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Voorwoord 
 

Al vanaf de eerste klas wisten wij het zeker: het profielwerkstuk, dat maken we samen. Toen was dat 
gevreesde werkstuk nog zes jaren en heel wat andere obstakels, werkstukken en 
schoolverplichtingen van ons verwijderd. Nu, zes jaar en inderdaad heel wat obstakels, werkstukken 
en schoolverplichtingen later, leveren we samen dit profielwerkstuk in.  
 
Van te voren hadden we niet kunnen bedenken hoe lastig we het zouden hebben met het kiezen van 
een onderwerp voor een werkstuk waar we toch al zes jaar van droomden (of nachtmerries van 
hadden?). Van te voren hadden we niet kunnen bedenken dat die grens van 160 uren werk toch 
makkelijk overtroffen zou kunnen worden. En van te voren hadden we ook niet kunnen bedenken 
hoeveel plezier we zouden hebben bij het maken van dit werkstuk, ondanks alle beangstigende 
berichten van hen die ons voorgingen. 
 
Dit werkstuk was echter niet mogelijk geweest zonder de hulp van veel mensen. Ten eerste willen we 
Jetze Baas en Willem van Gent bedanken voor hun open en eerlijke antwoorden, die ervoor hebben 
gezorgd dat dit onderzoek geslaagd is. Daarnaast willen we alle medewerkers van zowel Stichting 
Hulpverlening Internationaal Barneveld als van stichting Raise bedanken, voor de vele mailtjes en 
telefoongesprekken die deze interviews mogelijk maakten.  
 
Verder willen we de auteurs van de literaire werken, die onze vijf hoofdbronnen vormen, bedanken. 
Zij zijn zonder het te weten een enorme inspiratiebron voor ons geweest en hebben ons vaak genoeg 
stof tot nadenken gegeven. We kunnen nooit meer op dezelfde manier naar 
ontwikkelingssamenwerking kijken, omdat hun inzichten altijd in ons achterhoofd zullen blijven.  
 
Ook willen we elkaar bedanken voor de goede inzet die wij getoond hebben tijdens dit proces. 
Dankzij onze fijne samenwerking hebben wij ons profielwerkstuk naar tevredenheid kunnen 
afronden. 
 
Tot slot willen we meneer Schra bedanken, omdat wij geloven dat hij zowel het begin als het einde 
van dit profielwerkstuk vormt. Waar het begon bij gesprekken in de bus op excursie over zijn 
verlangen naar een profielwerkstuk over ontwikkelingssamenwerking, eindigt dat vandaag in een 
papieren versie van dit verlangen. Meneer Schra heeft zich bewezen als uitermate geschikt 
begeleider van ons profielwerkstuk en wij zullen hem daarvoor eeuwig dankbaar zijn. 
 
 
Wij hopen dat u plezier zult hebben bij het lezen van ons profielwerkstuk, maar ook dat uw visie op 
ontwikkelingssamenwerking, net als die van ons, nooit meer hetzelfde zal zijn.  
 
 
Christianne van der Stege en Rhodé van der Kolk 
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1. Inleiding 
In februari 2016, twee maanden voordat we in het voorste karretje zouden stappen van de achtbaan 

die bekend staat als ‘het profielwerkstuk’, reizen wij af naar Zuid-Afrika om twee weken 

vrijwilligerswerk te verrichten namens het JFC. Twee weken lang bouwden we aan een jeugdcentrum 

en aan relaties, met elkaar en met de lokale bevolking. Na twee weken, die voor dertig leerlingen van 

het JFC nog lang in het geheugen gegrift zullen staan als de beste van hun levens, komen we thuis 

met geweldige verhalen, prachtige herinneringen, maar ook heel veel vragen. Wat hebben we daar 

nu echt achtergelaten? Zijn al die Afrikanen beter geworden door de stenen die wij hebben gelegd en 

de knuffels die we hebben gegeven? Is ons werk geen druppel op een gloeiende plaat? 

‘You won’t change Africa, Africa will change you!’ Deze uitspraak begroet onze groep elke ochtend bij 

het ontbijt. Omdat deze uitspraak confronterend, doch treffend is, zet het ons aan tot kritisch 

denken. Ontwikkelingshulporganisaties en regeringen doneren samen miljoenen euro’s per jaar, 

jongeren kiezen er steeds vaker voor om hun vakantie in een derdewereldland  te spenderen en bij 

een humanitaire ramp doneren we met liefde ons maandsalaris aan Giro 555. 

Ontwikkelingssamenwerking staat bij veel mensen bekend als een positief aspect van de westerse 

samenleving. Alsof we onszelf een klopje op de schouder kunnen geven: weer een Afrikaan die beter 

af is door ons toedoen. Maar volgens veel critici moeten we twee keer denken voordat we onszelf 

dat schouderklopje geven; volgens hen is ontwikkelingssamenwerking helemaal niet zo effectief als 

we denken. Omdat het een beangstigend gevoel is te denken dat wij twee weken in Afrika hebben 

gewerkt op een manier die niet effectief is volgens veel critici, besluiten we zelf op onderzoek te 

gaan. Was onze reis naar Afrika inderdaad alleen life-changing voor onszelf of kunnen we 

concluderen dat de vorm van ontwikkelingssamenwerking ook verandering heeft gebracht voor de 

lokale bevolking? 

Deze ervaringen en hersenspinsels zorgen ervoor dat wij twee maanden na onze thuiskomst uit 

Afrika besluiten dat we verder willen met dit onderwerp. Hoewel we pas een hele tijd later tot de 

conclusie komen dat dit onderwerp geschikt is voor ons profielwerkstuk, brengt het ons een 

bijzondere zoektocht waarin we een antwoord zoeken op de volgende hoofdvraag: 

 

In hoeverre is de vorm van ontwikkelingssamenwerking door SHIB en stichting Raise effectief? 

 

Om deze vraag te beantwoorden maken we een aantal keuzes. Laten we allereerst kijken naar de 

definitie van het woord ‘effectief’. In de Dikke van Dale lezen we: 

ef∙fec∙tief (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 

1. waardoor het beoogde doel bereikt wordt1 

Het doel van ontwikkelingssamenwerking is niet, zoals veel mensen denken, enkel 

armoedebestrijding. Het doel is breder, namelijk: het stimuleren van de ontwikkeling van het gebied 

waarin de ontwikkelingssamenwerking plaatsvindt.2 We maken de keuze om volgens aan de hand 

van verschillende variabelen te kijken of de vorm van ontwikkelingssamenwerking waar wij mee in 

aanraking zijn gekomen effectief is. Door middel van deze variabelen testen we de effectiviteit van 

                                                           
1 (Van Dale, 2016) 
2 (Rijksoverheid, 2016) 
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de vorm van ontwikkelingssamenwerking van twee organisaties: Stichting Hulpverlening 

Internationaal Barneveld (eveneens de organisatie waar wij bij meegingen) en stichting Raise.  

Voor deze variabelen stellen we twee uitersten op. Deze verkrijgen wij door het lezen van vijf 

literaire werken, geschreven door zes critici. We vatten de kritiekpunten in deze boeken samen in 

neger indicatoren. Dit zijn de variabelen met elk twee uitersten. Het ene uiterste (links) weergeeft de 

minst wenselijke situatie van die variabele volgens de critici. Het andere uiterste (rechts) weergeeft 

de meest wenselijke situatie van die variabele volgens de critici. Daarnaast stellen we aan het einde 

een hypothese op voor deze variabelen en een algemene hypothese voor onze hoofdvraag. Ook 

stellen we een conceptueel model op, waarbij we aangeven hoe de variabelen invloed uitoefenen op 

de hoofdvraag. Het hoofdstuk leiden we in met de onderzoeksopzet van ons theoretisch kader. Dit 

alles kunt u vinden in ons theoretisch kader. 

Vervolgens beschrijven we uitgebreid op welke manier we onderzoek hebben gedaan en waarom we 

tot die keuze zijn gekomen. Dit noemen we onze onderzoeksopzet van het praktijkgedeelte.  

Daarop volgt ons praktijkgedeelte. We interviewen van beide organisaties, SHIB en Raise, een 

bestuurslid. Hierin stellen we vragen die aansluiten bij onze variabelen, om zo tot de resultaten te 

komen. Deze resultaten verwerken we door middel van indicatoren. Bij deze indicatoren zetten we 

de organisatie bij iedere variabele op een plaats op de indicator. Deze varieert van slecht tot goed, 

met tussenliggende zones van beoordeling.  

Zo kunnen we uiteindelijk de negen conclusies bij de variabelen bijeenbrengen in één conclusie over 

de effectiviteit van deze vorm van ontwikkelingssamenwerking. Dit vindt u in het hoofdstuk 

conclusie. Hierbij verwerpen we de hypothesen of nemen we ze juist aan. 

Uiteindelijk zullen wij de variabelen waarbij de organisaties minder hebben gescoord, behandelen in 

ons advies. Zo kunnen we de organisaties adviseren op welke manier ze, volgens de critici, nog meer 

kunnen verbeteren om de effectiviteit van hun ontwikkelingssamenwerking te bevorderen. 

Daarna zullen we ook onszelf beoordelen en zijn we kritisch op de methoden en uitvoering van die 

methoden die we hebben gehanteerd. Dit gebeurt in onze discussie en aanbevelingen.  

Als laatste vindt u de bronvermelding, de bijlage en ons logboek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1: eigen ervaring met ontwikkelingssamenwerking 
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2. Theoretisch kader 

2.1 Onderzoeksopzet theoretisch kader 
In ons theoretisch kader leggen we eerst uit wat wij onder ontwikkelingssamenwerking verstaan en 

naar welk soort organisaties we onderzoek doen. Vervolgens leiden we onze vijf belangrijkste 

bronnen in. In deze vijf boeken beschrijven de auteurs, vanaf nu ook aangeduid met ‘critici’, wat 

mankementen en goede elementen zijn van de huidige ontwikkelingssamenwerking. Wij vergelijken 

de inhoud van deze boeken per onderwerp en stellen aan de hand hiervan negen variabelen op.  

 

Bij elk van de negen variabelen hoort een indicator. Deze indicator stellen we op aan de hand van de 

theorie uit de vijf boeken. Elke indicator heeft twee uitersten: de linkerkant is de minst gewilde 

situatie en de rechterkant is de optimale situatie. De indicator is verdeeld in 5 zones. Zone een is 

rood en staat voor de slechtst mogelijke situatie. Zone twee loopt over van rood in oranje. Dit 

betekent dat de organisatie overwegend slecht presteert wat betreft deze variabele. Zone drie is 

oranje en staat voor gemiddeld. Zone vier loopt over van oranje naar groen en dit betekent dat de 

organisatie overwegend goed presteert wat betreft deze variabele. Zone vijf is groen en staat voor de 

optimale situatie. In ons praktijkonderzoek zullen we ook daadwerkelijk organisaties op deze 

indicators gaan plaatsen. 

 

Kleur Zone Beoordeling zone Criterium beoordeling 

 

Zone 1 Slecht Indien er alleen kritiekpunten worden genoemd 
m.b.t. de variabele. 

 

Zone 2 Overwegend slecht Indien de kritiekpunten in een groter aantal 
voorkomen en zwaarder meewegen dan de 
pluspunten m.b.t. de variabele. 

 

Zone 3 Gemiddeld Indien de kritiekpunten en pluspunten tegen 
elkaar opwegen m.b.t. de variabele.  

 

Zone 4 Overwegend goed Indien de pluspunten in een groter aantal 
voorkomen en zwaarder meewegen dan de 
kritiekpunten m.b.t. de variabele. 

 

Zone 5 Goed Indien er alleen pluspunten worden genoemd 
m.b.t. de variabele.  

Figuur 2: legenda indicatoren 
 

2.2 Wat verstaan wij onder ontwikkelingssamenwerking? 
Het grote onderwerp van ons profielwerkstuk is ontwikkelingssamenwerking. We zullen een heel 

aantal thema's aan bod laten komen die te maken hebben met ontwikkelingssamenwerking. Het is 

daarom goed om eerst duidelijk te hebben wat we met deze term bedoelen. Daar zal dit hoofdstuk 

over gaan. 
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Het Van Dale woordenboek geeft als definitie bij ontwikkelingssamenwerking: 'samenwerking met 

ontwikkelingslanden'.3 Maar wat zijn ontwikkelingslanden en hoe ziet dat samenwerkingsverband er 

dan uit?  

 

2.2.1 Ontwikkelingsland en ontwikkeld land 
Er is geen algemene definitie voor ontwikkelingsland die in alle gevallen geldt. Er is dus ook geen 

onbetwistbare scheidslijn tussen de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden. Enkele algemene 

kenmerken van een ontwikkelingsland die vaak genoemd worden, zijn: een slechte gezondheidszorg, 

een hoog percentage analfabeten, gebrekkige hygiëne en een hoog sterftecijfer. Kofi Annan, 

voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, waagde zich wel aan een omschrijving van 

een ontwikkeld land: een land dat al zijn burgers de mogelijkheid geeft om vrij en gezond te leven in 

een veilige omgeving.4 Een ontwikkelingsland zou dus een land zijn dat niet in staat is om aan deze 

criteria te voldoen. De Verenigde Naties heeft de Human Development Index (HDI) ingesteld. 

Hiermee meet de VN de mate van ontwikkeling van een land, gebaseerd op drie factoren: 

levensverwachting, inkomen per hoofd van de bevolking en onderwijs. 5  Een land met een laag HDI 

en daarnaast een lage mate van industrialisatie kun je een ontwikkelingsland noemen. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Ontwikkelingssamenwerking 
In het boek Hulp omschrijven Ralf Bodelier en Mirjam Vossen armoede als ‘een gebrek aan vrijheid, 

een gebrek aan keuzes, aan de mogelijkheid om je leven zelf vorm te geven. Om, wanneer het 

tegenzit, nieuwe wegen in te slaan en het op een andere manier te proberen.’ Ook wordt 

ontwikkelingssamenwerking vergeleken met het sociale vangnet in ontwikkelde landen. ‘Zoals een 

sociaal vangnet mensen die in de problemen komen tijdelijk tegemoetkomt, zo kan 

                                                           
3 (Van Dale, 2016) 
4 (Wikimedia Foundation, 2015) 
5 (Wikimedia Foundation, 2015) 

  Heel hoog 
  Hoog 

  Gemiddeld 
  Laag 
 

   Geen data 

Figuur 3: De wereld verdeeld in categorieën van de HDI per land, gebaseerd op data van 2013 
Bron:  https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index
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ontwikkelingshulp tijdelijke steun verlenen aan mensen in arme landen die tussen wal en schip 

belanden.’ In ditzelfde boek wordt de ontwikkelingseconoom Amartya Sen geciteerd. Sen stelt dat 

vrijheid het doel is van alle ontwikkeling. ‘Ontwikkelingshulp is niets meer of minder dan het 

elimineren van onvrijheid, van armoede en tirannie, van het gebrek aan economische kansen, van de 

verwaarlozing van openbare faciliteiten, van intolerantie of van onderdrukkende regimes.’6 

 

De OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, heeft grenzen getrokken 

tussen wat zij wel en niet als ontwikkelingssamenwerking beschouwen. ‘Een uitgave geldt als 

ontwikkelingshulp wanneer die zowel de economische ontwikkeling als het welzijn van arme landen 

bevordert.’7 

 

2.2.3 Ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking? 
Ontwikkelingssamenwerking is een term die sinds de jaren ‘70 wordt gebruikt als vervanging van het 

woord ontwikkelingshulp. Waar ontwikkelingshulp men doet denken aan een situatie waarin een 

arm land afhankelijk is van een rijk, Westers land, is ontwikkelingssamenwerking een term die duidt 

op een gelijkwaardige relatie tussen landen.  

In de literatuur die wij hebben gebruikt voor ons onderzoek verschilt het gebruik van deze termen 

per auteur. De ene auteur geeft de voorkeur aan ontwikkelingssamenwerking, terwijl de andere het 

woord ontwikkelingshulp gebruikt. Wij gebruiken de term ontwikkelingssamenwerking, maar 

wanneer wij iets citeren kan het zijn dat we gedwongen zijn om het woord ontwikkelingshulp te 

gebruiken.  

2.3 Naar welk soort organisaties doen wij onderzoek? 
Wij hebben ervoor gekozen om in te zoomen op de sector binnen de hulpindustrie die bestaat uit 

kleine, particuliere organisaties. In Hulp gebruiken Bodelier en Vossen hiervoor de term 'doe-het-

zelven'.  

2.3.1 Doe-het-zelven 
Bodelier en Vossen hebben het uitgebreid over een nieuwe trend in het land van 

ontwikkelingssamenwerking: het doe-het-zelven. Hiermee bedoelen ze het ontstaan van kleine, 

particuliere organisaties die zelf een project opzetten om mensen in Afrika te helpen. Het moment 

waarop die projecten ontstaan, is op het moment dat mensen geraakt worden. Hierbij draait het om 

de theorie van de Amerikaanse psycholoog Batson. Hij stelt dat empathie, het vermogen om je in 

iemand anders in te leven, ook het altruïsme aanwakkert, het verlangen om die ander te helpen. Dat 

deze trend juist in deze tijd opkomt, is niet toevallig. Vandaag de dag zijn mensen in staat om in de 

woonkamer een project te verzinnen en dat dan ook daadwerkelijk uit te voeren door de lage 

luchtvaarttarieven en het internet bijvoorbeeld. Dit heeft te maken met morele globalisering. Dat is 

‘het verschijnsel dat burgers uit de rijke wereld zich in toenemende mate identificeren met mensen 

van ver weg en menen dat ze tegenover hen een morele verantwoording hebben.’8 Morele 

globalisering is een onderdeel van globalisering: de ontwikkeling waarin internationale verbindingen 

                                                           
6 (Bodelier, 2007) 
7 (Bodelier, 2007) 
8 (Bodelier, 2007) 



11 
 

en afhankelijkheid op het gebied van economie, maar ook op het gebied van cultuur en levensstijl 

toenemen.9 

 

Er zijn een heleboel zogenaamde doe-het-zelforganisaties die in grootte en in ideeën soms nog 

bijzonder veel van elkaar verschillen. Toch hebben Bodelier en Vossen een aantal kenmerken van een 

gemiddelde doe-het-zelforganisatie weten op te stellen. Een gemiddelde organisatie haalt ruim 

twintigduizend euro per jaar op door donaties, acties en subsidies. De organisatie heeft vijf tot tien 

vrijwilligers in dienst, waarvan de helft vijftigplus is. De pijlers waarop deze organisatie zich focust, 

zijn onderwijs, gezondheidszorg, watervoorziening en de positie van de vrouw. De organisatie werkt 

in de uitvoering van hun project samen met lokale organisaties of met lokale contactpersonen. Dit 

zijn een aantal kenmerken die lang niet altijd allemaal op elke organisatie van toepassing zijn. Toch 

kan er met deze kenmerken een goed beeld gevormd worden van hoe deze bijzondere tak van 

ontwikkelingshulp eruit ziet.  

 

De doe-het-zelvers vallen vaak onder de stroming van praktisch idealisme. Dit is een doelgerichte 

stroming die zich inzet voor de vermindering van de armoede in de Derde Wereld en streeft naar een 

verbetering van het milieu. De grootste drijfveer van doe-het-zelvers is het gevoel van solidariteit en 

betrokkenheid bij ontwikkelingslanden, zo stellen Bodelier en Vossen. Maar ook het moderne 

individualisme speelt een rol: zelfontplooiing en uitdaging zijn belangrijk voor de doe-het-zelvers. 

Anders hadden ze wel een bedrag overgemaakt naar een grote hulporganisatie, zoals Unicef.  

2.4 Wat zijn onze belangrijkste bronnen? 
De meningen over het nut van ontwikkelingssamenwerking zijn erg verdeeld en op internet zijn er 

dan ook talloze artikelen te vinden over dit thema. Wij hebben ervoor gekozen om vijf literaire 

werken als onze belangrijkste bronnen te gebruiken. Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten is een 

relatief dun boek waarin Tobias Reijngoud veel feitelijke informatie op een rij heeft gezet en daarbij 

vaak ook het contrast tussen voor- en tegenstanders neerzet en toelicht. The White Man's Burden is 

een boek dat kritisch is over de vormen van ontwikkelingssamenwerking van vandaag de dag, maar 

vervolgens niet concludeert dat hulp moet worden afgeschaft. Auteur en voormalig Wereldbank-

econoom William Easterly draagt daarentegen een heel aantal dingen aan die volgens hem de 

hulpsector moeten hervormen en verbeteren. Erg kritisch over ontwikkelingssamenwerking zijn 

Linda Polman in De Crisiskaravaan en Dambisa Moyo in Doodlopende Hulp. Linda Polman geeft de 

lezers veel dilemma’s over ontwikkelingssamenwerking binnen de noodhulp. Dambisa Moyo keurt de 

huidige vorm van ontwikkelingssamenwerking volledig af. Volgens haar moet er een economische 

hervorming komen als we Afrika volledig willen laten ontwikkelen. Zo zijn we tot een vijftal zeer 

uiteenlopende en in onze ogen betrouwbare bronnen gekomen.  

                                                           
9 (Beijk, 2015) 
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2.4.1 Tobias Reijngoud – Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 

minuten 
Ontwikkelingshulp in 2 uur en 17 minuten is geschreven door Tobias Reijngoud. Hij is 

een journalist die schrijft voor onder andere het NRC. Reijngoud heeft veel door Azië 

en Afrika gereisd en heeft ook de nodige ervaring opgedaan toen hij als 

landencoördinator van Thailand voor Amnesty International werkte.10 Het boek 

schetst, zoals de ondertitel de zin en onzin, de achtergronden, de spelers en de 

toekomst al aangeeft, een algemeen beeld van ontwikkelingssamenwerking. Huidige 

knelpunten en discussies worden van meerdere kanten belicht. 

