’
Van Paassen: ‘Wij hebben als maatschappelijke organisatie eerder
ook onze zorgen geuit over dat perspectief van Africa rising, omdat
we vonden dat mensen blind waren geworden voor alles wat niet
goed ging. Als je kritisch was, werd je weggezet als pessimist. Dus ik
vind het interessant om te horen dat het idee dat dit wellicht een te
optimistisch beeld was nu breder geaccepteerd is. Waar het om gaat
is dat je binnen internationale samenwerking altijd moet oppassen
om je niet blind te staren op één oplossing. In het begin van Ploumens periode zeiden wij dat ongelijkheid een belangrijke zaak is.
Als je daar niet nadrukkelijk naar kijkt, kun je nooit een inclusieve
agenda voeren.
‘Het principe van “laat niemand achter” vereist daadwerkelijke
stappen. Daar werd toen lichtjes overheen gepraat door het ministerie, maar nu zie ik dat het erkend wordt. Het is van belang dat er
tijdens de ontwikkeling van beleid aldoor dialoog plaatsvindt en dat
men zorgen en kritische vragen serieus neemt. Sommige kwesties
kon je zien aankomen, zoals landrechten. Nu wordt er ook door
Nederlandse bedrijven grootschalig geïnvesteerd in landen waar
landrechten ècht nog niet op orde zijn. De vraag is dus: moet je Nederlandse bedrijven aansporen door ze garanties of geld te geven, of

moet je de context aantrekkelijker maken voor een maatschappelijker manier van investeren?’
Oorthuizen: ‘Wat mij betreft allebei.’
Van Paassen: ‘Maar welke balans kies je dan? Dat is misschien
vraag twee. Zet je vooral in op het ene of op het andere?’

‘Ontwikkelings
organisaties
snappen niet hoe
ondernemen werkt’
Denken jullie dat het ministerie en organisaties die zich met economische ontwikkeling bezighouden voldoende openstaan om te leren van
de lessen uit de praktijk?
Van Paassen: ‘Dat ligt aan de persoon – ik weet dat sommigen veel
opener zijn om te reflecteren dan anderen. Maar ministeriebreed
merk ik dat het soms lastig is om er een open dialoog over te voeren. Ondanks een aantal kritische evaluaties die aantoonden dat
private-sectorontwikkeling niet altijd werkt, lijkt het denken dat
het per definitie wèl werkt en dat het een belangrijk doel an sich is
voor velen onveranderd. Ik vind dat we moeten blijven kijken of de
context in landen al goed genoeg is om te investeren op de manier
waarop we dat nu doen.’
Oorthuizen: ‘Maar die context zal nooit optimaal zijn. IDH richt
zich op het verduurzamen van ketens en wil samen met de betreffende sector en overheden verbeteringen voor elkaar krijgen. Maar
ja, neem landrechten. We hebben een groot palmolieprogramma
in Indonesië – ongeveer de helft van de palmolieboeren daar zijn
kleine boeren. En haast niet één heeft er landrechten, bijna niemand! Wat moet je doen? Ze uitsluiten van dit programma? Dat is
ingewikkeld. Dan moet je eraan werken om het toch voor elkaar te
krijgen, en zeker niet wachten met investeringen totdat het optimaal geregeld is, dat kan lang duren. We moeten flink investeren en
tegelijkertijd ervoor zorgen dat we een aantal zaken, zoals landrechten, goed regelen.’
Van Paassen: ‘Het ligt eraan welke investeringen in de betreffende
context de juiste zijn en hoe je daartoe komt. Voor mij staat voorop dat wordt uitgegaan van lokale behoeften en de lokale context.
Wat willen de boeren zelf en hoe zorgen we dat hun landrechten in
orde komen? Pas dan kijk je met wie ze een partnerschap kunnen
aangaan. Dan kom je wellicht tot een heel ander investeringsmodel.
Ik vraag me soms af of het in het Nederlandse beleid altijd op deze
manier is gegaan.’