 

2.4.2 William Easterly – The White Man’s Burden 
Het tweede boek waarop wij dit theoretisch kader hebben gebaseerd is The White Man’s Burden van 

William Easterly. Easterly werkt aan de universiteit van New York als hoogleraar economie en heeft 

zestien jaar lang als econoom voor de Wereldbank gewerkt. Zo is hij veel in aanraking gekomen met 

ontwikkelingshulp en heeft hierover veel kennis opgedaan. De titel van dit boek is gebaseerd op een 

gedicht van Rudyard Kipling uit 1899 met dezelfde titel.11 Het gedicht bevat een gemengde 

boodschap over het imperialisme van die tijd, maar is toch vaak als een rechtvaardiging gebruikt voor 

de westerse overheersing van bijvoorbeeld Afrikaanse gebieden. De term The White Man’s Burden is 

later veel gebruikt om ontwikkelingssamenwerking als plicht van de rijke westerlingen uit te drukken. 

Over deze plicht, over ontwikkelingssamenwerking, gaat dit boek van Easterly.  

Easterly is kritisch over ontwikkelingssamenwerking. Hij pleit niet voor 

het afschaffen van hulp, maar voor het idee dat de hulp ook 

daadwerkelijk de armen bereikt. Dit klinkt misschien logisch, maar in de 

praktijk blijkt dit lang niet altijd zo te werken, zo constateert Easterly. 

Het juiste plan voor ontwikkelingssamenwerking is volgens hem om 

helemaal geen plan te hebben. 

In The White Man’s Burden draait het telkens om het contrast tussen 

planners en zoekers. De planners zijn de voorstanders van de 

traditionele benadering: ze gaan uit van een algemeen, mondiaal plan, 

van universele blauwdrukken. Zoekers zijn degenen die via alternatieve 

wegen verandering willen bereiken. Zoekers proberen vormen van hulp 

uit via bijvoorbeeld projecten en zoeken zo naar manieren van 

ontwikkelingssamenwerking die succesvol zijn. William Easterly spreekt 

zich uit voor de zoekers en tegen de planners. ‘Door de complexiteit van 

de samenleving is elke poging om het einde van de armoede tot stand 

te brengen middels een plan tot mislukking gedoemd en geen enkel rijk 

land heeft op die manier een einde gemaakt aan de armoede,’12 aldus 

Easterly.  

 

                                                           
10 (Reijngoud, Tobias Reijngoud (1970), 2015) 
11 (Easterly, 2006) 
12 (Easterly, 2006) 

Figuur 4: Ontwikkelingshulp 

in 2 uur en 53 minuten 

Figuur 5: The White Man’s 

Burden 
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2.4.3 Dambisa Moyo – Doodlopende hulp 
Moyo laat er in haar boek Doodlopende hulp: waarom ontwikkelingshulp niet 
werkt, en wat er wel moet gebeuren geen gras over groeien. 
‘Ontwikkelingshulp is voor de meeste delen van de derde wereld een 
regelrechte politieke, economische en humanitaire ramp.’13Opgevoed in 
Zambia door ouders die als een van de eersten afstudeerden aan de 
universiteit, groeide Moyo op in een wereld van armoede. Door haar ouders 
kwam ze hier echter uit en belandde ze ook zelf aan de andere kant van de 
wereld, bij de Wereldbank. Door haar economische en culturele achtergrond, 
komt ze nu met een keiharde conclusie: geld van ontwikkelingssamenwerking 
heeft Afrika alleen maar armer gemaakt. Deze vorm van 
ontwikkelingssamenwerking werkt volgens Moyo niet. In haar boek komt ze 
met een oplossing van obligatieleningen, waardoor Afrika volgens haar zelfs 
het nieuwe China kan worden: een ontwikkeld, op eigen benen staand land.  
 

2.4.4 Linda Polman – De crisiskaravaan 
In De Crisiskaravaan zet Linda Polman de lezer echt aan het denken. Niet 
alleen geeft ze twee verschillende casussen, waardoor ze de theoretische 
informatie visualiseert voor de lezer, ook krijgt de lezer verschillende lastige 
dilemma’s voor de kiezen, die de lezer nog meer aan het denken zetten over 
het onderwerp. Hierdoor leert de lezer echt een mening te vormen over het 
onderwerp. In De Crisiskaravaan legt Linda Polman de nadruk op noodhulp. 
Indien er corruptie ontstaat bij noodhulp, moeten we dan volgens De Rode 
Kruisbeginselen koste wat het kost doorgaan? Of moeten we eerlijk naar 
onszelf kijken en verantwoordelijkheid nemen door weg te gaan? Dat zijn 
vragen die Linda Polman behandelt in De Crisiskaravaan.   
 

 

2.4.5 Ralf Bodelier en Mirjam Vossen - Hulp 
Het laatste boek dat we als basis voor ons theoretisch kader gebruiken, is 

Hulp van Ralf Bodelier en Mirjam Vossen. Publicist Ralf Bodelier is de 

leider van een reisbureau dat reizen naar Malawi, een land in Afrika, 

organiseert. Mirjam Vossen is na haar studie International Development 

aan de universiteit Utrecht als journaliste gaan werken. Ze is op dit 

moment bezig met een promotieonderzoek naar de beeldvorming en 

framing van wereldwijde armoede in de media.14 Samen met Bodelier is 

Vossen de oprichter van de stichting Het Goede Doel die werkzaam is in 

Malawi. Ook gezamenlijk schreven ze het boek Hulp, waarin ze allerlei 

afwisselende thema’s rond ontwikkelingssamenwerking aan bod laten 

komen. Van chinezen tot celebrities, van schuld tot oplossing, van 

noodhulp tot oorlog. Dit boek valt op doordat Bodelier en Vossen zich 

enerzijds goed geïnformeerd hebben en kennis uit vele afwisselende, 

betrouwbare bronnen hebben gehaald en zij deze informatie anderzijds 

praktisch weten te maken door voorbeelden te geven of eigen ervaringen 

te schetsen.  

                                                           
13 (Moyo, 2012) 
14 (Vossen, 2016) 

Figuur 6: Doodlopende hulp 

Figuur 7: De Crisiskaravaan 

Figuur 8: Hulp 

http://mirjamvossen.nl/onderzoek/
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2.5 Opgestelde variabelen 

2.5.1 Keuze voor een bepaald gebied 
Het eerste knelpunt dat aan de orde komt in onze vier bronnen is de verdeling van hulp. Wanneer 

een organisatie wordt opgericht, wordt er een keuze gemaakt om hulp te geven in een bepaald land. 

Wat zijn motieven voor organisaties om voor een bepaald land te kiezen? En waarop zou die keuze 

eigenlijk gebaseerd moeten zijn? 

Thomas Reijngoud stelt in Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten dat de hulp niet eerlijk over de 

landen verdeeld is. Niet de armste burgers krijgen het meeste geld, maar de inwoners van gebieden 

met veel politieke aandacht. Als een van de argumenten wordt een vergelijking gemaakt tussen 

Palestina en Niger. ‘Inwoners van de Palestijnse gebieden en Irak zijn de laatste jaren dan ook 

spekkoper. Palestijnen krijgen bijna 340 dollar hulp per persoon per jaar. Een inwoner van het op drie 

na armste land ter wereld Niger moet zich tevreden stellen met nog geen 50 dollar.’15  

Een van de oorzaken die hiervoor genoemd wordt in Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten is het 

verschijnsel dat hulporganisaties vooral bezig zijn om hun identiteit te waarborgen. Dit is het beeld 

dat zij van zichzelf hebben, uitdragen en anderen voorhouden en de maatschappelijke beleving van 

dit beeld.16 Om te zorgen dat mensen een gewenst beeld van de organisatie vast houden, moeten zij 

hun achterban een zichtbaar bewijs geven van hoe goed zij wel niet bezig zijn. Door deze 

kortetermijnvisie vormt zich ook een soort concentratie van hulporganisaties in bepaalde landen. Het 

is voor een organisatie gemakkelijker om hulp te bieden in een land waar al langer 

ontwikkelingssamenwerking plaatsvindt. Zo vallen de echt arme, ‘moeilijke’ landen vaak buiten de 

boot. 

Ook in Hulp wordt het verwijt gemaakt dat ontwikkelingssamenwerking vaak wordt gedaan met 

verkeerde belangen. Politieke, historische en economische banden zijn vaak belangrijker dan de 

bestrijding van armoede. Dit is volgens Bodelier en Vossen een van de redenen waardoor de 

verdeling van hulpgeld helemaal scheef is. De armste landen ontvangen namelijk niet het meeste 

geld. De keuze voor ontvangende landen moet niet politiek gemotiveerd zijn, maar gebaseerd op de 

armoede situatie.  

Conclusie 
Het probleem dat zowel in Hulp als in Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten aangekaart wordt, is 
dat de keuze om hulp te geven in een bepaald land of gebied vaak niet gebaseerd is op de juiste 
redenen. Reijngoud noemt gemakzuchtigheid of media-aandacht als verkeerde motieven. Bodelier 
en Vossen kaarten economische en politieke motieven aan.  De verdeling van hulp zou gebaseerd 
moeten zijn op het niveau van armoede van landen. Hieruit volgt de onderstaande indicator.  
 
 

Keuze voor hulp in bepaald land/gebied 

 Economische, politieke of        meeste  
gemakzuchtige motieven       armoede

   

                                                           
15 (Reijngoud, Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten: de zin & onzin, de achtergronden, de spelers en de 
toekomst, 2009) 
16 (Beijk, 2015) 
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2.5.2 Doelen 
De tweede variabele is doelen. Hulporganisaties kunnen allerlei soorten doelen hebben opgesteld. 

Deze doelen vormen de uitgangspunten voor de plannen die de organisatie maakt en het beleid dat 

zij voert. In The White Man’s Burden en in Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten komt dit thema 

aan bod. 

William Easterly slaat een kritische toon aan over de doelen van veel hulporganisaties. Volgens 

Easterly is de meest voorkomende aanpak in ontwikkelingssamenwerking die van utopische doelen. 

Deze doelen zijn idealistisch en groot; ze klinken vooral goed in de oren. Ze zijn echter vaak ook 

onhaalbaar. Westerse landen maken allemaal plannen om de armoede in het zuiden tegen te gaan. 

Easterly ziet hier een drogreden in. ‘De drogredenering is de aanname dat, omdat ik heb doorgeleerd 

en in een samenleving woon die op een of andere manier welvarend en vredig is geworden, ik 

genoeg weet om voor andere samenlevingen te plannen hoe ze welvaart en vrede kunnen krijgen.’17 

In The White Man’s Burden wordt het als een illusie gezien dat het Westen complexe samenlevingen 

naar een of ander evenbeeld van zichzelf kan veranderen. De lat die organisaties zichzelf opleggen 

ligt te hoog: ‘het doel moet zijn dat individuen beter af zijn, niet dat regeringen of samenlevingen 

getransformeerd worden.’18 

De doelen van veel organisaties zijn echter nog vaak groots en utopisch, waar Easterly niet positief 

over is. Het heeft volgens hem negatieve gevolgen. ‘Het stellen van utopische doelen betekent dat 

hulpmedewerkers hun inspanningen toespitsen op onhaalbare taken, in plaats van op haalbare taken 

die enig goeds teweegbrengen’19. ‘Als de hulpindustrie niet zo bezeten was van utopische visies, kon 

ze een aantal meer realistische problemen aanpakken waarvoor werkbare oplossingen lijken te zijn. 

Een volgende stap is dat elke hulporganisatie zich specialiseert in een of ander onderdeel van die 

werkbare oplossingen.’  

Ook in Ontwikkelingshulp in 2 uur en 17 minuten wordt gesproken over doelen van 

ontwikkelingssamenwerking. Ook Reijngoud herkent de utopische doelen en komt hierbij met 

redenen voor dit verschijnsel. Hij stelt dat ontwikkelingssamenwerking vaak voortkomt uit een 

schuldgevoel. Mensen zijn zo rijk, dat ze zich gedwongen voelen om iets terug te doen voor de 

wereld. Ook kan deze drang tot barmhartigheid vergroot worden door religieuze overtuigingen. 

Hieruit ontstaan hooggestemde idealen, waardoor ontwikkelingsorganisaties het gevaar lopen de 

werkelijkheid uit het oog te verliezen. 

Conclusie 
William Easterly stelt dat utopische doelen ertoe leiden dat ontwikkelingssamenwerking niet gericht 

is op haalbare, maar op onhaalbare taken. Zo worden er te weinig praktijkgerichte oplossingen 

bedacht voor realistische problemen. In Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten wordt dit 

probleem bevestigd.  Wat betreft doelen beoordelen we het dus als negatief wanneer 

hulporganisaties slechts utopische doelen stellen. Concrete en praktijkgerichte doelen worden door 

ons positief beoordeeld. Hieruit volgt de onderstaande indicator over de variabele doelen.  

 

  
 

                                                           
17 idem 
18 idem 
19 (Easterly, 2006) 
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Doelen 

Utopische doelen        concrete doelen 
 
 
 
 

2.5.3 Vorm van hulp 
De tweede variabele die we hebben opgesteld heeft betrekking op de vorm van hulp die wordt 

gegeven. Een probleem dat in de literatuur over ontwikkelingssamenwerking vaak naar voren komt, 

is dat Afrikaanse landen afhankelijk worden van westerse donorlanden. De keuzes die gemaakt 

worden rondom de vorm van hulp door organisaties hangen hier nauw mee samen. 

‘Hulp leert Afrika om te bedelen, niet om onafhankelijk te zijn’20, aldus de Keniaanse econoom James 

Shikwati. Hij stelt dat ontwikkelingshulp een negatieve invloed heeft op de ondernemingsgeest. In 

Ontwikkelingshulp in 2 uur en 17 minuten laat Tobias Reijngoud nog meer mensen aan het woord. 

Piet Emmer, Leidse hoogleraar, bijvoorbeeld, die stelt: ‘Hulp houdt dom, arm en passief.’21 

Ontwikkelingssamenwerking wordt door hem vergeleken met een mislukte opvoeding van een kind. 

Een kind help je met opgroeien en je voedt het op. Het kind moet echter steeds meer op eigen benen 

leren staan. Als je een kind altijd blijft ondersteunen, wordt het nooit volwassen.  

Vossen en Bodelier noemen eveneens de afhankelijkheid en passiviteit van Afrika als gevolg van 

ontwikkelingssamenwerking. Ze noemen daarvoor twee redenen: big business en big government. 

Ten eerste krijgen multinationals door ontwikkelingssamenwerking de kans om Afrika nog verder 

leeg te zuigen. Omdat goedkoop grondstoffen verkopen de enige mogelijkheid is, zijn veel Afrikaanse 

landen niet zelf in staat om een eigen industriële sector op te bouwen. Uit de goedkope grondstoffen 

maken Afrikaanse ondernemers vaak niet veel winst, waardoor de welvaart en de ontwikkeling ook 

niet vorderen. Afrika blijft zo nog steeds afhankelijk van Europa. Ten tweede zorgt ontwikkelingshulp 

via de overheid ervoor dat de corrupte overheid in veel Afrikaanse landen alleen nog maar machtiger 

wordt. Ze hoeven hun handje alleen maar op te houden bij Europese overheden en dit zorgt voor 

een grote mate van passiviteit. Door big business en big government hebben Afrikaanse landen dus 

een passieve houding en zijn zij in grote mate afhankelijk van Europese overheden en 

hulporganisaties.  

Ook Easterly spreekt over de afhankelijkheid als negatief gevolg van ontwikkelingssamenwerking. Hij 

stelt dat ontwikkelingslanden het aankunnen om onafhankelijk van Europa, zelfstandig te 

ontwikkelen. ‘Buitensporig succes is heel goed mogelijk zonder westerse bemoeienis, terwijl 

herhaalde behandeling het tij van rampen bij de mislukkingen niet schijnt te kunnen keren.’22 Alleen 

ontwikkeling van eigen bodem is ertoe in staat door dynamiek van individuen en bedrijven in de vrije 

markt een einde te maken aan de armoede. Easterly is ervan overtuigd dat 

ontwikkelingssamenwerking hierin een ondersteunende rol kan spelen. 

 

                                                           
20 (Reijngoud, Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten: de zin & onzin, de achtergronden, de spelers en de 
toekomst, 2009) 
21 idem 
22 (Easterly, 2006) 
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Tot slot behandelt ook Moyo in Doodlopende hulp het probleem van afhankelijkheid. Haar grootste 

advies is dat we ontwikkelingshulp langzaam moeten afbouwen. Zo moet het initiatief steeds meer 

bij de bevolking komen te liggen. Afrika moet zelf een economie gaan creëren en dit kan niet als het 

Westen geld blijft doneren zonder daar complete controle over te hebben. In de tijd die nu nog rest, 

moeten landen minder grote bedragen in een keer gaan geven en moet men het geld direct naar de 

bevolking krijgen.  

Conclusie 
Deze auteurs hebben ons wel duidelijk gemaakt dat afhankelijkheid vaak een problematisch gevolg is 

van ontwikkelingssamenwerking. Moyo, Bodelier en Vossen pleitten allen voor hulp die direct bij de 

bevolking terecht komt en dus niet aan de regering van een land gegeven wordt. De organisaties 

waar wij onderzoek naar doen vallen onder deze tak van ontwikkelingssamenwerking en voldoen dus 

direct aan dit criterium. In Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten draait het erom dat de armen 

zelf initiatief nemen en dat de hulp langzamerhand wordt afgebouwd, zoals een kind steeds meer op 

eigen benen gaat staan. William Easterly concludeert dat Afrikaanse landen het ook zonder westerse 

hulp op den duur alleen aankunnen. Ontwikkelingssamenwerking is volgens hem een ondersteuning 

in dit proces. Er is dus een verschil tussen hulp met een permanent karakter enerzijds en hulp met 

het doel zelfstandigheid anderzijds. Dit leidt tot de onderstaande indicator over de tweede 

variabelen.  

 
 
 

Vorm van hulp 

Permanente ondersteuning        Tijdelijke hulp 
als opstap naar 

zelfstandigheid 
 
 

 

2.5.4 De rol van organisaties 
De volgende variabele is de rol die organisaties vervullen. Deze variabele volgt logischerwijs uit de 

vorm van hulp waarvoor zij kiezen. Wanneer een organisatie tijdelijk hulp geeft, zal zij steeds meer 

een ondersteunende rol spelen om zo langzamerhand steeds meer naar de achtergrond te 

verdwijnen en uiteindelijk te vertrekken.  

Reijngoud spreekt in Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten over de hulpfilosofie waarbij 

ownership centraal staat. Hiermee wordt bedoeld dat Afrikaanse landen zich zelf verantwoordelijk 

voelen en dat hulporganisaties hen ook zelf de verantwoordelijkheid voor bepaalde taken geven. De 

lokale bevolking van de ontvangende landen neemt zelf initiatief en draagt zelf verantwoordelijkheid 

voor het hulpprogramma. 

Ook in Hulp komt het belangrijke begrip ownership aan de orde. Bodelier en Vossen definiëren dit als 

hulp die het meeste kans van slagen heeft wanneer het initiatief uit de bevolking zelf komt en de 

bevolking ook zelf de verantwoordelijkheid voor het project draagt. Hulporganisaties zijn het meest 

succesvol als zij een ondersteunende in plaats van uitvoerende rol spelen.  
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Wat sterk samenhangt met de rol van organisaties, is hun houding tegenover de lokale bevolking in 

ontwikkelingslanden. William Easterly spreekt zich uit tegen de dominante houding die organisaties 

vaak aannemen. Dit superioriteitsgevoel komt voort uit de sociale ongelijkheid in de wereld. Hij zegt 

dat organisaties in hun ondersteunende rol het best een nederige, soms iets meer afwachtende 

houding aan kunnen nemen. ‘Westerse hulp kan, mits met de nodige nederigheid en gelouterd door 

de ervaringen uit het verleden, nog altijd een rol spelen in het verlichten van het lijden van de 

armen.’ 23 

Conclusie 
Bij de rol van ontwikkelingsorganisaties draait het om de tegenstelling tussen een leidinggevende en 

uitvoerende rol enerzijds en een ondersteunende rol anderzijds. In Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 

minuten en eveneens in Hulp wordt gepleit voor een ondersteunende rol waarbij de 

verantwoordelijkheid en het initiatief bij de lokale bevolking ligt. Easterly voegt hier nog iets aan toe. 

Hij legt de nadruk op de nederige houding die hulporganisaties moeten nemen. Ze moeten vooral 

niet zelf het voortouw nemen met het idee een einde te maken aan de armoede. Uit deze conclusie 

stellen we de onderstaande indicator op.  

 
 

Rol van ontwikkelingsorganisaties 

Leidende/uitvoerende rol      Ondersteunende rol 
 

 

2.5.5 Feedback 
Feedback is de volgende variabele in ons onderzoek. Feedback is oorspronkelijk een Engels woord en 

kan vertaald worden met terugkoppeling of het nauwverwante woord evaluatie. William Easterly is 

de enige van de critici die spreekt over feedback.  

William Easterly stelt in The White Man’s Burden dat het gebrek aan feedback een van de meest 

cruciale tekortkomingen is van de bestaande hulp. Organisaties bedenken een plan en voeren het uit. 

Vervolgens kijken ze niet meer naar wat de lokale bevolking hiervan vindt of wat de gevolgen zijn. Zo 

verbeteren en veranderen ze hun beleid vaak niet, ongeacht de mate van succes hiervan. Feedback 

zou dus een waardevolle en broodnodige aanvulling van ontwikkelingssamenwerking zijn. Maar, zo 

stelt Easterly, ‘natuurlijk werkt feedback alleen wanneer er iemand luistert’24. De organisaties zouden 

dus ook bereikbaar moeten zijn. Tijdens deze evaluatie moet er volgens Easterly gewerkt worden 

met een controlegroep. Evaluatie is essentieel voor goede ontwikkelingssamenwerking. 

Bodelier en Vossen noemen evaluatie ook kort als een must voor hulporganisaties. Ze gaan hier 

echter niet verder op in zoals Easterly wel doet in The White Man’s Burden. Het advies van Bodelier 

                                                           
23 idem 
24 (Easterly, 2006) 
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en Vossen in Hulp luidt: ‘Hulporganisaties moeten hun activiteiten volgen, evalueren en steeds weer 

verbeteren.’25  

Conclusie 
Concluderend moet feedback een vast onderdeel van het programma van hulporganisaties zijn. De 

organisaties moeten contact hebben met de bevolking en moeten een zo eerlijk mogelijke feedback 

van de lokale bevolking nastreven.  

 
 

Feedback 

Geen feedback van de lokale bevolking   Feedback van de lokale bevolking 
 
 
 
 

2.5.6 Relaties met andere hulporganisaties 
Hulporganisaties, het zijn er ontelbaar veel. Veel mensen lijken door de bomen het bos niet meer te 

zien en je hoort dan ook vaak kreten als: ‘allemaal een pot nat’. Hoe staan hulporganisaties hier zelf 

in? Werken ze gescheiden of is er sprake van samenwerking? En wat is het beste volgens Bodelier en 

Vossen en Polman? 

Samenwerking is ‘het proces waarbij individuen, groepen of staten relaties vormen om hun handelen 

op elkaar af te stemmen voor een gemeenschappelijk doel’26.  

Bodelier en Vossen pleitten voor samenwerking, namelijk tussen kleine en grote hulporganisaties. 

‘Groot en klein, ze vullen elkaar aan. Wanneer de kleinschaligen werk overnemen op het laagste 

niveau, kunnen de groten zich meer op lastigere klussen richten.’27 Grote organisaties kunnen de 

kleine organisaties coachen, maar deze moeten niet denken het dan allemaal opeens beter te weten. 

Door coaching blijft de onderlinge samenwerking in stand. 

Linda Polman ziet de kern van het probleem van falende ontwikkelingssamenwerking in de 

verdeeldheid van de hulporganisaties. Zolang de hulporganisaties allemaal individueel willen 

handelen in een hulpgebied, zal de lokale heerser altijd blijven heersen. De hulporganisaties creëren 

zo een verdeeldheid en concurrentiestrijd tussen de verschillende organisaties, wat niet alleen zorgt 

voor een vergroting van de macht van de lokale bevolking, ook zorgt de concurrentie voor een 

aanvoer van geld en goederen die niet altijd gecontroleerd wordt. De lokale machthebber profiteert 

van de individualiteit en concurrentie tussen organisaties en dit wordt vaak negatief gebruikt, ten 

koste van de burgers die organisaties in de eerste plaats willen helpen.  

Conclusie 
Er moet meer samenwerking plaatsvinden tussen hulporganisaties. Dat is de conclusie die je kunt 
trekken uit de betogen in Hulp en De Crisiskaravaan. Bodelier en Vossen belichten vooral de 
voordelen hiervan: organisaties kunnen van elkaar leren en elkaar aanvullen. Polman waarschuwt 
juist voor problemen die optreden wanneer er geen samenwerking plaatsvindt: concurrentie die 

                                                           
25 (Bodelier, 2007) 
26 (Beijk, 2015) 
27 (Bodelier, 2007) 
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ertoe leidt dat hulp niet altijd op de juiste plek terecht komt. Er moeten dus relaties tussen 
organisaties gevormd worden met een samenwerkingskarakter. Hieruit volgt de onderstaande 
indicator over de variabele relaties met andere hulporganisaties: 
 
 
 

Relaties met andere hulporganisaties 

 
Concurrentie of afwezigheid van relaties    Samenwerking 

 
 

2.5.7 Verdeling van verantwoordelijkheid 
Behalve de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de lokale bevolking en de hulporganisatie, is er 

ook de verdeling van verantwoordelijkheid tussen organisaties onderling en tussen de mensen die 

actief zijn binnen een organisatie. De eerste van deze drie komt ten sprake in het hoofdstuk Rol van 

organisaties. De laatste twee komen aan bod in dit hoofdstuk. 

William Easterly is de enige van ‘onze’ schrijvers die zich specifiek uitlaat over dit thema. Easterly 

merkt op dat er een significante systeemfout aanwezig is in de hulpindustrie, namelijk collectieve 

verantwoordelijkheid. Dit betekent dat er niet een specifieke afdeling of instelling verantwoordelijk is 

voor een bepaalde taak, maar dat de verantwoordelijkheid gedeeld wordt. Zo is er niemand 

aansprakelijk voor successen of fouten. Als doelstellingen niet worden bereikt, kan er niemand ter 

verantwoording geroepen worden, en zo wordt er ook niets verbeterd in de aanpak. 

Specialisatie is waar Easterly toe oproept. Hulporganisaties moeten zich specialiseren in het oplossen 

van specifieke problemen en vervolgens heeft de organisatie 2.verantwoordelijkheid af te leggen op 

dat gebied. Hulporganisaties moeten daarom hun medewerkers ervaring laten opdoen in een 

specifieke lokale situatie over een specifiek probleem. Vervolgens kunnen de medewerkers ervaren 

welke onderdelen van het project werken en welke niet. Zo wordt het project steeds meer 

verbeterd. 

Conclusie 
Easterly spreekt over collectieve verantwoordelijkheid als een van de grote fouten in de zogeheten 

hulpindustrie. Voor een hulporganisatie is het dus belangrijk om te weten of en hoe er andere 

organisaties werkzaam zijn in hetzelfde gebied. Vervolgens zou er een samenwerking tot stand 

moeten komen tussen deze organisaties, waarbij het belangrijk is dat er specialisatie optreedt. Elke 

organisatie legt zich toe op een andere, specifieke taak. Wanneer er iets misgaat, kan er op deze 

manier altijd een verantwoordelijke organisatie worden aangewezen. Binnen elke organisatie 

moeten de taken op vergelijkbare wijze verdeeld zijn. Dit alles wordt niet door Easterly aangeraden 

zodat er maar een schuldige aangewezen kan worden. Nee, wanneer er een verdeling van 

verantwoordelijkheid en specialisatie plaatsvindt, kan er expliciet bepaald worden welke onderdelen 

van een hulpprogramma werken en welke anders moeten. Zo kan ontwikkelingssamenwerking meer 

en meer verbeterd worden.  

Uit bovenstaande theorie stellen wij de twee onderstaande indicators op over de verdeling van 

verantwoordelijkheid: 
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Verdeling verantwoordelijkheid tussen organisaties 

 
collectieve verantwoordelijkheid    samenwerking met taakverdeling 
   

 
 
 

Verdeling verantwoordelijkheid binnen de organisatie 
 

 
Collectieve verantwoordelijkheid   voor specifieke doelen en taken 

       bepaalde mensen aangesteld 
 
 
 

2.5.8 Reactie op corruptie of conflict 
In Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten wordt de relatie tussen armoede en corruptie meteen 

duidelijk gemaakt. De landen waar het minste corruptie aanwezig is, zijn tevens de meest rijke 

landen. Arme landen hebben opmerkelijk vaak te maken met corruptie binnen het bestuur. ‘De kern 

van onderontwikkeling zit bij de falende overheid.’ Niet alleen armoede en corruptie vormen als het 

ware een geheel, ook hulp is daarmee verweven. ‘Hulp en corruptie zijn onlosmakelijk verbonden.’28 

Hoe komt dit? En wat zou de beste aanpak van hulporganisaties zijn wat betreft corruptie en 

conflict? In dit hoofdstuk gaan we hier verder op in. 

Een conflict is een situatie waarin individuen, groepen en/of staten methodes hanteren, 
doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in hun perceptie, strijdig zijn 
en daardoor met elkaar in botsing komen.29 Corrupt betekent oneerlijk of omkoopbaar.30 
 
Dambisa Moyo stelt het probleem aan de kaak. Ze zegt dat indien een regering verkeerd omgaat met 

het geld dat zij binnenkrijgen, bijvoorbeeld via belastingen, de bevolking in actie komt en dit kan 

leiden tot het afzetten van de regering. Echter, als dit geld verkregen is door 

ontwikkelingssamenwerking en het geld in feite dus niet het geld van de mensen is, klaagt de 

bevolking niet. Op deze manier kan de regering veel geld in eigen zak steken, zonder dat de bevolking 

daartegen in opstand komt. 

In Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten wordt dit probleem bevestigd aan de hand van een 

rapport van het IMF uit 2005. Het IMF stelt dat ontwikkelingssamenwerking de corruptie kan 

stimuleren. Het probleem is dat hulpgeld in verkeerde handen valt, namelijk die van corrupte 

ambtenaren en politici. Hulp zou corruptie moeten bestrijden in plaats van het moeten bevorderen. 

                                                           
28 (Reijngoud, Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten: de zin & onzin, de achtergronden, de spelers en de 
toekomst, 2009) 
29 (Beijk, 2015) 
30 (Van Dale, 2016) 
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Hulp aan overheden komt het best terecht in landen met een goed bestuur en in landen die hier niet 

onder vallen kunnen hulporganisaties zich beter richten op lokale maatschappelijke organisaties. Zo 

wordt in dit boek ook een oplossing aangedragen. 

William Easterly bevestigd allereerst het probleem: ‘een slecht bestuurd land is een arm land.’ De 

oorzaak ligt er volgens Easterly in dat elke regering die machtig genoeg is om het volk tegen 

roofdieren te beschermen, ook machtig genoeg is om zelf een roofdier te zijn. Hulp aan de nationale 

regeringen van een arm land komen vaak ten goede aan politieke leiders, in plaats van te zorgen 

voor verbetering van de levensomstandigheden van de armen. Hier komt dus het eerder genoemde 

probleem aan bod. ‘Donoren maken regeringen slechter.’ Dit komt onder andere door het feit dat 

hulporganisaties de regeringen van arme landen, hoe slecht ze ook zijn, nodig hebben om hun rol te 

kunnen vervullen in het huidige hulpsysteem. Easterly stelt dat de landen die het hoogste bedrag aan 

ontwikkelingsgeld ontvingen, tevens vielen in de slechtste 25% van alle regeringen ter wereld in 

2002, gebaseerd op onder andere corruptie en democratie. Easterly vervolgt: ‘Het zou goed zijn als 

de hulp van de rijken in de rijke landen naar de armen in de arme landen ging, maar wat je ziet 

gebeuren is dat hulpgeld dat anders door de beste regeringen ter wereld zou worden besteed, door 

de slechtste regeringen van de wereld wordt besteed. Hoe groot is de kans dat deze miljarden bij de 

armen terechtkomen?’31 Easterly roept op tot verandering: ‘de obsessie van altijd via de regering te 

moeten werken, moet worden losgelaten’. ‘Kunnen donoren de hulp niet weghalen bij de slechte 

regeringen en kijken of ze die in de handen van arme mensen kunnen krijgen?’ Easterly kaart hier 

min of meer dezelfde oplossing aan als die uit Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten.  

Polman spreekt ook over hulp en corruptie. Ze heeft het vooral over de situatie waarin 
hulporganisaties te maken krijgen met corruptie en vervolgens moeten bepalen wat ze gaan doen. 
In De Crisis Karavaan zegt Linda Polman dat er bij ontwikkelingssamenwerking een dilemma is 

ontstaan. Moeten organisaties vertrekken als ze merken dat het geld en de goederen die zij 

aanbieden op een verkeerde wijze worden gebruikt of koste wat het kost doorgaan? Ze spreekt 

daarbij van het dilemma wat op lange termijn het wreedst is. Als organisaties zouden vertrekken uit 

het gebied, zou het gebied op korte termijn in de problemen zitten. Echter, overheden of inwoners 

van het land die de hulp misbruikten, worden tot een halt geroepen. Op lange termijn zal het 

misbruik van geld, door bijvoorbeeld wapenproductie van hulpgeld, stop gezet worden. Aan de 

andere kant is er het probleem dat wanneer een organisatie vertrekt, zij ingaat tegen de Rode Kruis 

beginselen, die stellen dat hulporganisaties iedereen moeten helpen, onafhankelijk en onpartijdig.32  

Richard Dowen noemt in De Crisiskaravaan het voorbeeld van Rwanda. In Rwanda heerste een 

burgeroorlog waar de Hutu’s de daders van waren. Deze Hutu’s werden door het leger 

teruggedrongen en kwamen terecht in het grensplaatsje Goma. Maar omdat hulporganisaties van 

over de hele wereld dachten dat de Hutu’s vluchtende slachtoffers van de burgeroorlog waren, 

boden ze hen, volgens de Rode Kruisbeginselen, hulp aan. Goma werd een trekpleister van 

hulporganisaties, die samen de oorlog in Rwanda voortzetten. Dit kwam doordat de daders geld en 

medische zorg werd geboden. De Hutu’s hieven zelfs belasting op producten die door NGO’s waren 

aangeleverd en namen posities in in sommige NGO’s. Linda Polman stelt dat de Rode 

Kruisbeginselen, een vorm van conventionele ethiek, eigenlijk in de weg staan. Ook geeft ze hier 

weer het dilemma weer: ‘Moeten we koste wat het kost iedereen behandelen of hebben NGO’s een 

bredere verantwoordelijkheid in geval van misbruik? Zonder humanitaire hulp, was de oorlog in 

Rwanda in ieder geval al veel eerder gestopt.   

                                                           
31 (Easterly, 2006) 
32 (Polman, 2008) 
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Conclusie 
In Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten en in The White Man’s Burden wordt corruptie als een 

oorzaak van armoede aangewezen. In landen met een corrupt bestuur valt hulpgeld vaak in 

verkeerde handen, zoals ook Dambisa Moyo zegt. Daarom kunnen hulporganisaties, zo wordt in het 

eerste boek gezegd, zich in een land met een corrupte overheid beter richten op de lokale 

organisaties en de lokale bevolking dan op de overheid.  

De situatie die Polman schetst is in de praktijk vooral belangrijk voor de organisaties die wij 

onderzoeken. Er zijn twee reacties mogelijk op corruptie. De eerste is het negeren en doorgaan met 

hulp geven, zodat de burgers in ieder geval nog worden geholpen en men de Rode Kruisdbeginselen 

respecteert. De tweede is het stopzetten van de hulp om daarmee het bevorderen van corruptie te 

voorkomen. Polman is voorstander van het tweede en dit wordt ook ondersteund door het 

voorbeeld over Rwanda uit hetzelfde boek. De beste reactie op misbruik van middelen of corruptie is 

dus (dreigen te) stoppen met hulp. Hieruit volgt de onderstaande indicator over de variabele 

corruptie: 

 
 
 

Reactie op corruptie of conflict 

Negeren en doorgaan       Aanpakken of vertrekken 
 
 
 
 

2.5.9 Voedselhulp 
De laatste, korte variabele gaat over voedselhulp. Voedselhulp komt vooral voor bij noodhulp, maar 

ook kleine organisaties die voor langere termijn werkzaam zijn in een bepaald ontwikkelingsland 

werken soms met voedselhulp.  

Easterly spreekt over de economische gevolgen van ontwikkelingssamenwerking voor de lokale 

bevolking. Hij noemt een zwarte rand van ontwikkelingssamenwerking: ‘Door een groot aanbod van 

voedselhulp dalen de prijzen die lokale boeren krijgen voor hun productie’33. De lokale economie kan 

zo instorten als gevolg van voedselhulp. Ontwikkelingssamenwerking kan dus grote negatieve 

gevolgen hebben voor lokale boeren in ontwikkelingslanden.  

Conclusie 
Organisaties moeten zich ervan bewust zijn dat grote hoeveelheden voedselhulp funest kunnen zijn 

voor de lokale boeren. Om de lokale economie te stimuleren moet het voedsel dat uitgedeeld gaat 

worden ingekocht worden op de lokale markt, in plaats van dat het meegenomen wordt uit het 

Westen. Hieruit volgt de onderstaande indicator over de inkoop van etenswaar voor voedselhulp. 

 

                                                           
33 (Reijngoud, Ontwikkelingshulp in 2 uur en 53 minuten: de zin & onzin, de achtergronden, de spelers en de 
toekomst, 2009) 
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Inkoop etenswaar voor voedselhulp 

Voedsel uit het Westen       Producten van lokale boeren 
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2.6 Hypothesen 

2.6.1 Hypothesen per variabele 
Aan de hand van ons theoretisch kader stellen we de onderstaande hypothesen op. Het witte 

bolletje staat voor stichting Raise en het zwarte bolletje voor SHIB. 

 = Stichting Raise 

 = SHIB 

 

 

Keuze voor hulp in bepaald land/gebied 

  
Economische, politieke of                    meeste  
gemakzuchtige motieven                armoede 

 

 
Doelen 

Utopische doelen        concrete doelen 
 
 
 

Vorm van hulp 

Permanente ondersteuning        Tijdelijke hulp 
als opstap naar 

zelfstandigheid 
 
 

Rol van ontwikkelingsorganisaties 

Leidende/uitvoerende rol       Ondersteunende rol 
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Feedback 

Geen feedback van de lokale bevolking           Feedback van de lokale bevolking 
 
 
 
 

Relaties met andere hulporganisaties 

 
Concurrentie of afwezigheid van relaties                    Samenwerking 
 

 
 

Verdeling verantwoordelijkheid tussen organisaties 

 
collectieve verantwoordelijkheid    samenwerking met taakverdeling 
   

 
 
 

Verdeling verantwoordelijkheid binnen de organisatie 
 

 
Collectieve verantwoordelijkheid   voor specifieke doelen en taken 

       bepaalde mensen aangesteld 
 
 
 

Reactie op corruptie of conflict 

Negeren en doorgaan       Aanpakken of vertrekken 
 
 
 
 

Inkoop etenswaar voor voedselhulp 

Voedsel uit het Westen       Producten van lokale boeren 
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2.6.2 Algemene hypothesen 
Wanneer je de bovengenoemde hypothesen samenvoegt, kun je een algemene indicator opstellen 

over de mate van effectiviteit van de vorm van ontwikkelingssamenwerking. We leggen de balkjes als 

het ware over elkaar heen en stellen zo voor Raise en SHIB afzonderlijk een indicator op en een 

daarbij behorende algemene hypothese.  

2.6.2.1 Stichting Raise 
 
 

Mate van effectiviteit van de vorm van ontwikkelingssamenwerking door Raise 

Niet effectief          effectief 
 
 

Wanneer je van deze bolletjes een gemiddelde bepaalt, kun je de volgende algemene hypothese 

opstellen: de mate van effectiviteit van de vorm van ontwikkelingssamenwerking door Stichting Raise 

is gemiddeld.  

2.6.2.2 SHIB 
 

 
Mate van effectiviteit van de vorm van ontwikkelingssamenwerking door SHIB 

Niet effectief          effectief 
 
 
Wanneer je van deze bolletjes een gemiddelde bepaalt, kun je de volgende algemene hypothese 

opstellen: de mate van effectiviteit van de vorm van ontwikkelingssamenwerking door SHIB is 

gemiddeld.  

2.6.2.3 Algemeen 
De hypothese voor de hoofdvraag luidt: 

Enerzijds is de vorm van ontwikkelingssamenwerking door zowel SHIB als Raise gemiddeld effectief, 

anderzijds blijkt uit de afzonderlijke scores op de indicatoren dat er nog ruimte voor verbetering is. 
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2.7 Conceptueel model 
Alle variabelen oefenen invloed uit op de mate van effectiviteit van de vorm van 

ontwikkelingssamenwerking door SHIB en Raise. In de hypothesen hebben we gesteld hoe we 

verwachten dat de organisaties scoren op de afzonderlijke indicatoren. Dit kunnen we vertalen naar 

een conceptueel model. Neem bijvoorbeeld de variabele relaties met andere hulporganisaties. We 

hebben in onze hypothese gesteld dat SHIB overwegend goed scoort op deze indicator. Dit betekent 

dat de variabele relaties met andere hulporganisaties op deze manier een positief effect heeft op de 

mate van effectiviteit van de ontwikkelingssamenwerking door SHIB. Dit is te zien in ons conceptueel 

model doordat wij een plusje zetten bij deze pijl. In het geval van Raise bij dezelfde variabele is dit 

anders. Wij hebben in onze hypothese gesteld dat Raise overwegend slecht scoort op deze indicator. 

Dit betekent dat de variabele relaties met andere hulporganisaties op deze manier een negatief 

effect heeft op de mate van effectiviteit van de ontwikkelingssamenwerking door Raise. Dit is te zien 

in ons conceptueel model doordat wij een minnetje zetten bij deze pijl.  

 

Raise 
Keuze voor een bepaald gebied + 

Doelen   0 

Vorm van hulp  0 

Rol van organisaties + 

Feedback - 

Relaties met andere hulporganisaties -  

Verdeling van verantwoordelijkheid +  

Reactie op corruptie of conflict    + 

Voedselhulp        + 

 

SHIB 
Keuze voor een bepaald gebied + 

Doelen   - 

Vorm van hulp  + 

Rol van organisaties - 

Feedback - 

Relaties met andere hulporganisaties +  

Verdeling van verantwoordelijkheid 0  

Reactie op corruptie of conflict    + 

Voedselhulp        + 

Mate van effectiviteit van de vorm 

van ontwikkelingssamenwerking 

door Raise 

Mate van effectiviteit van de vorm 

van ontwikkelingssamenwerking 

door SHIB  
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3. Onderzoeksopzet 

3.1 Wat gaan we onderzoeken? 
We gaan onderzoeken in hoeverre de vorm van ontwikkelingssamenwerking waarvoor Stichting 

Hulpverlening Internationaal Barneveld (SHIB) en Stichting Raise kiezen effectief is. We hebben 

gekeken naar hoe critici denken dat effectieve ontwikkelingssamenwerking eruit ziet. Aan de hand 

daarvan hebben we indicators opgesteld per variabele. Nu gaan we onderzoeken hoe zowel SHIB en 

Raise presteren op deze indicators.  

3.2 Wat zijn onze aannames? 
Ten eerste nemen we aan dat de zes critici die wij als hoofdbronnen gebruiken, representatief zijn 
voor de algemene kritiek op ontwikkelingssamenwerking. Representativiteit betekent de mate 
waarin standpunten/achtergrondkenmerken van vertegenwoordigers overeenkomen met die van de 
groep die vertegenwoordigd wordt.34 
 
Ten tweede nemen we aan dat de twee bestuursleden die we interviewen, representatief zijn voor 
de gehele organisatie.  

3.3 Onderzoeksmethodes 
We gaan onderzoek doen door middel van interviews. Tijdens een interview hebben we de tijd om 

een gesprek te voeren en door te vragen wanneer we meer uitleg nodig hebben. Ook kunnen we 

vragen stellen die we spontaan bedenken. Dit zijn voorbeelden van voordelen van een interview ten 

opzichte van bijvoorbeeld een enquête. We hebben hierom voor interviews als onderzoeksmethode 

gekozen.  