Het is een moment voor Joost Oorthuizen om de bal terug te kaatsen. De vraag was of het ministerie bereid is om lessen te leren, maar
hoe zit het met de klassieke ontwikkelingsorganisaties?
Oorthuizen noemt een voorbeeld: ‘We probeerden meer dan tien
jaar lang om markttoegang voor de boer te verwezenlijken. Nederlandse ngo’s gingen enthousiast aan de slag met het samenbrengen
van boeren, zochten een gewas met ze uit en ten slotte ook een
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markt. Dat laatste ging altijd mis, omdat ontwikkelingsorganisaties
absoluut niet in staat zijn om markten te creëren. Ze snappen niet
hoe ondernemerschap werkt, hoe investeringen werken, hoe risico
werkt. Je moet altijd vanuit een marktvraag werken en niet andersom.’
Wat vinden jullie van traditionele ontwikkelingsorganisaties die zich
steeds meer profileren als expert op het gebied van private-sectorontwikkeling?
Oorthuizen: ‘Als ze beweren expert te zijn, moeten ze dat ook waarmaken, maar dat vraagt meer dan de manier van werken die ngo’s
gewend waren. Wil je het verschil maken, dan moet je snappen hoe
bedrijven denken en hoe ketens in elkaar zitten. Begrijp me niet verkeerd, een aantal ngo’s heeft er zeker verstand van: Technoserve en
Solidaridad zijn er al lang mee bezig. Ik gun het andere organisaties
ook van harte, maar het enige dat ik wil zeggen: als je er serieus mee
aan de slag gaat, zorg dan dat je de expertise hebt op dat vlak, het is
anders dan het oude werk.’
Van Paassen: ‘Dat ben ik met je eens. Ik denk dat ngo’s geen bedrijven zijn en evenmin moeten willen zijn. Het is belangrijk dat
maatschappelijke organisaties hun rol blijven spelen bij het versterken van burgers en het nastreven van mensenrechten – kritisch
burgerschap, dus. Je moet doen waar je goed in bent. Wat ik me
trouwens afvraag is in hoeverre de Nederlandse overheid die kennis
op het gebied van private-sectorontwikkeling wèl in huis heeft – terwijl zij steeds meer projecten op dat gebied beoordeelt.De vraag is
ook of dat een kerntaak van de overheid is en één waar je je beperkte
mankracht op wilt inzetten.’

‘Zonder instemming
van multinationals,
komt er geen leefbaar
loon’
We spreken elkaar op de ochtend nadat in De Groene Amsterdammer
een kritisch artikel stond over een groot cacaoprogramma in Ghana,
waarbij ook Solidaridad en IDH zijn betrokken. De positie van arme
cacaoboeren is amper verbeterd, is de strekking van het verhaal.
Daniëlle Hirsch, directeur van Both Ends, had naar aanleiding van
het stuk getwitterd: ‘Cruciale denkfout overheid. Verduurzaming
ketens bereik je niet door geld te geven aan multinationals.’
Joost Oorthuizen is het ermee oneens en vindt dat samenwerking
met multinationals cruciaal is voor grote vooruitgang. ‘Het is verstandig om met hen te werken, want zij zijn nu eenmaal machtig.
Zeker in de cacao is het zo dat er vier bedrijven zijn die over de helft
van alle cacaobonen ter wereld gaan. Is dat goed? Nee, maar daar
kunnen we met dit gesprek niets aan veranderen. Ik vraag me altijd
af waarom die fusies – tot nog grotere bedrijven leidend – in Brussel
worden goedgekeurd. Kennelijk staan we toe dat bedrijven gigantisch groot mogen worden. Als dat zo is, laten we dan in godsnaam
ons best doen om te proberen die bedrijven ook publieke doelen te
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laten dienen.