We interviewen Jetze Baas, bestuurslid van SHIB. Hij regelt eveneens zowel het contact tussen SHIB 

in Nederland en Zuid-Afrika als het kinderwerk. Omdat Jetze Baas actief is het bestuur, denken wij 

dat hij ons veel kan vertellen over de plannen die SHIB maakt, de doelen van de organisatie en de 

keuzes die gemaakt worden. Jetze Baas is daarnaast ook relatief vaak in Zuid-Afrika en we hopen dat 

hij ons daarom ook kan informeren over hoe de projecten in de praktijk werken.  

We interviewen ook Willem van Gent, bestuurslid van Stichting Raise. Omdat het project van SHIB 

bouwt op het idee van winst maken, hopen we dat hij als penningmeester ons veel kan vertellen over 

de werking van het project.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 (Beijk, 2015) 
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3.4 Meetbaar maken van variabelen 
Om de vorm van ontwikkelingssamenwerking van SHIB en Stichting Raise zo goed mogelijk te 
beoordelen hebben we verschillende vragen opgesteld aan de hand van onze variabelen. Dit zijn 
vragen die de hoofdlijn vormen van ons interview. Tijdens het gesprek zullen we verder doorvragen 
en misschien nog geheel nieuwe vragen verzinnen.  
 

Keuze voor een bepaald gebied 
In welke gebieden/welk gebied is uw organisatie actief? 

Kunt u motiveren waarom uw organisatie juist in die gebieden/dat gebied actief is? 

Doelen 
Welke doelen heeft uw organisatie in het gebied waar uw organisatie actief is? 

Vorm van hulp 
Wat is uw relatie tot de lokale bevolking? 

Hoe ziet u in uw organisatie dat de ontwikkelingshulp bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van het 

gebied waar u werkt? 

Wanneer is het doel van de organisatie bereikt? 

Rol van organisaties 
Wat is uw relatie tot de lokale bevolking? 

Kunt u iets vertellen over het contact tussen lokale medewerkers en medewerkers vanuit Nederland? 

Feedback 
Krijgen jullie feedback van de lokale bevolking over het werk van Raise? 

Relaties met andere hulporganisaties 
Zijn er meerdere organisaties actief in het gebied waarin u werkt?  

Is er contact met de andere organisaties? Zo ja, hoe en hoe vaak? 

Verdeling van verantwoordelijkheid 
Wie bekleden bestuursfuncties in het gebied waar uw organisatie actief is? 

Hoe ziet de takenverdeling eruit bij de medewerkers van uw organisatie? 

Reactie op corruptie of conflict 
Hebben jullie lokaal wel eens te maken gehad met conflict? 

Wat zouden jullie doen als er een groot conflict/oorlog uitbreekt in het gebied? 

Voedselhulp 
Werkt u binnen uw organisatie ook met voedselvoorzieningen? 
Waar koopt u het voedsel voor deze pakketten in? 
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4. Resultaten 

4.1 Organisaties 
We houden een interview met een aantal mensen die betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking 

door kleine, particuliere organisaties. Hiervoor hebben we twee stichtingen uitgekozen: Stichting 

Raise en Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld. 

Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld (SHIB) is een christelijke hulporganisatie die in 

Reagile en Borolelo werkt. Dit zijn twee townships bij Johannesburg, Zuid-Afrika. SHIB werkt hier via 

bouwprojecten. Zo is er onder andere al een kleuterschool en een jongerencentrum gebouwd. 

Behalve in de bouw is SHIB ook actief in kinderwerk. Daarnaast worden de allerarmste Afrikanen in 

de township geholpen doordat SHIB hun krotjes opknapt, shackrepair, en hun een voedselpakket 

geeft. SHIB organiseert per jaar meerdere reizen naar Zuid-Afrika. De deelnemers (soms jongeren, 

soms volwassenen) gaan bouwen, kinderwerk en shackrepair doen. Zo werkt SHIB aan een blijvende 

verandering in Reagile en Borolelo. 

Stichting Raise is eveneens een christelijke hulporganisatie. Het Engelse woord raise betekent zowel 

opvoeden als oogsten. De naam zegt zo al een heleboel over de stichting. Stichting Raise is namelijk 

de Nederlandse organisatie die het Malawiaanse project GraceFarm ondersteunt. Dit project bestaat 

uit een weeshuis en een farm, een macadamiabomen plantage. Hier zie je het opvoeden en het 

oogsten in terug. Willem van Gent, bestuurslid van stichting Raise, vertelt ons over het project. ‘Het 

project heeft twee delen: een weeshuis en een boerderij. Het weeshuis heeft ongeveer 30 kinderen. 

We bieden ze onderdak en een kliniek, die door Alide wordt gerund. Ze wilde daar oorspronkelijk 

alleen de kliniek runnen. Daarna heeft ze steeds meer taken op zich genomen. De kliniek is bedoeld 

voor kinderen op het project en voor de farmers. De Farm heeft 10000 macadamiabomen. De 

macadamia-noten kunnen voor veel geld verkocht worden. We willen er het liefst nog 50 000 bomen 

bij. Macadamianoten zijn schaars en erg gewild. We verkopen ze via een Afrikaanse handelaar. We 

willen de farm op een professionele manier runnen. Dat betekent: een goeie werkgever en goed voor 

de aarde. De winst willen we terug investeren in het weeshuis, de kliniek en een eventuele school. 

Uiteindelijk kunnen we het misschien ook gebruiken om nieuwe projecten te starten.’(vraag 3, 

bijlage 2) 

  
GraceFarm was een al bestaand project toen Raise hierbij betrokken raakte. Stichting Raise heeft 

door de inbreng van kennis, particuliere en zakelijke netwerken enerzijds en financiële middelen 

anderzijds het project financieel en beleidsmatig richting gegeven.35 Dat doet ze nu nog steeds. De 

missie van Raise is: ‘Stichting Raise wil dat kinderen zonder ouders een thuis hebben, waar zij een 

christelijke opvoeding krijgen en in een liefdevolle omgeving veilig kunnen opgroeien. Zij wil voorzien 

in voeding, huisvesting, scholing, werkervaring, werkgelegenheid en gezondheidszorg. Daarnaast 

streeft zij ernaar dat haar activiteiten leiden tot meer werkgelegenheid voor de lokale bevolking.’36 

Het project zal financieel onafhankelijk zijn door de verkoop van de noten. Daar werkt stichting Raise 

naartoe.  

                                                           
35 (Stichting Raise, 2016) 
36 (Stichting Raise, 2016) 
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4.2 Stichting Raise 

4.2.1 Keuze voor een bepaald gebied 

Vergelijking critici 
De eerste variabele, namelijk het waarom van de keuze voor een bepaald gebied, was een van de 
inleidingsvragen tijdens het interview met Raise. Er zijn volgens de critici die wij hebben onderzocht 
veel verkeerde aanleidingen te noemen bij de keuze van een gebied. Volgens Reijngoud zijn dat 
gemakzuchtigheid of media-aandacht. Volgens Bodelier en Vossen zijn dit economische of politieke 
motieven, die zouden kunnen zorgen voor voordelen bij de organisatie. 
 
In het geval van Raise kunnen we noch spreken van de kritiekpunten van Reijngoud, noch van 

Bodelier en Vossen. Ten eerste had Raise geen economische of politieke motieven, omdat het niet 

bewust heeft gekozen voor Malawi als gebied. Wim de Kwant kwam toevallig in aanraking met Alide 

en zo is het balletje gaan rollen. Het ontbreken van deze bewuste keus is ook de reden van het 

verwerpen van de aanleidingen gemakzuchtigheid en media-aandacht. Raise heeft wel een bewuste 

keus gemaakt om mee te gaan in het project, toen deze op haar pad kwam. Dit werd volgens de 

volgende motieven gedaan. Het project was hulpbehoevend en bevond zich in een noodsituatie. 

Raise heeft gereageerd op deze situatie en hierdoor de keuze gemaakt voor dit gebied. De 

organisatie reageerde op de situatie die zich in Malawi bevond en speelde zo in op de nood op het 

project.  

Conclusie  
Raise heeft bij de keuze voor Malawi niet perse gekeken naar het niveau van armoede, wat de ideale 
situatie volgens de critici zou zijn. Echter, Raise heeft niet gehandeld uit motieven die voor hen 
voordelig zouden zijn, maar enkel uit een hulpbehoevend motief. Raise scoort hier dus overwegend 
goed. Uit deze conclusie blijkt dat we de hypothese kunnen aannemen. De volgende plaats op de 
indicator volgt: 
 
 

 

Keuze voor hulp in bepaald land/gebied 

  
Economische, politieke of                    meeste  
gemakzuchtige motieven                armoede 
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4.2.2 Doelen 

Vergelijking critici 
De tweede variabele die we behandelen gaat over de doelen die Raise heeft opgesteld. De critici zijn 

heel duidelijk over welke valkuilen er kunnen ontstaan bij de doelen van organisaties, maar zijn ook 

heel duidelijk over wat er dan wel moet gebeuren. Centraal staat de valkuil van utopische doelen die 

niet of nauwelijks haalbaar zijn volgens Easterly en Reijngoud. De critici zijn ook heel duidelijk over 

hoe het wel moet. Het doel moet volgens de critici zijn dat individuen verbeteren, niet hele 

samenlevingen of staten. Daarnaast moet een organisatie zich specialiseren in een specifiek doel om 

haalbare resultaten te behalen.  

Raise heeft de doelen van de organisatie heel duidelijk opgesteld en deze doelen zijn ook beschikbaar 

voor iedereen op hun site. Raise onderscheidt de doelen voor de farm en de doelen van het weeshuis 

van elkaar. Ook hebben ze een overkoepelende missie. Deze missie wordt door Willem heel duidelijk 

beschreven. ‘Onze missie is dat kinderen zonder thuis en zonder ouders, een nieuw thuis hebben en 

in een christelijke en veilige omgeving kunnen opgroeien. We willen voorzien in voeding, onderdak, 

scholing, werkvoorzieningen.’ Deze missie slaat vooral op het weeshuis. Voor de farm en het 

weeshuis zijn ook specifiekere doelen opgesteld. Raise wil ten eerste de farm professionaliseren. Dit 

willen ze bereiken door kennis en ervaring. Ze willen zorg dragen voor het project op lange termijn 

en ook uitbreiden. Zo willen ze gebruik maken van een nieuw gebied. ‘Het Magambo gebied hebben 

ze ook in bezit, dat willen we in de toekomst ook gaan gebruiken’ zo vertelt Willem. Ten tweede 

willen ze een betrouwbare partner zijn in de omgeving en zorgen voor stabiel werkgeverschap. Ze 

willen met de farm, in het bijzonder met de macadamianoten, een ‘bron van inkomsten zijn voor de 

lokale bevolking en de winsten van de farm herinvesteren.’ Ook voor het weeshuis zijn er duidelijke 

doelen opgesteld. ‘Raise wil de zorg in het weeshuis professionaliseren en zorgen voor goede 

onderwijsvoorzieningen.’ Bij het weeshuis maakt Raise haar doelen nog specifieker, door een 

groeiplan op te stellen voor ieder individueel kind. Hierdoor kan er per kind een specifiek doel 

worden bereikt. Daarnaast valt het weeshuis voor een groot deel onder de overkoepelende missie, 

zoals genoemd bovenaan deze paragraaf. (Vraag 4, bijlage 1) 

Conclusie 
Raise is op dit vlak goed bezig. Raise richt zich op het individu, wat we bijvoorbeeld zien in de 

persoonlijke groeiplannen van de weeskinderen. Daarnaast specialiseren ze zich ook op twee 

specifieke doelen, namelijk het professionaliseren van de farm en van het weeshuis. Over de missie 

van Raise kan gezegd worden dat deze ook voldoende specifiek is, namelijk het onderdak bieden aan 

weeskinderen en het herinvesteren van de winst in de lokale bevolking. Het enige kritiek punt bij 

Raise kan zijn dat de organisatie werkt vanuit christelijke perspectieven, wat volgens de critici zou 

kunnen zorgen voor utopisch doel van barmhartigheid, voortvloeiend uit een gevoel van verplichting 

voor het zorgen voor naasten. Raise scoort op deze variabele dus overwegend goed. Voortvloeiend 

uit deze conclusie kunnen we stellen dat de hypothese voor deze variabele is verworpen. Hieruit 

volgt de volgende score op de indicator:  

 

 
Doelen 

Utopische doelen        concrete doelen 
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4.2.3 Vorm van hulp 

Vergelijking critici 
De tweede variabele die we hebben opgesteld gaat over de vorm van hulp die de organisatie biedt. 
Hierbij onderscheiden we twee uitersten: permanente ondersteuning enerzijds en tijdelijke 
ondersteuning met als doel zelfstandigheid anderzijds. Critici zijn bij ontwikkelingshulp heel duidelijk 
over de mogelijke gevolgen ervan, wanneer hulp permanent wordt geboden: het maakt dom, lui en 
passief. Daarnaast moet het volgens Reijngoud een doel zijn dat het project uiteindelijk op eigen, 
lokale benen zal kunnen staan. Zoals Moyo aangeeft, moet de hulp langzaam worden afgebouwd. 
 
In eerste instantie lijkt Raise goed op weg om Raise uiteindelijk zelfstandig te maken. Veel functies 
worden bekleed door Malawianen. Deze Malawianen nemen belangrijke beslissingen en het initiatief 
komt vanuit hen. Ook qua project lijkt alles te wijzen in de richting van een opstap naar 
zelfstandigheid. De winst van de macadamianotenhandel wordt terug geïnvesteerd in de farm of het 
weeshuis. Op deze manier kan het project geheel financieel onafhankelijk worden. Toch spreekt 
Willem ook van andere verlangens, namelijk het bouwen van een school. Hiervoor zou de winst ook 
kunnen worden gebruikt. Hoewel in het interview duidelijk naar voren komt dat het project 
inderdaad financieel onafhankelijk kan worden, spreekt Raise in het interview heel duidelijk over een 
vorm van permanentie. Deze  wijten zij aan culturele verschillen. Door socialisatie (het levenslange 
proces van oefening, opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen waardoor 
een individu zich de cultuur van een groep of samenleving eigen maakt) hebben veel Malawianen 
bepaalde overeenkomstige eigenschappen. Zo hebben ze bijvoorbeeld vaak een houding die je relaxt 
maar ook gemakzuchtig zou kunnen noemen. Dit werkt niet altijd mee. ‘Of het project zonder 
westerlingen gaat functioneren, vraag ik me ten zeerste af (vraag 3, bijlage 1).’ Zo zegt Willem. Hij 
vertelt hoe de westerlingen er heel kort op moeten zitten. ‘Het is toch Afrika, dus elke twee stappen 
die je vooruit zet, daar moet je er ook weer een voor terug.’ Willem maakt hierbij ook een verwijt 
ook naar andere grote organisaties. Hij vertelt dat mensen die binnen de farm heel slim blijken te zijn 
en later de farm zelfstandig zouden kunnen runnen, zelf weg gaan naar grote organisaties of worden 
weggekaapt door grote organisaties. 
 

Conclusie 
Raise scoort op financieel gebied hoog bij deze variabele. Door een slim winstplan van de 
macadamianoten zal het project uiteindelijk financieel op eigen benen kunnen staan. Echter, Raise 
ziet voor de toekomst niet veel hoop op de haalbaarheid van zelfstandigheid. Ze geven zelfs aan dat 
de culturele verschillen een reden voor hen zijn om te twijfelen aan de zelfstandigheid die het project 
zou moeten gaan hebben. Dit kent wel enige nuance, aangezien Raise wel zorgt voor opleiding van 
werknemers, zodat zij uiteindelijk het project zouden kunnen runnen. Deze mensen worden echter 
weggekaapt door andere organisaties. Raise scoort daarom gemiddeld op deze indicator. De 
hypothese kan worden aangenomen. De volgende score volgt op de indicator: 
 
 
 
 

Vorm van hulp 

Permanente ondersteuning        Tijdelijke hulp 
als opstap naar 

zelfstandigheid 
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4.2.4 Rol van organisaties 

Vergelijking critici 
Volgens de critici moet de verantwoordelijkheid in handen liggen van de lokale bevolking, waarbij 
westerlingen binnen de organisatie een ondersteunende in plaats van een uitvoerende functie 
hebben. Daarnaast moet het initiatief uit de bevolking zelf komen en moeten organisaties vooral niet 
het voortouw willen nemen. 
 
Raise laat in haar werk heel duidelijk zien dat zij een ondersteunende taak heeft en dat niet-
westerlingen uitvoerende taken hebben. Ten eerste runt een Indische man het notensysteem. Hij is 
hierin gespecialiseerd en leidt anderen op om ook gespecialiseerd te worden zoals hij. Dit is een win-
win situatie. De man heeft zelf een baan en zorgt daarnaast ook voor een toekomst van andere 
werknemers. ‘De werkers op de farm zijn allemaal Malawiaan. Ook de aannemer is een Malawiaan. 
De aannemer neemt dan weer mensen in dienst.’(vraag 5, bijlage 1). Ook zien we dat het overgrote 
deel van het managementteam en het bestuur uit lokale bevolking bestaat. ‘Het managementteam 
bestaat uit drie Malawianen en Alide. Daarboven zit het bestuur, wat bestaat uit twee westerlingen 
en drie Malawianen.’ (vraag 9, bijlage 1). Ook zien we in de taakverdeling terug dat veel Malawianen 
een leidende functie hebben. ‘Op de farm heeft een Malawiaan de leiding, evenals in het weeshuis. 
Zij bekleden belangrijke, uitvoerende functies. Ook beslissingen worden genomen door Malawianen. 
Dit gebeurd altijd in overleg met de westerlingen in het project.’ Bij het weeshuis heeft het team een 
meerjarenplan opgesteld. Dit plan is aangeleverd door de Malawianen, ondersteund door Alide. Bij 
de farm is de leidinggevende Malawiaans en zijn team is verantwoordelijk voor het management in 
samenspraak met Wim de Kwant. Ook in een ander onderdeel zien we heel duidelijk de 
ondersteunende rol van Raise. ‘De macadamiabomen liggen erg ver uit elkaar. De grond die 
daartussen ligt kunnen we nuttig gebruiken. We lenen deze grond uit aan de lokale bevolking, zodat 
zij daar sojazaad kunnen verbouwen. Wij betalen daar uiteindelijk een vooraf afgesproken prijs voor.’ 
(vraag 8, bijlage 1). Op deze manier hoeft de lokale bevolking enkel tijd te investeren en kunnen ze 
toch actief hun eigen kost verdienen.  
 

Conclusie 
Raise heeft inderdaad een ondersteunende functie in het project. Ten eerste zien we dat bij het 
macadamienotenproject en de farm. De farm wordt gerund door Malawianen. Er is wel overleg met 
Wim de Kwant, die daardoor de ondersteunende taak uitvoert. Ook in het weeshuis zijn het de 
Malawianen zelf die in het managementteam zitten. Ze hebben zelf een meerjarenplan opgesteld en 
dus komt het initiatief uit henzelf. Een klein kritiekpuntje zou kunnen zijn dat de gepachte grond 
geen initiatief was vanuit de bevolking zelf en bovendien dat Alide een uitvoerende rol heeft. Raise 
scoort daarom op deze indicator overwegend goed. We kunnen de hypothese hier aannemen. 
Hieruit volgt de volgende score op de indicator: 
 
 
 
 

Rol van ontwikkelingsorganisaties 

Leidende/uitvoerende rol       Ondersteunende rol 
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4.2.5 Feedback 

Vergelijking critici 
Easterly stelt dat feedback een broodnodige aanvulling is van de ontwikkelingshulp. Hij vindt dat 

organisaties bereikbaar moeten zijn voor feedback van lokale bevolking. Hulporganisaties moeten 

volgens Bodelier en Vossen de projecten goed in de gaten houden, evalueren met de lokale 

bevolking en verbeteren. De critici zijn het erover eens dat feedback een vast onderdeel van het 

programma moet zijn.  

Raise spreekt zelf van geen vaste structuur als het gaat om feedback. Over de telefoon en mail wordt 

er echter wel veel contact gehouden met de werknemers (Malawiaans) op het project. Ook gaat Wim 

de Kwant drie keer per jaar naar Malawi om te kijken hoe de vorderingen gaan. Ook zegt Raise veel 

contact te hebben met de chiefs van de omliggende dorpen. Chiefs zijn soort burgemeesters. Hier 

hebben ze veel contact mee, omdat ze willen horen hoe het met de lokale bevolking gaat. Ook 

hebben ze direct contact met de lokale bevolking, door de grond die ze verpachten aan lokale 

bevolking om soja te verbouwen. Raise gaf zelf al aan dat zonder feedback het mis kan gaan. Dat zien 

we in het voorbeeld van een gedoneerde tractor. Toen een aantal maanden later Wim terugkwam op 

het project, was de olie van de tractor niet ververst, terwijl dit wel had gemoeten. De Malawianen 

hadden hier echter geen weet van. Door feedback had dit kunnen worden opgelost. Over feedback 

vertelt Willem van Gent ons in het antwoord op vraag 8 (zie bijlage 1).  