‘Op die manier is er in de cacaoketen onwaarschijnlijk veel bereikt. Als je kijkt waar de cacaobedrijven vijftien jaar geleden stonden en wat ze deden en waar ze nu staan, is dat een wereld van verschil, met positieve gevolgen voor alle boeren die onder in de ketens
zitten. Moet je daarbij met geld uit het ontwikkelingsbudget aan
tafel gaan zitten? Ik denk van wel.
‘Je redt het niet als je alleen met kritiek aankomt en de boel een
beetje scherp wil houden. Dan ga je terug naar af, naar waar we
vroeger waren en krijg je ingewikkelde gesprekken tussen ngo’s en
multinationals. De deuren zullen weer sluiten. Begrijp me niet verkeerd: kritische ngo’s die bedrijven de maat nemen zijn hard nodig,
maar je moet ook met de belangrijkste economische actoren in een
keten aan de slag als je het verschil wil maken.
‘IDH werkt mèt het bedrijfsleven samen, we zijn er niet vóór het
bedrijfsleven – we zijn er voor de duurzame doelen. Ik ben het met
Barbara eens dat je je ook op het lokale bedrijfsleven, op lokale boeren en coöperaties moet richten, maar de andere kant is eveneens
essentieel. Zo werken we samen met de grote theemultinationals
om een leefbaar loon voor elkaar te krijgen in Malawi. Daar werken
vijftigduizend mensen op de theeplantages, die tweeënhalf keer
minder verdienen dan een leefbaar loon.
‘We betaalden ngo’s om vakbondsmogelijkheden te creëren –
voor het eerst zijn er nu collectieve loononderhandelingen gaande.
We ontwikkelden voedingsprogramma’s, zodat die mensen eens
fatsoenlijk te eten krijgen. In 2020 moet een leefbaar loon worden
betaald, daarvoor zette iedereen zijn handtekening – daar zijn die
bedrijven echt voor nodig. De plantages in Malawi komen niet in
beweging als de Twinings, Tata’s, Taylors en Unilevers van deze
wereld niet zeggen: wij willen ook deze kant op, wij vinden een
leefbaar loon terecht.’
Van Paassen: ‘Dat is een prachtresultaat. Maar stel dat de Nederlandse overheid zegt: in plaats van met het bedrijfsleven samen te
werken, proberen we fusies te voorkomen. Ik zou het interessant
vinden om die opties naast elkaar te leggen, want ik denk dat er
soms te makkelijk vanuit wordt gegaan dat zoiets niet kan. Zeker de
Nederlandse overheid heeft het gevoel dat ze weinig meer te zeggen
heeft in de wereld. Maar zou het voor de boeren niet beter zijn als
hun afnemers iets minder machtig zijn?’
Oorthuizen schudt zijn hoofd: ‘Daarvoor moet je in Brussel wezen. De vereniging van Monsanto en Bayer… jongens, dat is me wat.
Vanuit IDH-perspectief valt er weinig aan te doen. Ik vind het prettig
om met een klein aantal bedrijven te kunnen samenwerken, waarmee we ook werkelijk afspraken maken over welke kant we opgaan.
‘De cacao-industrie organiseerde zich in Cacao Action. De twaalf
grootste bedrijven zeiden: we gaan aan gemeenschapsontwikkeling
doen en de productiviteit op de boerderij verbeteren. Daarin investeren we en we meten of we dat voor elkaar krijgen. Dat is fantastisch, het is fantastisch dat het een sector lukt om die grenzen van de
concurrentie te overstijgen. Ik ben het met je eens dat je ook de lokale capaciteit moet blijven versterken; zo werken we samen met de
lokale cacao-autoriteit van Ivoorkust, de grootste cacaoproducent
ter wereld. Dat is wel een ongelijk gesprek: de bestbetaalde mensen
van de twaalf grootste multinationals en een paar mensen van de
Ivoriaanse staat.’
Voelt dat werkelijk zo, als een ongelijk gesprek?