Conclusie 
Raise heeft nauw contact met zowel de lokale bevolking als de werknemers en is hierdoor goed op te 
hoogte van de gebeurtenissen op het project. Zo krijgen ze feedback van de mensen in Malawi en 
kunnen ze daarop voortbouwen. Toch is deze feedback geen vast onderdeel van de organisatie, wat 
af en toe zorgt voor problemen. Door het nauwe contact, scoort stichting Raise overwegend goed op 
de indicator. De hypothese kan dus worden verworpen. De volgende score volgt op de indicator:  
  
 
 

Feedback 

Geen feedback van de lokale bevolking           Feedback van de lokale bevolking 
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4.2.6 Relaties andere hulporganisaties 

Vergelijking critici 
In deze variabele kijken we naar organisaties die zich naast stichting Raise bevinden in hetzelfde 
gebied. In het interview vroegen we hier vrij direct naar. We onderzoeken bij deze variabele welke 
relaties er zijn tussen Raise en andere organisaties in de omgeving. We stellen hierbij twee uitersten: 
concurrentie of afwezigheid van relaties aan de ene kant en samenwerking aan de andere kant. 
Bodelier en Vossen geven aan dat grote en kleine organisaties zouden moeten samenwerken. Grote 
organisaties moeten kleine organisaties helpen en kleine organisaties kunnen daadkrachtiger 
resultaten bereiken. Linda Polman zegt dat er vooral geen concurrentie moet zijn tussen organisaties 
binnen een gebied. Als er namelijk concurrentie is tussen organisaties, houdt de lokale bevolking 
altijd de macht, wat kan leiden tot corruptie. Willem legt uit dat er in het gebied waar Raise actief is, 
nog twee andere weeshuizen zijn, naast het weeshuis van stichting Raise. Het ene weeshuis is voor 
kinderen van 0-5 jaar en het andere weeshuis is voor kinderen van 5-12 jaar. Het weeshuis van 
stichting Raise zelf is voor kinderen tot 18 jaar. Het contact is volgens Willem heel beperkt: ‘We 
weten van elkaars bestaan af.’(vraag 12, bijlage 1).  Voor de rest geeft Raise aan dat het Rode Kruis 
ook actief is in hun gebied. ‘Ze zijn er dan voor voedselhulp, maar het is niet dat er ergens een 
kantoortje zit voor permanent werk.’ Verder geeft Raise nog aan contact te hebben met andere 
hulporganisaties in een grote straal, namelijk in geheel Malawi. Ze hebben hierbij contact met de 
organisaties Timotheos en Stefanos. Stefanos is een organisatie die kinderen in Malawi helpt, door 
middel van sponsoren. Timotheos probeert vooral jongeren een educatie te geven. Raise geeft wel 
aan in vraag 3 (zie bijlage 1) dat werknemers die opbloeiden tot slimme en goede werknemers, vaak 
werden weggekaapt door grote organisaties.  
 

Conclusie 
Raise kan op veel vlakken beter omgaan met het contact met andere organisaties. Zo zouden ze 
nauwer contact moeten hebben met de weeshuizen, zodat ze konden leren van elkaars ideeën en 
plannen. Daarnaast zouden ze ook contact met het Rode Kruis kunnen hebben, om te overleggen 
over voedselvoorzieningen. Raise doet namelijk zelf aan voedselvoorzieningen (vraag 15 , bijlage 1) 
en zou dus kunnen overleggen met het Rode Kruis om dit op elkaar af te stemmen. Raise heeft een 
enorm verbeterpunt in het probleem van de grote organisaties die hun werknemers ‘wegkapen’. We 
missen hierin enorm de vorm van samenwerking en het neigt eigenlijk meer naar concurrentiestrijd 
toe. Door te overleggen zou Raise werknemers in de organisatie kunnen houden, zodat 
zelfstandigheid een doel kan worden op lange termijn. Het pluspunt dat we kunnen noemen bij deze 
variabele is dat Raise nauw contact heeft met organisaties verspreid over Malawi die soortgelijke 
doelen nastreven. Zo kunnen ze leren van de andere organisaties. Uit al deze kritiek- en pluspunten 
volgt dat Raise overwegend slecht scoort bij deze variabele. De hypothese kan worden aangenomen. 
Hieruit volgt de volgende plaats op de indicator:  
 
 

Relaties met andere hulporganisaties 

 
Concurrentie of afwezigheid van relaties                    Samenwerking 
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4.2.7 Verdeling van verantwoordelijkheid 
Bij de variabele van verdeling van verantwoordelijkheid onderscheiden we twee delen. De verdeling 
binnen de organisatie zelf en de verdeling tussen de organisatie en andere organisaties in het gebied.  
We herkennen bij beide indicators weer twee uitersten. 

Vergelijking critici – verantwoordelijkheid tussen organisaties 
Eerst bespreken we de verdeling van verantwoordelijk tussen de organisaties. Aan de ene kant 
bevindt zich de collectieve verantwoordelijkheid. Aan de andere kant bevindt zich een samenwerking 
met taakverdeling. Raise heeft, zoals we bij de variabele relaties met andere organisaties hebben 
gezien, te maken met verschillende organisaties in het gebied. We kijken naar de verschillende 
relaties en zullen ze daarna beoordelen op de kritiekpunten van de critici, aan de hand van de twee 
uitersten.  
 
Raise heeft met de weeshuizen een collectieve verantwoordelijkheid. Willem vertelt het volgende: 
‘De chief van het dorp, een soort burgemeester, heeft aangegeven dat er heel veel wezen zijn in het 
gebied.’ Dat is ook wel te merken aan het feit dat er drie weeshuizen in een straal van 30 kilometer 
te vinden zijn. Twee van de weeshuizen overlappen niet qua leeftijden, maar Raise en een van de 
weeshuizen wel. Door specialisatie zou dit probleem kunnen worden opgelost. Het Rode Kruis en 
Raise hebben allebei een verschillende vorm van verantwoordelijkheid. Het Rode Kruis is 
verantwoordelijk voor voedselvoorzieningen in noodsituaties en dus op de korte termijn. Door 
middel van de gepachte grond voor soja en de zakken graan die worden ‘gekocht’ door werknemers 
(vraag 15, bijlage 1) werkt Raise aan voedselvoorzieningen op lange termijn, waarbij de lokale 
bevolking zelfstandig voor deze voedselvoorzieningen zorgt. Toch zagen we dat in tijd van nood Raise 
besluit om ook graanpakketten uit te delen. Als er meer contact was geweest tussen de organisaties, 
hadden ze ook in dit geval beter op elkaar af kunnen stemmen, in plaats van een collectieve 
verantwoordelijkheid te houden, maar wel langs elkaar heen te werken. Raise, Timotheos en 
Stefanos hebben allen hun eigen doelen, maar proberen door middel van contact elkaar te helpen in 
het verbeteren van hun doelen.  
 

Conclusie – verantwoordelijkheid tussen organisaties  
Concluderend kan Raise nog goed verbeteren op het gebied van verantwoordelijkheid tussen 
organisaties. Bij de weeshuizen hebben Raise en de andere twee weeshuizen een collectieve 
verantwoordelijkheid voor alle wezen binnen een straal van 30 kilometer, maar zien we in het 
hoofdstuk over relaties dat ze niet samenwerken, noch contact hebben. Bij het Rode Kruis lijkt er in 
eerste instantie een goede taakverdeling te zijn wat betreft noodhulp en hulp op langere termijn. 
Toch zien we dat ook hier nog verbetering mogelijk is, omdat in een situatie van nood de 
samenwerking ontbreekt en de organisaties toch samen een collectief belang dienen, zonder 
daarover afspraken maken. Raise laat zien wel goed gebruik te maken van de samenwerking met 
twee organisaties binnen Malawi en dient hierbij geen collectief belang, maar de organisaties zijn 
gespecialiseerd in verschillende vormen van ontwikkelingssamenwerking. Daarom is stichting Raise 
bij deze variabele gemiddeld. De hypothese kan verworpen worden. Hieruit volgt de volgende stand 
op de indicator:  
 

 
 

Verdeling verantwoordelijkheid tussen organisaties 

 
collectieve verantwoordelijkheid    samenwerking met taakverdeling 
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Vergelijking critici – verantwoordelijkheid binnen de organisatie 
Ook bij de verantwoordelijkheid binnen de organisatie is het belangrijk om een goede verdeling te 
handhaven. De verdeling zou volgens Easterly in het gunstigste geval bestaan uit verschillende 
mensen die zijn aangesteld voor verschillende doelen en taken. In het slechtste geval werkt de hele 
organisatie voor alle doelen, zonder een duidelijke taakverdeling.  
 
Bij Raise zien we een hele gestructureerde, bedrijfskundige verdeling. We onderscheiden hierin 
allereerst al een verdeling tussen de farm en het weeshuis, beide onderdeel van stichting Raise. 
Daarbinnen vinden we weer een nieuwe verdeling. ‘Lyson is de general manager op de farm. Hij 
neemt werknemers aan en verdeelt echt de taken: wie doet wat. In het weeshuis is Mama Chiswha 
de hoofdmoeder. Zij heeft met haar team een meerjarenplan opgesteld. Verder is er nog Amoss, hij 
is onze boekhouder.’ (vraag 9, bijlage 1). Onder de Malawianen zien we dat er een hele duidelijke 
taakverdeling is, evenals bij de Nederlandse werknemers. ‘Alide is overall verantwoordelijk en 
bemoeit zich vooral met het weeshuis. Wim de Kwant is dan weer meer verantwoordelijk voor de 
farm. Op deze manier kunnen medewerkers zich specialiseren in een gedeelte van de organisatie en 
zo sneller problemen herkennen en verbeteringen doorvoeren.’ (vraag 9, bijlage 1).  
 

Conclusie 
Raise kent een duidelijke, gestructureerde taakverdeling binnen de organisatie. Op alle vlakken vindt 
er specialisatie plaats en is er zowel onder de Nederlanders als onder de Malawianen een 
taakverdeling. Vanzelfsprekend scoort stichting Raise goed bij deze variabele. We verwerpen hierbij 
de hypothese. Hieruit volgt de volgende score op de indicator:  
 
 
 

Verdeling verantwoordelijkheid binnen de organisatie 
 

 
Collectieve verantwoordelijkheid   voor specifieke doelen en taken 

       bepaalde mensen aangesteld 
 
 
 
 
Omdat we SHIB niet een plaats kunnen geven op de indicator verdeling van verantwoordelijkheid 

tussen de organisaties is het praktisch om de twee indicatoren van Raise samen te voegen. Hieruit 

volgt dat Stichting Raise overwegend goed scoort op de variabele verdeling van 

verantwoordelijkheid. Dit laten we enkel terugkomen in onze eindconclusie.  
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4.2.8 Reactie op corruptie of conflict 

Vergelijking critici 
De critici onderscheiden een aantal reacties op conflict of corruptie. Het ene uiterste is de situatie 
waarbij een organisatie bij een conflict gewoon doorgaat, zonder het conflict aan te pakken. Ze 
negeren hierbij in feite de corruptie. Het andere uiterste geeft ons twee opties. Een organisatie kan 
ervoor kiezen het conflict aan te pakken of van het project weg te gaan, maar enkel als dit er voor 
zorgt dat het conflict eerder ophoudt. 

 

Raise noemt in haar antwoord in het interview twee voorbeelden van conflicten die zijn 
voorgekomen. Ten eerste het geval waarbij omwonende Malawianen de paaltjes van het gebied van 
de farm hadden verschoven, zodat ze zelf meer grond hadden. Ten tweede het geval tijdens een 
hongersnood, waarbij Malawianen kwamen bedelen bij Raise. In beide gevallen zegt Raise dat ze de 
conflicten hebben uitgepraat. Raise heeft nauwe contacten met de politie, waardoor ze deze 
conflicten kunnen aanpakken. Ook geven ze aan hoe gevaarlijk het zou zijn om toe te geven aan deze 
conflicten of ze te negeren. Als je dit namelijk een keer toestaat, weten ze je de volgende keer ook 
weer te vinden.  ‘Als er echte een conflict zou uitbreken waarbij we veiligheid niet meer konden 
garanderen, zouden er denk ik veel westerlingen en medewerkers vertrekken van het project.’ (vraag 
14, bijlage 1) 
 

Conclusie 
Raise kiest voor de juiste methode door een conflict aan te pakken. Ze hebben dit ook al eerder laten 

zien in voorgekomen conflicten. In het geval van een groot conflict zou Raise volledig gewenst 

handelen, omdat ze dan zouden kiezen voor vertrekken door het ontbreken van eigen veiligheid. 

Hierdoor zouden ze het langer duren van een conflict vanwege ontwikkelingssamenwerking 

voorkomen. Stichting Raise scoort dus goed op deze variabele. De hypothese kan worden 

aangenomen. Hieruit volgt de volgende score op de indicator.  

 

 
 
 

Reactie op corruptie of conflict 

Negeren en doorgaan       Aanpakken of vertrekken 
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4.2.9 Voedselhulp 

Vergelijking critici 
Volgens Easterly is permanente voedselhulp geen oplossing. Dit maakt namelijk lui. Voor voedselhulp 

in noodsituaties moet het voedsel ingekocht worden in het land zelf, om de economie te bevorderen.  

Raise heeft in de afgelopen tijd wel degelijk aan voedselhulp gedaan. Dit kwam vooral voor in een 

niet-permanente vorm. Er was het afgelopen jaar namelijk een hongersnood in Malawi, waarbij Raise 

zakken maïs uitdeelde. Verder vervult Raise geen permanente rol in voedselhulp. Wel geeft Raise aan 

dat het Rode Kruis in hun gebied voedselpakketten uitdeelt. Raise geeft wel aan werknemers te 

helpen om aan voedsel te komen. Dit beschrijven ze als volgt: ‘We geven werknemers zakken graan 

in de tijd dat deze heel goedkoop zijn. Dit kopen we in in Malawi en trekken we af van het salaris van 

de werknemers. Op deze manier ‘kopen’ ze dus het graan. Op het moment dat er dan honger heerst, 

kunnen zij zichzelf voorzien.’ (vraag 15, bijlage 1) 

Raise doet in zekere zin wel aan permanente voedselhulp, maar wel op zo’n manier dat de 

werknemers er indirect voor betalen. De voedselhulp die Raise aanbiedt, wordt ingekocht in Malawi 

zelf. Ze steunen dus zo de lokale economie. Het enige kritiekpunt ligt in de voedselhulp in de 

noodsituatie. Raise zegt zelf dat ze men de zakken maïs die de werknemers ‘kopen’ kunnen worden 

gebruikt in tijden van nood. Echter, in diezelfde tijd van nood besluit Raise wel om maïszakken uit te 

delen aan de bevolking. Dit is ietwat tegenstrijdig. 

Conclusie 
Raise doet niet aan de permanente vorm van voedselhulp die wordt afgekeurd door de critici. Ze 
gebruiken een systeem van verrekening met het salaris en kopen alle producten in in Malawi. Het 
enige tegenstrijdige is dat Raise wel kiest voor voedselhulp in tijden van nood, terwijl het Rode Kruis 
ook voedselvoorzieningen biedt en de werknemers daarnaast de maïs die ze ‘kopen’ zouden moeten 
gebruiken in tijden van honger. Tijdens de noodsituatie koopt Raise de zakken maïs wel in in Malawi. 
Ook de graanzakken die men ‘verkoopt’ aan de medewerkers worden ingekocht in Malawi. Daarom 
scoort Raise bij deze variabele goed. De hypothese kan worden aangenomen. Dus volgt de volgende 
score op de indicator: 
 
 
 
 

Inkoop etenswaar voor voedselhulp 

Voedsel uit het Westen       Producten van lokale boeren 
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4.3 SHIB 

4.3.1 Keuze voor een bepaald gebied 

Vergelijking critici 
De conclusie over deze variabele luidt kortgezegd dat de keuze om ontwikkelingssamenwerking te 
starten in een bepaald gebied gebaseerd moet zijn op het antwoord op de vraag: waar is de meeste 
armoede? De keuze moet niet gebaseerd zijn op economische, politieke of gemakzuchtige motieven. 
 
Bij SHIB zie je dat er niet bewust voor het land Zuid-Afrika is gekozen om hier 
ontwikkelingssamenwerking te gaan beginnen. Via een persoon is er hulp tot stand gekomen, wat 
uitgegroeid is tot de stichting SHIB. Dit vertelde Jetze Baas ons in het antwoord op vraag 2 (bijlage 2).  
SHIB heeft de keuze voor Zuid-Afrika niet genomen met het oog op economische of politieke 
motieven. Immers, SHIB heeft niet al eeuwenoude economische of politieke banden met dit land. 
Deze motieven spelen veel vaker in de situatie dat overheden van westerse landen aan 
ontwikkelingssamenwerking gaan beginnen. Ook heeft SHIB de keuze voor Zuid-Afrika niet gemaakt 
omdat hier veel media-aandacht was of omdat er in dit gebied al door anderen een basis was 
opgebouwd waar SHIB op verder kon bouwen. Gemakzuchtige motieven spelen dus ook geen rol. 
SHIB is begonnen met ontwikkelingssamenwerking in dit gebied omdat er hier nood was en dit is 
uitgegroeid tot een stichting.  
 

Conclusie 
We concluderen dat SHIB overwegend goed scoort op de indicator van de keuze voor hulp in een 
bepaald gebied. Het bestuur van SHIB is niet rond te tafel gaan zitten om het armste land te kiezen 
en daarom is de plek waar zij werken ook niet het armst mogelijke gebied in Afrika. Zij hebben zich 
echter wel laten leiden door nood en armoede, in plaats van door economische, politieke of 
gemakzuchtige motieven. Daarom presteert SHIB overwegend goed op de onderstaande indicator. 
We kunnen de hypothese hiermee aannemen.  
 
 

Keuze voor hulp in bepaald land/gebied 

  
Economische, politieke of                    meeste  
gemakzuchtige motieven                armoede 
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4.3.2 Doelen 

Vergelijking critici 
De doelen die organisaties stellen moeten volgens onze conclusie over de variabele doelen niet 

utopisch, maar concreet zijn.  

In het antwoord op vraag 4 (bijlage 2) vertelt Baas ons over de doelen van SHIB. SHIB heeft een 

hoofddoel: ‘door middel van bouw mensen met goede plannen helpen.’ Dit doel is gedeeltelijk 

concreet te noemen. De bouw is het concrete deel van dit doel: stenen, cement, bouwen. Als je 

echter kijkt naar ‘mensen met goede plannen’ wordt het al lastiger. Wat zijn goede plannen? 

Wanneer is dit doel bereikt? Toch zie je in de praktijk dat er goed omgegaan wordt met dit doel. De 

lokale bevolking neemt het initiatief en komt met plannen. SHIB beoordeelt deze plannen en start bij 

goedkeuring een bouwproject. Heel concreet wordt er zo ontwikkelingssamenwerking gegeven.  

Een tweede doel heeft betrekking op de groepsreizen. ‘Het doel van de groepsreizen is onder andere 

dat jongeren geïnspireerd worden in Zuid-Afrika om terug in Nederland weer nieuwe plannen te 

maken voor ontwikkelingssamenwerking’, aldus Jetze Baas. Dit doel zou je wel snel tot de utopische 

doelen kunnen benoemen. Jongeren inspireren is een lastig te halen doel; het is moeilijk om met 

middelen een plan uit te stellen om dit doel te bereiken. Het is bovendien nog moeilijker om te 

zorgen dat deze jongeren in Nederland terug nieuwe plannen gaan maken voor 

ontwikkelingssamenwerking. Het klinkt als een mooi doel en dat is het ook, maar het is te idealistisch 

en niet concreet genoeg.  

Conclusie 
Concluderend kun je stellen dat het hoofddoel van SHIB redelijk concreet is, maar het tweede doel 

dat Baas ons heeft verteld, is minder concreet. Dit doel valt grotendeels onder de utopische doelen 

en hier scoort SHIB dus minder goed. Omdat het hoofddoel het belangrijkst is, scoort SHIB 

overwegend goed op de indicator. De hypothese was dat SHIB overwegend slecht zou scoren en die 

kunnen we hiermee verwerpen. Uit deze conclusie volgt de onderstaande indicator:  

 

 
Doelen 

Utopische doelen        concrete doelen 
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4.3.3 Vorm van hulp 

Vergelijking critici 
Over de vorm van hulp die organisaties kiezen, hebben wij geschreven in hoofdstuk 2.5.3. We 

hebben geconcludeerd dat ontwikkelingssamenwerking een tijdelijk karakter moet hebben: hulp 

moet een opstap naar zelfstandigheid zijn.  

Op het eerste gezicht lijkt SHIB op de goede weg: ieder project is een opstap naar zelfstandigheid. 

Wanneer we praten over de doelen van SHIB, zegt Jetze Baas: ‘Het mooiste is als SHIB zich overbodig 

kan maken. En daar moeten we ook met z’n allen op uit zijn’ (vraag 5, bijlage 2). 

Ook wanneer je kijkt naar de voltooide projecten, zie je dat zelfstandigheid ook daadwerkelijk in de 

praktijk wordt gebracht. Jetze Baas vertelt ons: ‘de effectiviteit zie ik vooral als ik naar de 

kleuterscholen kijk, hoe ze zelfstandig draaien. En dat dat niet alleen een mooi gebouw is, maar dat 

de activiteiten daarbinnen ook echt goed zijn.’ (vraag 25, bijlage 2).  Hijzelf heeft, als voormalig 

basisschoolleraar en tegenwoordig directeur, de leraressen op de gebouwde scholen in Zuid-Afrika 

mogen opleiden. Hij heeft ze geleerd hoe ze beter met kinderen om kunnen gaan en hoe ze de 

kinderen kunnen stimuleren om zich te ontwikkelen. Deze opleidingen zijn zonder twijfel gegeven 

met het oog op zelfstandigheid. Jetze Baas benoemt dit ook concreet. Wij vragen hem wat de rol van 

SHIB is bij een voltooid project. ‘Alleen maar kijken’.  

Toch zijn er ook vraagtekens te zetten bij deze zelfstandigheid. Er zijn namelijk een aantal zaken 

waarin de bevolking niet snel zonder SHIB zal kunnen, zo blijkt uit het interview met Jetze Baas.  

Allereerst benoemt Baas in vraag 3 de wake-up call van de jongeren- en volwassenenreizen die SHIB 

organiseert voor de projecten. De Zuid-Afrikanen die werkzaam zijn op de projecten denken: we 

moeten zorgen dat de boel in orde is, want SHIB komt weer langs! Baas ziet dit zelf vooral als een 

voordeel: ‘Wat was daar nu mee gebeurd als wij weer waren vetrokken uit het gebied? Waarschijnlijk 

waren dan de ruiten ingegooid en was het een vervallen gebouw geworden.’ (vraag 3, bijlage 2). Je 

kunt je hierna afvragen: wat als SHIB dan echt vertrekt? Wat als de projecten zelfstandig lopen en 

SHIB heeft zijn doel bereikt: het is daadwerkelijk overbodig geworden? Is de wake-up call van zo’n 

groot belang dat de projecten instorten wanneer deze verdwijnt? 

Een tweede vraagteken dat je kunt zetten bij de toekomstige zelfstandigheid van projecten heeft te 

maken met hoop. Jetze Baas stelt: ‘De vooruitgang van het gebied zie ik zeker heel sterk! De mensen 

hebben hoop gekregen. De mensen zien dat we niet zomaar weg gaan en nooit meer terug komen. 

Omdat we iedere keer terugkomen, zie je dan mensen ook gestimuleerd worden om iets te 

ondernemen en om problemen aan te pakken.’ (vraag 22, bijlage 2).Maar wat als SHIB nu niet meer 

terugkomt omdat de projecten zelfstandig lopen?  

Het laatste vraagteken wordt gezet door Jetze Baas zelf. We spreken over het activeren van Zuid-

Afrikaanse jongeren in plaats van het sturen van Nederlandse jongeren naar Zuid-Afrika. SHIB wil de 

lokale bevolking meer gaan activeren en betrekken bij de projecten. Jetze Baas komt zelf met het 

probleem: ‘De vraag is alleen: als ik geld zou sturen en geen mensen, weet ik niet of er iets zou 

gebeuren.’ Als de mensen in Zuid-Afrika niet aan het werk gaan wanneer ze wel geld ontvangen maar 

niet direct gecontroleerd worden door SHIB, is er een probleem. Dit is namelijk een situatie van 

afhankelijkheid in plaats van zelfstandigheid. Dit is niet meteen de schuld van SHIB, maar er zou wel 

aan gewerkt moeten worden. Anders wordt de overbodigheid van SHIB inderdaad iets wat ‘het 

mooiste zou zijn’, maar wat nooit realiteit wordt. 
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Conclusie 
We concluderen dat SHIB gemiddeld scoort op de onderstaande indicator. De 

ontwikkelingssamenwerking van SHIB heeft als doel de functie van opstap naar zelfstandigheid te 

vervullen. SHIB streeft ernaar om op den duur overbodig te worden. Er zijn ook concrete 

voorbeelden te benoemen van projecten waarbij dit al zo is. Hiermee is SHIB dus op de goede weg.  

Toch blijkt ook dat de lokale bevolking wat betreft hoop en ondernemendheid afhankelijk is van de 

steeds weer terugkerende organisatie SHIB. Jetze Baas vraagt zich daarnaast zelf indirect al af of 

zelfstandigheid in de praktijk überhaupt mogelijk is. Dit zijn punten waar SHIB aan zal moeten 

werken. Hieruit concluderen we dat SHIB gemiddeld scoort op de onderstaande indicator. De 

hypothese verwerpen we daarom. 

 
 

Vorm van hulp 

Permanente ondersteuning Tijdelijke hulp als opstap naar zelfstandigheid 
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4.3.4 Rol van organisaties 

Vergelijking critici 
Wij concludeerden in hoofdstuk 2.5.4 dat hulporganisaties een ondersteunende, in plaats van een 

leidende of uitvoerende rol moeten aannemen. Verantwoordelijkheid en initiatief moet bij de lokale 

bevolking liggen. Nauw verwant aan de rol van organisaties is hun houding. Hulporganisaties moeten 

een nederige houding aannemen.  

SHIB is een organisatie die actief is in de bouw. Lokale organisaties en groepjes mensen komen met 

een plan en SHIB gaat, wanneer dit plan goed in elkaar zit, hier tijd en moeite in investeren. Baas:  

‘We willen dat ze een goed plan hebben. Laat je plan maar zien, heb je zaakjes op orde. Zolang ze die 

papieren niet hebben, helpen wij niet.’ Zijn de papieren wel op orde, dan wordt er een bouwproject 

gestart. SHIB is vooral actief in het bouwen en laat vervolgens de initiatiefnemers hun plannen 

uitvoeren. Zo is Antoinette verder gegaan met haar kleuterschool, maar nu in een goed gebouw 

zodat ze veel meer kinderen kon opvangen. Bovendien kon er een lesprogramma worden opgestart. 

Dit voorbeeld illustreert goed wat Jetze Baas zegt: ‘de lokale bevolking is bij ons in de lead’, (vraag 7, 

bijlage 2). 

Door de verantwoordelijkheid bij de lokale bevolking te leggen, wordt het werk van SHIB ook 

gewaardeerd door de Zuid-Afrikanen. Jetze Baas: ‘ik merk dat de mensen met wie we veel contact 

hebben het heel erg waarderen dat wij steeds aan hen vragen: wat willen jullie? Zo leg je de 

verantwoordelijkheid en de ondernemendheid ook bij hen. En als ze dat niet aankunnen, dan zijn ze 

ook niet toe aan hulp. En de vraag is of je dan wel projecten op moet zetten. De projecten worden 

dan iets dat even twee jaar werkt en vervolgens weer instort. Het initiatief en de 

verantwoordelijkheid moet bij de mensen daar zelf vandaan komen, anders is 

ontwikkelingssamenwerking zinloos.’ (vraag 12, bijlage 2). 

Er is hierbij wel een kanttekening te plaatsen, die betrekking heeft op de jongeren- en 

volwassenenreizen. Je ziet dat tijdens de reizen de deelnemers geen ondersteunende, maar een 

uitvoerende rol vervullen. Ook hier hebben we het met Jetze Baas over gehad, toen wij hem vroegen: 

‘Waarom kiezen jullie voor jongerenreizen in plaats van de jongeren in het gebied aan het werk te 

zetten?’ Baas antwoordde dat dit zeker een goede vraag was, waar SHIB op het moment veel over 

nadenkt. ‘Ik zag een foto van de afgelopen jongerenreis, waar de jongeren aan het werk waren. Maar 

op diezelfde foto zag ik Afrikanen aan de kant staan kijken. Toen dacht ik: jongens dit is fout. We 

moeten ze in ieder geval betrekken hierin.’ SHIB is zich dus wel bewust van de verkeerde houding die 

ze hier aannemen, maar heeft nog geen verandering hierin aangebracht. 

Ook over de houding van SHIB hebben we met Jetze Baas gepraat. Hij constateert een probleem in 

het denken van veel westerse hulporganisaties. ‘Het lastige is, dat wij als westerlingen steeds weer 

denken vanuit het perspectief dat wij iets aan hun situatie kunnen doen. Daar moeten we vanaf. Zíj 

moeten het doen en wij kunnen daar misschien iets bij helpen. We moeten niet langer denken vanuit 

onze superioriteit.’ (vraag 12, bijlage 2). Later spreekt Baas ook juist over het 

minderwaardigheidsgevoel van de armen. Deze gevoelens komen voort uit de sociale ongelijkheid 

die er is in de wereld. Hij vervolgt: ‘De kern van ontwikkelingshulp is dat je de relaties herstelt, maar 

dat begint wel bij jezelf. Als ik zelf vanuit een meerwaardigheidsgevoel leef, kan ik nooit goede 

ontwikkelingshulp bieden.’ (vraag 14, bijlage 2). Door relaties te herstellen kan de sociale cohesie 

tussen de lokale bevolking en de Westerse organisaties toenemen.  
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Conclusie 
SHIB laat de lokale bevolking de hoofdrol spelen: zij moeten met het initiatief komen, zij moeten de 

verantwoordelijkheid dragen. SHIB neemt hierbij slechts een ondersteunende rol in. Ook over de 

houding van de organisatie is SHIB zelf kritisch. Jetze Baas maakt ons duidelijk dat SHIB zich zeer 

bewust is van de veelgemaakte fout van een superieure houding. De enige kanttekening die te 

maken is bij de rol en houding van SHIB gaat over de reizen die ze organiseert. Hier vervullen de 

deelnemers en daarmee SHIB zelf een uitvoerende rol in plaats van een ondersteunende. SHIB is zich 

hier wel van bewust en denkt na over manieren om dit te veranderen. Concluderend kun je stellen 

dat SHIB zowel in de meeste gevallen een ondersteunende rol vervult als een nederige houding 

probeert aan te nemen. Hiermee scoort SHIB overwegend goed op de indicator die hoort bij deze 

variabele. De hypothese kunnen we dus zeker verwerpen. 

 

 
Rol van ontwikkelingsorganisaties 

Leidende/uitvoerende rol       Ondersteunende rol 
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4.3.5 Feedback 

Vergelijking critici 
Over de variabele feedback luidt onze conclusie dat feedback een vast onderdeel van het programma 

van hulporganisaties moet zijn. De organisaties moeten contact hebben met de bevolking en moeten 

een zo eerlijk mogelijke feedback van de lokale bevolking nastreven.  

  

Uit het interview met Jetze Baas komt naar voren dat SHIB kritisch tegenover zijn zichzelf staat, 

vooral de afgelopen tijd. ‘We proberen steeds te blijven nadenken. We lezen boeken waarin kritiek 

wordt gegeven op ontwikkelingshulp en houden vergaderingen.’ De beleidsvergadering is een 

belangrijke. Ze kwamen afgelopen keer, recentelijk, tot de ontdekking dat zo’n overleg met feedback 

veel vaker zou moeten georganiseerd worden. 

Feedback van de lokale bevolking is echter niet een vast onderdeel van het programma van SHIB. 

SHIB heeft wel veel contacten met de lokale bevolking. ‘Lokale mensen waar we kennis mee gemaakt 

hebben zijn de contactpersonen waar we veel mee overleggen’, (vraag 10, bijlage 2). Via deze 

contactpersonen hoort SHIB wel hoe de mensen in de township over de organisatie denken. ‘Als ik 

de lokale mensen die wij kennen moet geloven, kunnen wij daar niet meer stuk. De lokale bevolking 

in de township is lovend over ons werk.’ (vraag 23, bijlage 2).   

 

Conclusie 
Het is goed om te zien dat SHIB kritisch tegenover zichzelf staat en ook de resultaten en het verloop 

van de projecten naast elkaar legt. Ze doen dus voldoende aan zelfreflectie en zijn zo ook bezig met 

het verbeteren van hun projecten. Feedback van de lokale bevolking is er wel, maar wordt op 

informele, ongeplande manier verzameld. Feedback is niet een vast onderdeel van het programma 

van SHIB. Hierin schiet SHIB dus te kort wat betreft het criterium dat we opstellen aan de hand van 

de literatuur, zoals hierboven nog kort genoemd en verder behandeld in hoofdstuk 2.5.5. 

Onze hypothese luidde dat SHIB slecht scoorde op de variabele feedback. Deze hypothese verwerpen 

wij. Omdat SHIB wel aan feedback doet, maar dit geen vast onderdeel van het programma is, 

presteert SHIB gemiddeld op deze variabele. Hieruit volgt de volgende indicator: 

 

 
 

Feedback 

Geen feedback van de lokale bevolking           Feedback van de lokale bevolking 
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4.3.6 Relaties met andere hulporganisaties 

Vergelijking critici 
Over deze variabele concluderen we dat er meer samenwerking plaats moet vinden tussen 
hulporganisaties. Bodelier en Vossen belichten vooral de voordelen hiervan: organisaties kunnen van 
elkaar leren en elkaar aanvullen. Polman waarschuwt juist voor problemen die optreden wanneer er 
geen samenwerking plaatsvindt: concurrentie die ertoe leidt dat hulp niet altijd op de juiste plek 
terecht komt. Er moeten dus relaties tussen organisaties gevormd worden met een 
samenwerkingskarakter.  
 
Om SHIB te kunnen plaatsen op de bijbehorende indicator, is vraag 16 van ons interview erg 
belangrijk (zie bijlage 2). Op de vraag of er meerdere organisaties actief zijn in het gebied waar SHIB 
werkt, antwoordde Jetze Baas: ‘In Kreplin rivieren gebied weet ik het niet zeker.’ Dit is een ernstige 
zaak, want als je niet weet of er meerdere organisaties werkzaam zijn, kun je ook niet met hen 
samenwerken.  
 
Baas erkent dat dit nog een ontbrekend onderdeel is binnen SHIB. ‘Het is een goede vraag. Je moet 
die vraag ook stellen en daar hebben we ons te weinig mee bezig gehouden. Dat je eventueel met ze 
kan samenwerken. We werken wel samen met sponsoren uit Nederland, maar nog niet met andere 
ontwikkelingsorganisaties.’  
 
SHIB werkt wel samen met lokale groepen, zoals de gemeente en organisaties die opleidingen 
verzorgen voor mensen in de townships. Hier zie je dat de drie verschillende actoren elkaar 
aanvullen. Dit is een van de voordelen van samenwerking die genoemd wordt door Bodelier en 
Vossen.  
 

Conclusie 
Omdat samenwerking met andere hulporganisaties ontbreekt, scoort SHIB zeker niet goed op deze 
indicator. Wel kun je stellen dat SHIB op de goede weg is, omdat ze allereerst bewust is van dit 
probleem en daarnaast omdat SHIB al een goedlopende samenwerking heeft met andere actoren. 
SHIB scoort al met al overwegend slecht op de indicator van relaties met andere hulporganisaties. De 
hypothese verwerpen we hiermee. Uit de conclusie volgt de volgende plaats van SHIB op de 
indicator: 
 
 
 
 

Relaties met andere hulporganisaties 

 
Concurrentie of afwezigheid van relaties                    Samenwerking 
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4.3.7 Verdeling van verantwoordelijkheid 
Bij het onderwerp verdeling van verantwoordelijkheid hebben wij twee indicators opgesteld. Deze 

worden verder toegelicht in hoofdstuk 2.5.7. Onder de negatieve kant van de indicatoren staat 

‘collectieve verantwoordelijkheid’. Aan de positieve zijde staat het begrip taakverdeling centraal.  

Vergelijking critici – verantwoordelijkheid tussen organisaties 
De eerste indicator gaat over de verdeling van verantwoordelijkheid tussen organisaties. Deze 

indicator bouwt voort op de indicator over de relaties met andere hulporganisaties. We hebben 

hierbij geconcludeerd dat SHIB niet of nauwelijks samenwerkt met andere hulporganisaties. Een 

taakverdeling binnen een samenwerkingsverband is hier dus ook niet aan de orde. Collectieve 

verantwoordelijkheid echter ook niet. Het is daarom niet mogelijk om SHIB een plek te geven op 

deze eerste indicator. 

Vergelijking critici – verantwoordelijkheid binnen de organisaties 
De tweede indicator gaat over de verdeling van verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Hier 

heeft SHIB natuurlijk wel mee te maken.  

SHIB heeft geen betaalde werknemers in dienst; de stichting is geheel afhankelijk van de inzet van 

vrijwilligers. Er is een klein bestuur van rond de vijf personen. Hierbinnen zijn de taken op 

administratief gebied verdeeld: er is onder andere een secretaresse en een penningmeester. Er zijn 

maar enkele mensen van uit Nederland die werkelijk aan de slag gaan in Zuid-Afrika. Hiertussen is er 

ook gedeeltelijk een taakverdeling. Zo is Jetze Baas bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het 

kinderwerk. SHIB benoemt deze verdeling van verantwoordelijkheid concreet op hun website: ‘De 

organisatie wordt bestuurd door het dagelijks bestuur waarbij verschillende 

verantwoordelijkheidsgebieden apart zijn benoemd.’37 

Anderen die vanuit Nederland bij de stichting zijn betrokken, zijn de deelnemers van de groepsreizen. 

Zij halen geld op en gaan vervolgens twee weken als groep aan de slag in Zuid-Afrika met onder 

andere bouwen, kinderwerk en shackrepair. Zij hebben elk een eigen verantwoordelijkheid voor het 

ophalen van geld en in Zuid-Afrika zijn de taken onder hen ook duidelijk verdeeld.  

Dan is er natuurlijk ook nog de verdeling van verantwoordelijkheid tussen de Zuid-Afrikanen die 

dagelijks werkzaam zijn op de projecten. SHIB heeft gewerkt en werkt aan verschillende 

bouwprojecten. Bij sommige, zoals bij de kleuterschool van Antoinette, is de taakverdeling heel 

duidelijk. Er is een bestuur, Antoinette heeft de leiding, het loopt perfect. Ook bij de school in 

Borellelo is dat zo en bij het project in Maziste. Daar krijgen we ook onderzoeksrapporten van en zijn 

er duidelijke afspraken gemaakt. Zo zijn de taken duidelijk verdeeld en ligt de verantwoordelijkheid 

voor een bepaalde taak ook bij degene die daarvoor is aangesteld. Bij een ander project, het 

Immanuel Hope Centre is dat niet duidelijk. Dit alles vertelt Jetze Baas ons na aanleiding van vraag 13 

(zie bijlage 2).  

SHIB is zelf bewust bezig met de verdeling van verantwoordelijkheid tussen mensen die bij de 

stichting betrokken zijn. ‘Wat je zoveel mogelijk moet proberen te bereiken, is dat zij, de Zuid-

Afrikanen, zich verantwoordelijk voelen voor de dingen die ze doen. En zolang ze denken dat wij het 

allemaal wel regelen, dan is het niets.’ (vraag 10, bijlage 2).  De vraag is natuurlijk hoe je kunt 

bereiken dat de lokale bevolking zich verantwoordelijk gaat voelen. SHIB werkt hieraan door ook 

concreet taken bij groepen mensen neer te leggen, zo blijkt uit het antwoord op vraag 11. Je ziet dat 

SHIB hierbij werkt met een duidelijke taakverdeling, waarbij collectieve verantwoordelijkheid zeker 

                                                           
37 (SHIB, 2016) 
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niet aan de orde is. Over het werk van de lokale bevolking zegt Jetze Baas: ‘Als zij hun taak niet 

vervullen gaan wij het niet voor hun oplossen.’  

Conclusie 
Concluderend stellen wij dat SHIB goed presteert op de indicator over de verdeling van 

verantwoordelijkheid binnen de organisatie. De taakverdeling binnen de groep mensen die actief is 

op de projecten, is in de meeste gevallen duidelijk. Ook is het zeer positief dat SHIB wil dat de lokale 

bevolking zich verantwoordelijk voelt en dat SHIB het niet gaat oplossen wanneer zij hun taak niet 

goed vervullen. Er is zo een duidelijke taakverdeling en verdeling van verantwoordelijkheid waar men 

zich ook daadwerkelijk aan houdt. Eveneens is de taakverdeling binnen de organisatie van 

groepsreizen duidelijk. Er zijn echter wel wat kanttekeningen te plaatsen: het Immanuel Hope Centre 

heeft geen duidelijke taakverdeling, terwijl dit wel zou moeten. Dit is echter maar een van de 

projecten van SHIB. De organisatie presteert overwegend goed op de indicator van verdeling van 

verantwoordelijkheid binnen de organisatie.  Hiermee verwerpen we de hypothese. Uit de conclusie 

volgt de volgende plaats van SHIB op de indicator over deze variabele: 

 
 

Verdeling verantwoordelijkheid binnen de organisatie 
 

 
Collectieve verantwoordelijkheid   voor specifieke doelen en taken 

       bepaalde mensen aangesteld 
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4.3.8 Reactie op corruptie of conflict 

Vergelijking critici 
De indicator over corruptie die wij hebben opgesteld draait om de reactie van hulporganisaties op 

corruptie, misbruik of conflict. De meest gewenste reactie zou, na aanleiding van ons onderzoek, zijn 

om het probleem op te lossen, of wanneer dit niet mogelijk is, om te stoppen met 

ontwikkelingssamenwerking. Dit is een harde, maar goede oplossing omdat hiermee het bevorderen 

van corruptie voorkomen kan worden.  

Wij stelden SHIB de vraag of er wel eens conflicten of corrupte activiteiten hebben plaatsgevonden 

die te maken hadden met SHIB. (vraag 18, bijlage 2). Hierop vertelde Jetze Baas ons over een groot 

probleem dat aan het begin van het bestaan van de organisatie heeft gespeeld. Een van de oprichters 

van SHIB had het plan gemaakt een weeshuis te bouwen in Zuid-Afrika. De andere bestuursleden 

vertrouwden hem blindelings en waren enthousiast over dit goede idee. Deze ene man was ook altijd 

degene die als enige contact mocht hebben met Zuid-Afrika. Toen Baas echter later Zuid-Afrika zelf 

bezocht, kwam hij erachter dat de mensen in Zuid-Afrika helemaal geen weeshuis hadden gewild. 

Het weeshuis was helemaal niet nodig geweest! Baas heeft de Nederlandse man hier later mee 

geconfronteerd en dit leidde tot een ruzie. Uiteindelijk kwam de aap uit de mouw: ‘Uiteindelijk bleek 

ook dat hij met geld had gerommeld. Toen hebben we besloten: we gaan hier afstand van nemen. Hij 

is zelf opgestapt en naar een andere organisatie gegaan’, aldus Jetze Baas.  

Een tweede conflict dat Baas beschrijft speelt zich af in het Immanuel Hope Centre (IHC), een van de 

projecten van SHIB. Nadat SHIB de bouw van de centrum had geleid, is er een lokale organisatie de 

activiteiten binnen het centrum gaan leiden. Jetze Baas vertelt: ‘Daar kwam opeens een Nigeriaanse 

man aanzetten met een groot rapport. Daarin had hij in alle townships onderzoek gedaan naar 

armoede en aids etc. Daar wilde hij toen 80.000 rand voor hebben. Wij zeiden: ‘daar hebben wij 

nooit om gevraagd.’ Uiteindelijk heeft toen iemand van IHC hem dat geld toch gegeven. Toen hebben 

we gezegd: ‘dan willen we niet meer met jullie samenwerken’. Het bestuur in NL heeft toen gezegd: 

‘we stoppen ermee.’’ Zo heeft SHIB deze organisatie uit het IHC gezet en heeft daar een nieuwe 

organisatie aangesteld. 