Oorthuizen: ‘Ja, natuurlijk, en dat zit in simpele dingen. Waar de
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cacao-industrie nu mee worstelt is de prijs. De cacaoproductie in
Ivoorkust is de afgelopen jaren verdubbeld, met als gevolg dat er lage
wereldmarktprijzen zijn. Die productie verdubbelde omdat cacao
een aantrekkelijk gewas is voor arme mensen, met name uit Burkina
Faso. Die zijn massaal Ivoorkust binnengetrokken om in de bosgebieden cacao te telen, omdat ze daarmee geld verdienen.
‘Je kunt er positief naar kijken: cacao als banenmotor, er telen nu
zo’n twee miljoen Burkinezen cacao in Ivoorkust. Maar het leidde
anderzijds tot een grote interne migratieproblematiek en dus ook
tot lagere cacaoprijzen op de wereldmarkt. Ik maak me dan wat
minder zorgen om de macht van multinationals, maar meer zorgen
om de onmacht van Afrikaanse overheden om iets voor elkaar te
krijgen.
‘Als het over vraagstukken van duurzaamheid gaat, zie je dat die
multinationals niets liever willen dan dat een probleem gewoon
wordt opgelost – zij vinden het ook maar gedoe. Waarom is het niet
in het belang van Mars of Nestlé om te zeggen: wij creëren banen,
wij creëren inkomen. Dan wordt de keten veel overzichtelijker, dan
heb je niet al die reputatietoestanden.
‘Ik denk dat zij het prima vinden om tweemaal meer te betalen
voor een boon. Het reguleren van de ketens in het belang van de
boer is ook in het belang van de multinationals – ik zie geen belangentegenstelling. Het is eerder domweg ingewikkeld. Je investeert in
cacao, de prijzen stijgen, maar dan komen er een paar miljoen Burkinezen aanzetten die ook in de cacao willen werken. Dat zijn taaie,
ingewikkelde kwesties.’
Stel dat jullie worden gevraagd om samen het nieuwe regeerakkoord
te schrijven op het vlak van internationale samenwerking, en vooral
van deze hulp- en handelsagenda: komen jullie daar met z’n tweeën
uit?
Ze schieten allebei in de lach.
Van Paassen: ‘Ik denk dat we dichter bij elkaar staan dan de hui-

‘Miljoenen Burkinezen
trokken Ivoorkust in
om cacao te telen’
dige partijen in de onderhandeling over een nieuw kabinet. Ik denk
dat we het er beiden over eens zijn dat het behalen van de duurzame
doelen het uitgangspunt moet zijn. We nemen alleen een iets andere
positie in over de vraag hoe belangrijk het machtsvraagstuk is. Ik
denk dat je daarnaar moet kijken als je tot duurzame, structurele
oplossingen wil komen. Dus het is de vraag of Joost dat ondersteunt.
Wat denk je?’
Oorthuizen: ‘Wat ik al eerder zei: er gebeurt ontzettend veel in
Afrika en dat heeft het maatschappelijk debat in Nederland nog niet
bereikt. Ik denk dat de ontwikkelingssector collectief door het ijs
aan het zakken is door dat níet op de agenda te zetten. Het enige
waarover nu gesproken wordt is migratie en niet over de oorzaken
ervan. Het lijkt me dus geweldig als experts in deze zaak meer over
het buitenlandbeleid te zeggen krijgen. Volgens mij zouden Barbara
en ik daar iets moois over kunnen schrijven, ja. Dat zou een pleidooi
worden voor een veel proactiever en coherenter ontwikkelingsbeleid.’
Over het budget zijn ze het ook snel eens. Oorthuizen: ‘Kijk, ik
vind het prima als de overheid weer twee procent aan Defensie wil
geven. Maar laten we dan afspreken dat we ook twee procent van
het bnp in ontwikkelingssamenwerking stoppen. Dan hebben we
het ergens over.’ Van Paassen knikt.
Symbolisch zetten beiden hun handtekening. ‘Wel, er is een nieuw
regeerakkoord!’
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