Conclusie 
Als je deze twee conflictsituaties vergelijkt, valt je een ding op: de manier waarop SHIB reageert op 

conflict is hetzelfde. In beide gevallen stopt SHIB direct met de samenwerking. Zowel het corrupte 

bestuurslid als de organisatie in het Immanuel Hope Centre worden door SHIB de rug toegekeerd. In 

beide situaties worden de corrupte betrokkenen vervangen door nieuwe. Zo reageert SHIB kordaat 

op situaties van conflict. Hiermee sluit de aanpak van SHIB bijzonder goed aan bij het pleidooi van 

Linda Polman, zoals hierboven beschreven en verder uitgewerkt in een van de voorgaande 

hoofdstukken. Op de indicator van deze variabele scoort SHIB daarom goed. Hiermee kunnen we de 

hypothese aannemen. Uit deze conclusie volgt de volgende plaats van SHIB op de indicator van deze 

variabele: 

 
 

Reactie op corruptie of conflict 

Negeren en doorgaan       Aanpakken of vertrekken 
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4.3.9 Voedselhulp 

Vergelijking critici 
Over de variabele voedselhulp luidt onze conclusie: om de lokale economie te stimuleren moet het 

voedsel dat uitgedeeld gaat worden, ingekocht worden op de lokale markt, in plaats van dat het 

meegenomen wordt uit het Westen.  

SHIB werkt met voedselvoorzieningen tijdens het shackrepair. Hierbij worden de allerslechte krotjes 

opgeknapt door bijvoorbeeld golfplaten te vervangen en gaten te dichten. De bewoners van deze 

shacks krijgen ook een doos met voedsel. SHIB probeert hierbij echt de armste van de armste 

mensen te bereiken. Het voedsel wordt door SHIB in Zuid-Afrika zelf ingekocht om de lokale 

economie te stimuleren. (vraag 20, bijlage 2) 

Conclusie 
Deze variabele is zo kort maar krachtig: SHIB koopt eten in op de lokale markt en voldoet daarmee 

aan het criterium dat we hebben opgesteld wat betreft voedselhulp. Hiermee kunnen we de 

hypothese aannemen, want SHIB scoort goed bij deze variabele. Uit deze conclusie volgt de volgende 

plaats van SHIB op de indicator die hoort bij deze variabele: 

 
 
 

Inkoop etenswaar voor voedselhulp 

Voedsel uit het Westen       Producten van lokale boeren 
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5. Conclusie 
In onze resultaten hebben we al per variabele een conclusie getrokken, zowel voor SHIB als voor 

Raise. We kiezen ervoor om de resultaten nog even kort schematisch onder elkaar te zetten en weer 

te geven in een conceptueel model.  

5.1 Raise 
Keuze voor hulp in bepaald gebied/land  overwegend goed  
Doelen       overwegend goed  
Vorm van hulp      gemiddeld   
Rol van organisaties     overwegend goed  
Feedback      gemiddeld   
Relaties met andere hulporganisaties   overwegend slecht  
Verdeling verantwoordelijkheid   overwegend goed    
Reactie op corruptie of conflict    goed    
Inkoop etenswaar voedselhulp    goed    

Totale gemiddelde     overwegend goed 
 

Keuze voor een bepaald gebied + 

Doelen   + 

Vorm van hulp  0 

Rol van organisaties + 

Feedback 0 

Relaties met andere hulporganisaties -  

Verdeling van verantwoordelijkheid +  

Reactie op corruptie of conflict    + 

Voedselhulp        + 

 

Wanneer we de resultaten onder elkaar zetten kunnen we tot een gemiddelde komen. De 

gemiddelde score van Raise op de indicatoren is overwegend goed. Elk van de indicatoren oefent 

invloed uit op de mate van effectiviteit van de vorm van ontwikkelingssamenwerking door Raise. Dit 

is eveneens te zien in ons conceptueel model. Uit dit model kunnen we aflezen dat de onafhankelijke 

variabelen vaker een positieve dan een negatieve of neutrale invloed uitoefenen op de afhankelijke 

variabele. Daaruit kunnen we concluderen dat de vorm van ontwikkelingssamenwerking door 

Stichting Raise overwegend effectief is. 

 

 

  

Mate van effectiviteit van de vorm 

van ontwikkelingssamenwerking 

Raise 
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5.2 SHIB 
Keuze voor hulp in bepaald gebied/land  overwegend goed  
Doelen       overwegend goed  
Vorm van hulp      gemiddeld   
Rol van organisaties     overwegend goed  
Feedback      gemiddeld   
Relaties met andere hulporganisaties   overwegend slecht    
Verdeling verantwoordelijkheid binnen organisatie overwegend goed    
Reactie op corruptie of conflict    goed    
Inkoop etenswaar voedselhulp    goed    

Totale gemiddelde     overwegend goed 
 
 
Keuze voor een bepaald gebied + 

Doelen   + 

Vorm van hulp  0 

Rol van organisaties + 

Feedback 0 

Relaties met andere hulporganisaties -  

Verdeling van verantwoordelijkheid +  

Reactie op corruptie of conflict    + 

Voedselhulp        + 

Wanneer we de resultaten onder elkaar zetten kunnen we tot een gemiddelde komen. De 

gemiddelde score van SHIB op de indicatoren is overwegend goed. Elk van de indicatoren oefent 

invloed uit op de mate van effectiviteit van de vorm van ontwikkelingssamenwerking door SHIB. Dit is 

eveneens te zien in ons conceptueel model. Uit dit model kunnen we aflezen dat de onafhankelijke 

variabelen vaker een positieve dan een negatieve of neutrale invloed uitoefenen op de afhankelijke 

variabele. Daaruit kunnen we concluderen dat de vorm van ontwikkelingssamenwerking door SHIB 

overwegend effectief is. 

5.3 Eindconclusie 
De hoofdvraag van ons profielwerkstuk luidt:  
In hoeverre is de vorm van ontwikkelingssamenwerking door Stichting Hulpverlening Internationaal 
Barneveld en Stichting Raise effectief? 
 
Uit bovenstaande conclusies kunnen we het volgende antwoord formuleren op onze hoofdvraag: 

Enerzijds is de vorm van ontwikkelingssamenwerking door zowel SHIB als Raise overwegend effectief, 

maar anderzijds blijkt uit de afzonderlijke scores op de indicatoren dat er nog ruimte voor 

verbetering is.  

De algemene hypothese zoals gesteld in 2.6.2.3 is hiermee verworpen. 

Deze verbeterpunten willen we graag verder uitwerken in een advies voor beide organisaties.  

Mate van effectiviteit van de vorm 

van ontwikkelingssamenwerking 

door SHIB  
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6. Advies 
Naar aanleiding van het niet optimaal scoren op iedere indicator stellen we een advies op voor beide 

organisaties. Soms scoren de organisaties niet optimaal vanwege een reden die de organisatie niet 

meer kan veranderen. Hierover brengen wij daarom ook geen advies uit. 

6.1 Advies aan Stichting Raise 
Rol van organisaties 

Wij denken dat GraceFarm nooit geheel zelfstandig zal kunnen worden omdat Alide een uitvoerende 

rol vervult en het er niet op lijkt dat ze het stokje op den duur zal doorgeven. Een advies van ons is 

daarom dat Alide andere Malawiaanse vrouwen zou kunnen opleiden om haar werk op den duur 

over te nemen. Hierdoor zou Alide op een eventueel nieuw project weer hetzelfde kunnen gaan 

doen.  

Feedback 

De feedback waar Stichting Raise op dit moment mee werkt is incidenteel en informeel. Ons advies 

aan Raise is om de feedback een vast onderdeel van het programma te maken. Werknemers op de 

farm en mama’s in het weeshuis zouden met regelmaat moeten worden gestimuleerd om feedback 

te geven. Hierdoor kan er een beter beeld gevormd worden over de positie van Stichting Raise in 

Malawi en kunnen eventuele problemen sneller opgelost worden. Dit leidt tot betere 

toekomstplannen. 

Relaties met andere hulporganisaties 

Allereerst adviseren we stichting Raise om meer contact te hebben met de andere twee weeshuizen 

in de omgeving. Op deze manier kunnen ze de verdeling van leeftijdsgroepen van kinderen beter op 

elkaar afstemmen. Nu overlappen de leeftijdscategorieën soms en zo werken de weeshuizen 

eigenlijk langs elkaar heen. Ze zouden elkaar daarentegen kunnen ondersteunen in een goede vorm 

van zorg in de weeshuizen. Ze zouden elkaar kunnen inspireren en van elkaar kunnen leren. Ten 

tweede zou Stichting Raise in een noodsituatie, zoals deze zich voordeed in de hongersnood vorig 

jaar, beter moeten samenwerken met het Rode Kruis wat betreft voedselvoorzieningen. Zo zou dit 

probleem effectiever kunnen worden opgelost. Ten derde zou Stichting Raise daadkrachtiger moeten 

optreden wanneer grote organisaties hun goed opgeleide werknemers wegkapen. (zie vraag 3, 

bijlage 1).  
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6.2 Advies aan Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld 
Doelen 

Het huidige doel van de groepsreizen van SHIB is dat jongeren geïnspireerd worden in Zuid-Afrika om 

terug in Nederland weer nieuwe plannen te maken voor ontwikkelingssamenwerking (zie vraag 4, 

bijlage 2). SHIB zou meer concrete plannen moeten maken om deze doelstelling te verwezenlijken. 

Dit zou kunnen in de vorm van nazorg aan de deelnemers van de reizen. Ook zouden de deelnemers 

van tevoren beter geïnformeerd moeten worden over de doelen van SHIB en de uitwerking van 

ontwikkelingssamenwerking op het gebied.  

Vorm van hulp 

SHIB zou ervoor moeten zorgen dat de zogenaamde wake-up call van reizen niet langer nodig is om 

de lokale bevolking hoop te geven en te activeren. Ons advies is daarom dat SHIB de lokale bevolking 

meer en meer laat zien hoe hun werk invloed heeft op de positieve ontwikkeling van het gebied. 

Daardoor zal de lokale bevolking beseffen hoe belangrijk hun werk is en halen ze niet langer slechts 

motivatie en hoop uit de (terug)komst van SHIB. 

Rol van de organisatie 

We constateren dat deelnemers van de groepsreizen teveel een uitvoerende in plaats van 

ondersteunende rol vervullen. We adviseren SHIB daarom om meer onderzoek te doen naar de 

aanwezige bekwaamheid binnen de lokale bevolking en die vervolgens meer in te zetten. De 

deelnemers van de reizen zouden zo een meer ondersteunende rol kunnen gaan vervullen. Een 

voorbeeldsituatie hiervan is het kinderwerk. In de huidige situatie organiseren de deelnemers van de 

reizen kinderwerk voor de kinderen in de townships. We adviseren SHIB om de deelnemers aan 

lokale bewoners te leren hoe ze kinderwerk moeten geven. Zo zouden Nederlandse jongeren 

Afrikaanse jongeren kunnen leren om kinderwerk te geven aan de Afrikaanse kinderen. Het 

kinderwerk zou dan veel vaker, ook na het vertrek van de deelnemers, georganiseerd kunnen 

worden.  

Feedback 

De feedback waar SHIB op dit moment mee werkt is incidenteel en informeel. Ons advies aan SHIB is 

om de feedback een vast onderdeel van het programma te maken. Als voorbeeld nemen we lokale 

bewoners op de bouw en burgermeesters van de gemeenten. Zij zouden met regelmaat moeten 

worden gestimuleerd om feedback te geven. Hierdoor kan er een betere beeld gevormd worden over 

de positie van SHIB in de townships en kunnen eventuele problemen sneller opgelost worden. Dit 

leidt tot betere toekomstplannen. 

Relaties met andere hulporganisaties 

SHIB heeft op dit moment helemaal geen contacten met andere hulporganisaties in de omgeving en 

weet überhaupt niet of deze aanwezig zijn. Ons advies aan SHIB is dat zij zich hierin veel meer 

verdiepen. Allereerst zou dit kunnen leiden tot een uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast 

zou er een samenwerking kunnen ontstaan waarbij de organisaties een taakverdeling maken zodat zij 

elkaar aanvullen en versterken.  

Verdeling van verantwoordelijkheid binnen de organisatie 

Binnen het Immanuel Hope Centre is er op dit moment geen duidelijke taakverdeling. Ons advies aan 

SHIB is om de medewerkers in dit centrum aan te sporen om hiervoor een duidelijk plan te maken. 

Hoewel SHIB aangeeft hier al mee bezig te zijn, is dit op het moment nog geen werkelijkheid. SHIB 

zou hier op korte termijn daadkrachtig in moeten zijn, zodat dit centrum optimaal zal gaan kunnen 

functioneren. 



58 
 

7. Discussie en aanbeveling 
We kijken in dit hoofdstuk terug op ons onderzoek en constateren een aantal zaken die we hier ter 

discussie stellen. Daarnaast formuleren we een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

7.1 Discussie 
Ten eerste hadden we langer na moeten denken over de interviewvragen. Zo hadden we ervoor 

kunnen zorgen dat deze vragen beter aansloten op de indicatoren. Dit was nu niet altijd het geval. 

Daarom kostte het ons nu veel moeite om de juiste informatie uit het interview bij de juiste variabele 

te vinden.  

Verder hebben we de antwoorden uit de interviews zelf geïnterpreteerd om ze te koppelen aan een 

variabele. Hierbij hebben we geprobeerd om de uitspraken van Jetze Baas en Willem van Gent zoveel 

mogelijk naar waarheid te gebruiken. Doordat de vragen niet altijd even goed aansloten bij de 

variabelen, liepen we soms het risico om uitspraken uit hun context te halen of verkeerd te 

interpreteren.  

We hebben de organisaties op de indicatoren geplaatst door deze onder te verdelen in vijf zones. We 

hebben naar de uitersten gekeken en daarna bepaald of de organisatie meer naar de ene of meer 

naar de andere uiterste neigde. Soms hebben we organisaties neutraal beoordeeld. Voor het bepalen 

van de positie van de organisaties op de indicator hebben we echter niet een wiskundige vergelijking 

gebruikt. Het kan dus zijn dat de meningen verdeeld zijn wat betreft de zone waarin wij een 

organisatie geplaatst hebben.  

7.2 Aanbeveling 
Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om het onderzoek uit te breiden en veel meer kleine 

organisaties te onderzoeken. Zo zou je een algemene conclusie kunnen trekken over de effectiviteit 

van ontwikkelingssamenwerking door kleine, particuliere organisaties. Aan de hand daarvan zou je 

de overheid kunnen adviseren om meer aandacht te schenken aan deze organisaties of juist niet. 

Verder zou het intrigerend zijn om ook grotere organisaties zoals bijvoorbeeld WorldVision te 

onderzoeken aan de hand van onze variabelen. Zijn de indicatoren ook geschikt als 

meetinstrumenten voor grotere hulporganisaties? Wanneer dit zo is, kun je ook grotere organisaties 

van advies voorzien. 

Tot slot zou het bijzonder boeiend zijn om zelf een organisatie op te zetten waarbij je probeert zo 

goed mogelijk te scoren op de indicatoren. Hiermee zou je een optimale effectiviteit kunnen 

bereiken.  
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9. Bijlagen 

Bijlage 1: Interview Raise 
1. In welke gebieden/welk gebied is uw organisatie actief? 
In Malawi, in het Jahoo gebied. Dit gebied ligt in het zuidoosten van het land. Wij zijn nu als 

stichting 4,5 jaar bij het project GraceFarm betrokken. 

2. Kunt u motiveren waarom uw organisatie juist in die gebieden/dat gebied actief is? 
 

We hebben hier eigenlijk niet zelf bewust voor gekozen. Het is op ons pad gekomen door een 

Nederlandse vrouw die werkzaam was op het project. Het project werd hiervoor gerund door 

een Afrikaans echtpaar. Zij moesten het land verlaten. Het project was op sterven na dood. De 

financiële bijdragen werden steeds minder. Alide, een Nederlandse vrouw die werkte op het 

Malawiaanse project, was in Nederland en kwam bij Wim de Kwant omdat ze eigenlijk een 

printer nodig had met cartridges die ze in Malawi kon kopen. Zo begon het balletje te rollen. Hij 

is toen op bezoek geweest en zag de nood in Malawi. Zo is hij daarmee verder gegaan. En 

vandaaruit is het verder ontwikkeld.  

3. U spreekt over ‘het project’, wat houdt dat precies in? 

Het project heeft twee delen: een weeshuis en een boerderij. Het weeshuis heeft ongeveer 30 
kinderen. We bieden ze onderdak en een kliniek, die door Alide wordt gerund. Ze wilde daar 
oorspronkelijk alleen de kliniek runnen. Daarna heeft ze steeds meer taken op zich genomen. De 
kliniek is bedoeld voor kinderen op het project en voor de farmers. De Farm heeft 10000 
macadamiabomen. De macadamia-noten kunnen voor veel geld verkocht worden. We willen er 
het liefst nog 50 000 bomen bij. Het duurt zeven jaar voordat een macadamiaboom voor winst 
kan zorgen. Als je die tijd en moeite investeert, kun je er echter veel winst mee maken. 
Macadamianoten zijn schaars en erg gewild. We verkopen ze via een Afrikaanse handelaar. Dan 
gaan ze de hele wereld over. We willen de farm op een professionele manier runnen. Dat 
betekent: een goeie werkgever en goed voor de aarde. De winst willen we terug investeren in 
het weeshuis, de kliniek en een eventuele school. Uiteindelijk kunnen we het misschien ook 
gebruiken om nieuwe projecten te starten.  

 

Project zal financieel onafhankelijk zijn door de verkoop van de noten. Daar werken we naartoe. 

Of het project ook zonder westerlingen gaat functioneren, dat vraag ik me af. Als mensen goed 

opgeleid zijn, gaan ze ook vaak weg naar grote organisaties of ze worden weggekaapt door grote 

organisaties.  

 
4. Welke doelen heeft uw organisatie in het gebied waar uw organisatie actief is? 
In kan ze niet zo oplepelen, dus ik ga ze even voor je opzoeken.  

Onze missie is, dat kinderen zonder thuis en zonder ouders, een nieuw thuis hebben en in een 

christelijke en veilige omgeving kunnen opgroeien. We willen voorzien in voeding, onderdak, 

scholing, werkvoorzieningen.  

 

Farm: 
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Als eerste het professionaliseren van de boerderij. Door te investeren in kennis en ervaring. Na te 

denken en zorg te dragen voor project op lange termijn. Als tweede op economisch 

verantwoorde wijze omgaan met de grond op het project. Het Magambo gebied hebben we ook 

in ons bezit; Dat willen we in de toekomst ook gaan gebruiken. Ten derde willen we een lokale, 

betrouwbare partner zijn. We willen zorgen voor een stabiel werkgeverschap. We willen met het 

project een bron van inkomsten zijn voor lokale bevolking. Onze winsten willen we 

herinvesteren.  

 

Weeshuis: 

In het weeshuis willen we de zorg professionaliseren. We willen zorgen voor de ontwikkeling van 

de kinderen, door een individueel groeiplan voor elk kind. Dit doen we door een goede 

samenwerking met social welfare. Daarnaast willen we zorgen voor goede 

onderwijsvoorzieningen.  

 

5. Werkt u veel samen met lokale bevolking? 
Een Indische man runt het macadamianoten-systeem. Hij werkt dan weer samen met andere 

mensen van de lokale bevolking. Hij leidt ons westerlingen op door ons te leren hoe we om 

moeten gaan met de noten en hij heeft een baan. Zo creëren we een win-winsituatie.  

De werkers op de farm zijn allemaal Malawiaans en de aannemer is ook een Malawiaan. De 

aannemer neemt, zoals zijn titel eigenlijk al zegt, anderen aan om op het project aan de slag te 

gaan.  

 
 
6. Wie bekleden bestuursfuncties in het gebied waar uw organisatie actief is? 
Het managementteam bestaat uit 3 Malawianen en Alide. Het bestuur staat daarboven en 

bestaat uit 2 westerlingen en 3 Malawianen.  

 
7. Kunt u iets vertellen over het contact tussen lokale medewerkers en medewerkers vanuit 

Nederland? 
De meeste mensen in Malawi hebben internet op hun telefoon. We gebruiken WhatsApp en we 

e-mailen. Wim de Kwant gaat daar 3 keer per jaar naar toe om contact te houden. We hebben 

via internet eigenlijk wel dagelijks contact. Wim de Kwant is een soort Nederlandse manager op 

het project, maar is het grootste gedeelte van de tijd in Nederland.  

8. Krijgen jullie feedback van de lokale bevolking over het werk van Raise? 

Niet in een vaste structuur. Maar onze manager heeft goed contact met de chiefs van de 

omliggende dorpen. We proberen echt goed contact te houden hiermee. Daarnaast hebben we 

nauwe banden met de lokale bevolking, omdat er heel wat Malawianen op het project werken of 

betrokken zijn door de soja-actie.  

 

9. Hoe ziet de takenverdeling eruit bij de medewerkers van uw organisatie? 
Het managementteam van het weeshuis, bestaand uit een aantal Malawianen en Alide, heeft 

een meerjarenplan.  

De farm wordt bestuurd in samenspraak tussen Wim en het managementteam. 
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Lyson is de general manager. De gehele farm is ondergeschikt aan Lyson. Hij heeft ook een hele 

taakverdeling voor de verschillende groepen werknemers. Amoss is boekhouder. Mama Chiswha 

is de hoofdmoeder van het weeshuis. Alide is behalve werkzaam in de kliniek, ook als het ware 

overall verantwoordelijk. Lyson, Amoss en mama Chiswha zijn allen Malawianen.  

 

10. Zijn er meerdere organisaties actief in het gebied waarin u werkt?  
Ja, er zijn in een straal van dertig kilometer 2 andere weeshuizen. Het ene weeshuis is bedoeld 

voor kleine kinderen van 0-5 jaar. In het andere weeshuis wonen kinderen tussen 5 en 12 jaar. 

Wij zijn de enige voor kinderen van jong tot oud, zelfs tot 18 jaar. Voor de rest zijn er geen 

andere hulporganisaties actief. Er is wel het Rode Kruis bijvoorbeeld, als ze voedselhulp doen. Ze 

komen dan in ons dorp. Maar het is niet zo dat er ergens een kantoortje zit van hen, dat ze er 

permanent werken. 

11. Hoe komt het dat dit allemaal weeshuizen zijn? 

De meeste hulporganisaties die in Malawi werkzaam zijn, zitten rondom de grote steden. Hoe 

verder je in het gebied van het platteland komt, hoe minder hulporganisaties er actief zijn. De 

chief van het dorp, een soort burgemeester, heeft wel aangegeven dat er heel veel wezen zijn.  

 

12. Hebben jullie contact met de andere weeshuizen? 

We hebben heel beperkt contact. We weten van elkaars bestaan af. Er zijn wel andere projecten 

in Malawi waar we contact mee hebben, zoals Timotheus en Stefanos.  

13. Zijn er wel eens conflicten op Grace Farm? 
We moeten er heel kort op zitten. Het is toch Afrika, dus elke twee stappen die je vooruit zet, 
daar moet je er ook weer 1 voor terug. Ik denk daarom ook dat de organisatie nooit helemaal op 
eigen benen gaat kunnen staan. Om deze cultuur. Bijvoorbeeld vorig jaar hadden we een tractor 
naar het project gestuurd. Daar hadden ze toen de olie niet van vervangen toen dat moest. Zij 
hadden zoiets van: hij doet het toch nog?! Daarin zie je wel heel duidelijk de culturele 
verschillen! 

 
14. Wat zouden jullie doen als er een groot conflict/oorlog uitbreekt in het gebied? 

Voor ons staat veiligheid altijd voorop. Als iets niet veilig is, kiezen we voor de veilige optie. We 

hebben wel eens gehad dat de omwonende personen, dat die de paaltjes waarmee het gebied 

afgezet is, hadden verschoven. Dus dat ze zelf meer grond hadden. Dat is wel een conflict 

geweest. Ander voorbeeld: In tijd van hongersnood stonden er vaak mensen aan de deur. En 

daar komt de cultuur dan ook weer naar boven. Zij hadden geen eten en wij wel, dus is de norm 

dan dat wij zouden moeten delen. We hebben gelukkige hele goede contacten met de politie. 

We hebben ze toen geen eten gegeven, maar alles wel uitgepraat met de politie erbij. Het is heel 

gevaarlijk als je wel meegaat in zulke bedreigingen. Want dan weten ze je de volgende keer ook 

te vinden. Daarom hebben we dat niet gedaan. 

Als er oorlog zou uitbreken in het gebied, zouden we ons best doen om het project te blijven 

ondersteunen, maar veel Nederlanders zullen dan weggaan van het project.  

 

15. Werkt u binnen uw organisatie ook met voedselvoorzieningen? 
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We hebben afgelopen voorjaar een grote noodhulpactie gedaan, als gevolg van de hongersnood 

dit jaar. Dat kwam door el niño. Toen zijn we een actie gestart waar we heel veel geld mee 

hebben opgehaald. We gaven ze toen zakken maïs. Dit jaar is het Rode Kruis daar mee bezig. 

Omdat het nu heel druk is op het project, hebben we besloten om het geld dat over is van de 

vorige hulpactie te bewaren. Als er dan nog een keer iets nodig is, kunnen we dat daar aan 

besteden.  

We helpen werknemers wel om aan voedsel te komen, maar we geven geen zakken weg aan ze. 

Dat leidt tot scheve gezichten bij de rest van de bevolking.  

We geven mensen zakken maïs in de tijd dat de zakken heel goedkoop zijn. Zodra er honger is, 

kunnen ze zichzelf daar dan van voorzien. En die zakken maïs verrekenen we met hun salaris. En 

al die maïs kopen we in in Malawi. 

 
 

16. Hoe ziet u in uw organisatie dat de ontwikkelingshulp bijdraagt aan de positieve 
ontwikkeling van het gebied waar u werkt? 

Dat zien we zeker.  Een voorbeeld van een actie die we elk jaar doen, is het soja project, met 

ongeveer 500 gezinnen. De macadamiabomen liggen op dit moment ver uit elkaar. Dat land wat 

daar tussen ligt, lenen we uit aan de lokale bevolking. We geven ze dan soja zaad en dan moeten 

ze zelf voor dat stukje land zorgen. Zaaien, verzorgen en oogsten. Daarna kopen wij die soja van 

ze, voor een vooraf afgesproken prijs. Wij verkopen de soja dan weer door op de internationale 

markt. Ze hoeven alleen maar tijd te investeren en ze krijgen wel extra geld. Zo kunnen ze 

bijvoorbeeld betere huizen bouwen en schulden aflossen.  
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Bijlage 2: Interview SHIB 
1. In welke gebieden/welk gebied is uw organisatie actief? 
We zijn actief in het noordwest gebied van Zuid-Afrika en dan vooral het Krepten rivier gebied. 

Shib heeft ervoor gekozen om daar ook altijd te blijven. Als we klaar zijn daar, stel dat het ooit 

zou komen, weten we nog niet of we dan nog verder gaan of dat SHIB dan ophoudt.  

 
2. Kunt u motiveren waarom uw organisatie juist in die gebieden/dat gebied actief is? 
Er was iemand in onze organisatie, een van de oprichters, die kende via via iemand die daar hulp 

nodig had. Toen hebben we SHIB opgericht en zijn we hier begonnen. Maar toen we zagen wat 

daar was, nu ook nog als ik er ben, we krijgen per week gewoon vier of vijf aanvragen voor hulp. 

Hulp in de vorm van: ‘kun je me helpen met een schoolgebouw, kun je me helpen met een 

weeshuis.’ Het gaat wel altijd in de vorm van gebouwen. Als mensen vragen om geld, dan zeggen 

we altijd: dat geven wij niet! Wij zijn geen organisatie die geld geeft. 

3. Er zijn ook organisaties die streven om in elk gebied een klein beetje te doen, waarom kiest 

u er toch voor om maar in 1 gebied actief te zijn? 

Ja, daar kiezen we heel bewust voor. Ten eerste omdat we merken dat er genoeg te doen is. Het 

is een gebied met vier townships. Daar is zat te doen. En het mooie is als je steeds in het oude 

gebied terug komt, dat je bij je projecten betrokken blijft. Je ziet de voortgang en je ziet het 

wanneer ze struggelen. Hoe kunnen we jullie nog helpen om je weer overeind te helpen? Als je 

daar komt, denk je, hier kan ik nooit meer met mijn rug naar toe gaan staan. Daarom zijn we er 

ook betrokken bij gebleven. 

Bijvoorbeeld tijdens de jongerenreizen, gaan we met de jongeren langs oude projecten. Dat is 

niet alleen maar voor de jongeren om te kijken. Dat is ook een wake-up call voor de mensen 

daar. We moeten zorgen dat de boel in orde is, want SHIB komt weer langs! Dat is het grote 

voordeel als je in 1 gebied blijft. Bijvoorbeeld met Immanuel Hope. Wat was daar nu mee 

gebeurd als wij weer waren vetrokken uit het gebied. Waarschijnlijk waren dan de ruiten 

ingegooid en was het een vervallen gebouw geworden.  

  

VB: We hebben een tuin aangelegd in 2008. Toen zeiden we: ‘als jullie dit goed bewerken, dan 

kunnen jullie er een opbrengst van krijgen waarmee je het hele centrum onderhouden kan qua 

elektriciteit, verf, dingen die kapot gaan. Dat is nooit van de grond gekomen. Waarom? Omdat 

het niet hun plan was, maar het was ons plan. Er hebben echt wel mensen in die tuin een beetje 

gerommeld. Maar totaal niet voldoen aan ons plan. Toen kwamen we een man tegen en die 

wilde de mensen van Immanuel Hope wel opleiden. Hij deed aan een speciale vorm van 

tuinieren, namelijk in God’s way.  Toen zei ik: ‘Dat wil ik wel, maar alleen als zij daar zelf 

compleet achter staan.’ Daarnaast was er een man die naar de dominee toe was gekomen, 

omdat hij bijzondere tekens had gezien. Een groot licht boven Koster. De dominee heeft hem 

toen doorgestuurd naar mij. Toen ging ik naar die man toe. En je gelooft het of niet, maar die 

man deed ook aan tuinieren in God’s way. Dus ik vertelde hem van de tuin bij Immanuel Hope. 

En hij zei: ‘Ga jij maar terug naar Nederland, ik ga ze nu helpen.’ Die hele tuin staat nu vol met 

groenten. 
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Als je langer blijft, heb je meer kans op dit soort dingen. Je krijgt gewoon hele bijzondere 

ontmoetingen. Maar het ene puzzelstukje valt in het andere.  

4. Welke doelen heeft uw organisatie in het gebied waar uw organisatie actief is? 
Door middel van bouw, mensen met goede plannen helpen. Dat is ons hoofddoel.  

Het doel van de groepsreizen is onder andere dat jongeren geïnspireerd worden in Zuid-Afrika 

om terug in Nederland weer nieuwe plannen te maken voor ontwikkelingssamenwerking.  

5. Wanneer is dat doel bereikt?  

Als we klaar zijn in dit gebied, gaan we onszelf dan opheffen? Wat doen we als ons doel bereikt 

is? Dat zijn vragen die we onszelf stellen.  

Het mooiste is als SHIB zich overbodig kan maken. En daar moeten we ook met z’n allen op uit 

zijn. Je hoopt dat het werk dat je doet de werking van een olievlek krijgt. Maar daarvoor moet je 

wel eerst zelf op de juiste manier bezig zijn en daar moet je je steeds meer over blijven bezinnen.  

6. U spreekt veel over aanpassing van de visie van SHIB en de focus misschien op andere 

dingen leggen in dit interview. Maar in hoeverre worden deze idealen ook gerealiseerd en 

hoe snel? 

Dit is een proces. Het is niet zo dat we 123 morgen onze stichting hebben geoptimaliseerd. Er zijn 

concrete plannen, zoals dat we beleidsvergaderingen vaker gaan houden en dat we bij 

groepsreizen meer nazorg gaan leveren.  

 
7. Werkt u veel samen met lokale bevolking? 
De lokale bevolking is bij ons in de lead. Bijvoorbeeld bij het Immanuel Hope Center.  Ik zoek in 

Nederland een grote sponsor die ze wil helpen. Maar ik leg bij hen de vraag neer: wat willen jullie 

nu eigenlijk. Ik wil de structuur in jullie organisatie proberen te begrijpen. 

We werken wel samen met lokale NGO’s. Die reiken uit naar ons met hun plan en daar helpen wij 

ze bij. We willen dat ze een goed plan hebben. Laat je plan maar zien, heb je zaakjes op orde. 

Zolang ze die papieren niet hebben, helpen wij niet.  

 

8. Krijgt u van die bevolking ook een terugkoppeling, van dit gaat er beter, dit gaat minder? 

Ik heb bijvoorbeeld bij IHC nog steeds niet duidelijk: hebben jullie nu een organisatievorm, een 

regelement. Ze zijn een NGO, dus ze moeten een soort plan hebben volgens de wet. Ik mail ze 

dan met de vraag of ze dat aan mij willen laten zien. Wat zij lastig vinden is organiseren.  

Met betrekking tot het jeugdcentrum vertelt Jetze Baas over de NGO van de burgermeester van 
koster die daar heel veel plannen mee heeft. Ze wil over 2 jaar als ze haar ambt zal neerleggen, 
jongeren activeren en stimuleren om iets te gaan doen. De jongeren gaan dan leren om hun 
leven nuttig in te vullen door bijvoorbeeld te leren hoe ze bepaalde dingen moeten maken. Deze 
workshops en andere activiteiten zullen in het jeugdcentrum dat SHIB aan het bouwen is plaats 
gaan vinden.  
 
9. Laten jullie in deze samenwerking de lokale bevolking input geven of bedenken jullie zelf 

de plannen en ligt de uitvoering vooral bij de lokale bevolking? 
Wat we vooral willen, is dat lokale NGO’s een goed plan hebben. Daarvoor ga ik daar vaak heen 
om te overleggen en zij laten dan hun plannen zien. Het weeshuis is hiervan een goed voorbeeld: 
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de mensen daar vragen SHIB om een weeshuis te bouwen, maar dat staat er nog steeds niet. De 
mensen hebben geen plannen gemaakt voor de bouw en zolang er geen initiatief is vanuit de 
lokale bevolking, maar slechts de wens voor een weeshuis, gaat SHIB niet bouwen.  
 
10. Zijn er medewerkers van SHIB permanent in Zuid-Afrika aanwezig? 
Nee, lokale mensen waar we kennis mee gemaakt hebben zijn de contactpersonen waar we veel 

mee overleggen. Laban bijvoorbeeld heeft de leiding over het centrum van Immanuel Hope.  

Situatie geschetst: Als je aankomt op de bouw en de helft van de bouwmaterialen die er zouden 

zijn is er niet; wie is daarvoor verantwoordelijk?  

In principe hebben de lokale bouwers dat niet op tijd aangegeven: wij hebben de afspraak dat zij 

aangeven wanneer ze iets nodig hebben en dat wij dit dan voor ze bestellen.  

Wat je zoveel mogelijk moet proberen te bereiken, is dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de 

dingen die ze doen. En zolang ze denken dat wij het allemaal wel regelen, dan is het niets.  

 
11. Hoe werken jullie daar binnen SHIB aan? 
Door taken ook bij hen neer te leggen. Als zij hun taak niet vervullen gaan wij het niet voor hun 

oplossen. 

 
12. Wat doet dit met de lokale mensen daar? 
Ik merk dat de mensen met wie we veel contact hebben zoals een van de leiders Laban, dat zij 

het heel erg waarderen dat wij steeds aan hen vragen: wat willen jullie? Ik kan een plan hebben, 

maar wat hebben jullie nodig? Wat willen jullie? Zo leg je de verantwoordelijkheid en de 

ondernemendheid ook bij hen. En als ze dat niet aankunnen, dan zijn ze ook niet toe aan hulp. En 

de vraag is of je dan wel projecten op moet zetten. De projecten worden dan iets dat even twee 

jaar werkt en vervolgens weer instort. Het initiatief en de verantwoordelijkheid moet bij de 

mensen daar zelf vandaan komen, anders is ontwikkelingssamenwerking zinloos. 

Het lastige is, dat wij als westerlingen steeds weer denken vanuit het perspectief dat wij iets aan 

hun situatie kunnen doen. Daar moeten we vanaf. Zíj moeten het doen en wij kunnen daar 

misschien iets bij helpen. We moeten niet langer denken vanuit onze superioriteit. De vraag is of 

wij moeten zeggen dat onze Westerse, efficiënte aanpak van zaken beter is dan die van hen. 

Wanneer je afspreekt om half 11 en iemand komt om 12 uur aankakken, hebben wij vaak de 

neiging om hier gefrustreerd over te raken en diegene eens flink de les te lezen. Maar misschien 

vormt hun relaxte houding ook weleens een voorbeeld voor ons westerlingen. De vraag is of 

onze cultuur ‘de goeie’ is.  

 
13. Wie bekleden bestuursfuncties in het gebied waar uw organisatie actief is? 
Bij bijvoorbeeld Antoinette is alles heel duidelijk. Er is een bestuur, Antoinette heeft de leiding, 

het loopt perfect. Zelfde met de school in Borellelo. Maziste ook. Daar krijgen we ook 

onderzoeksrapporten van en zijn er duidelijke afspraken gemaakt. Bij Immanuel Hope is dat niet 

duidelijk. Dat komt echter wel door onze verkeerde start en daarom zullen we het ook niet 

volledig loslaten.  

 
14. Kunt u iets vertellen over het contact tussen lokale medewerkers en medewerkers vanuit 

Nederland? 
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Een grote fout: wij dringen mensen een beeld op. Zovan: wij komen wel even kijken wat jullie 

nodig hebben. Dan dwing je ze heel erg in de positie van: wij weten wat jullie nodig hebben. Veel 

organisaties kijken ook naar: wat hebben mensen nodig. Maar je moet juist kijken naar: wat 

hebben mensen wel en hoe kunnen we daarop voortbouwen. Dat is de mindshift die wij met 

SHIB aan het maken zijn. We zorgen voor een opstapje. Niet meer klagen van wat heb ik niet, 

maar wat heb ik wel en wat kan ik daar mee. Opleiden is daarom een vorm van hulp die we heel 

belangrijk vinden.  

Mensen in Afrika zeggen altijd JA. Kenmerk van arme mensen is dat ze een 

minderwaardigheidsgevoel hebben. Ze willen daarom niet onbeleefd tegen je zijn door te zeggen 

van: nee dat hebben wij niet nodig. Als wij ons als westerlingen niet bewust zijn van het 

minderwaardigheidsgevoel en ons superioriteitsgevoel. Dat is natuurlijk een foute houding. Als 

we daar niet van afstappen, niet naast ze gaan staan. Wat is er in het begin van de 

wereldgeschiedenis misgegaan, dat is dat de relaties kapot zijn gegaan. Vanuit de Bijbel kun je 

zeggen dat bij de zondeval de relatie tussen mensen, tussen mens en god en tussen mens en 

aarde kapot is gegaan.  

De kern van ontwikkelingshulp is dat je de relaties herstelt, maar dat begint wel bij jezelf. Als ik 

zelf vanuit een meerwaardigheidsgevoel leef, kan ik nooit goede ontwikkelingshulp bieden. 

 
15. Hoe ziet de takenverdeling eruit bij de medewerkers van uw organisatie? 
We zijn een kleine organisatie. We hebben 1 doel en dat doel willen we samen bereiken. Het 

bestuur zijn eigenlijk de mensen die vanuit Nederland bij SHIB zijn betrokken. Voor de rest 

hebben we natuurlijk de deelnemers van de groepsreizen. Zij halen geld op en gaan vervolgens 

twee weken als groep aan de slag in Zuid-Afrika met onder andere bouwen, kinderwerk en 

shackrepair.  

16. Zijn er meerdere organisaties actief in het gebied waarin u werkt?  
In Kreplin rivieren gebied weet ik het niet zeker. Het is een goede vraag. Het is ook een vraag die 

ons nu bezig houdt. Je moet die vraag ook stellen en daar hebben we ons te weinig mee bezig 

gehouden. Dat je eventueel met ze kan samenwerken. We werken wel samen met sponsoren uit 

Nederland, maar nog niet met andere ontwikkelingsorganisaties. Ook werken we wel samen met 

organisaties die opleidingen verzorgen aan mensen in townships. Wij doen dat niet, opleiden. 

Dus daarin zoeken we samenwerking. We werken ook samen met de gemeente. Dan zeggen we: 

wij zorgen voor de bouwmaterialen, maar jullie moeten zorgen voor een aannemer die alles 

leidt. Dat gaat ook nog wel eens mis. Dan springen wij wel in en zoeken we een nieuwe 

aannemer.  

17. Hoe verloopt de samenwerking tussen de gemeente en SHIB? 
De gemeente is failliet. Dus geld geven aan de gemeente betekent betalen aan de schuldeisers. 

We hadden afgesproken dat zij zouden zorgen dat alle materialen er zouden liggen als wij 

kwamen. Geen enkel bedrijf wilde geld geven aan de failliete gemeente. Geld geven is niet het 

doel. Dat gaan we dus ook niet doen. Daar helpen we ze niet mee.  

 

18. Hebben er in het gebied waar u actief bent wel eens incidenten plaats gevonden bij uw 
lokale medewerkers betreffende materiaal of werkwijze? 

Eigenlijk ging het kort na de oprichting van SHIB al mis, maar niet vanuit de kant van de lokale 

bevolking, maar vanuit ons. Een van ons, die SHIB hadden opgericht, was de man van het plan. 

Wij geloofden hem alleen blindelings in wat hij zei. We kwamen er pas veel later achter dat die 
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man manipuleerde. Daar hebben we toen binnen de organisatie enorm bonje om gehad. We 

mochten ook nooit contact opnemen met die man. Hij alleen had contact met Zuid-Afrika. Dit 

was in 2004. We gingen een weeshuis bouwen dachten wij. Maar toen kwamen we daar een jaar 

later weer terug met een groep. En toen ontmoette ik daar de dominee van de gemeente waar 

het weeshuis stond en hij liep echt rond met een enorme depressie. Dus toen ben ik naar hem 

toe gegaan. En toen kwam er een verhaal uit. Die dominee vertelde ons dus wat die man heeft 

gedaan. Hij had tegen ons gezegd dat er een weeshuis nodig was. Tegen de dominee zei hij 

daarna: ‘ik ga een weeshuis voor je bouwen!’. Hierop had de dominee geantwoord aan de man 

dat er helemaal geen weeshuis nodig was. Alle weesjes werden al opgevangen in gezinnen en 

voelden zich daar helemaal thuis. Ze hoefden dus helemaal geen weeshuis! Toen was die man 

helemaal verontwaardigd! ‘Heb je me niet goed verstaan? Ik ga een weeshuis voor je bouwen!’ 

Later zijn we dus ook , onder andere hierover, in conflict gekomen. Ik ben teruggekomen, direct 

naar hem toegegaan. Toen heb ik gezegd wat ik allemaal gehoord had van de dominee. Nou, de 

wereld was te klein. Ik was gek volgens hem en de dominee was een bedrieger. Uiteindelijk bleek 

ook dat hij met geld had gerommeld. Toen hebben we besloten: we gaan hier afstand van 

nemen. Hij is zelf opgestapt en naar een andere organisatie gegaan. 

 

In het interview noemt Jetze Baas vaak: ja, daar is toen een conflict ontstaan. Het eerste conflict 

wat hij benoemt is bij de oprichting van SHIB. Een later conflict beschrijft hij bij IHC. Daar kwam 

opeens een Nigeriaanse man aanzetten met een groot rapport. Daarin had hij in alle townships 

onderzoek gedaan naar armoede en aids etc. Daar wilde hij toen 80.000 rand voor hebben. Wij 

zeiden: daar hebben wij nooit om gevraagd. Uiteindelijk heeft toen iemand van IHC hem dat geld 

toch gegeven. Toen hebben we gezegd, dan willen we niet meer met jullie samenwerken. Het 

bestuur in NL heeft toen gezegd: we stoppen ermee. Het lastige vind ik dat wij het gebouw 

hadden gebouwd voor de mensen daar, wij waren ondersteuning en toch hebben wij ze er toen 

uitgezet. Ook wel in samenwerking met Afrikanen. Ik heb later wel nog contact gehad met die 

man. Maar ik zou niet meer met hem willen samenwerken.  

 
19. Werkt u binnen uw organisatie ook met voedselvoorzieningen? 

 
Bij shackrepair geven we mensen een doos eten. We proberen dan ook aan de armste van de 
armste te komen. Maar lange tijd kwamen we dan bij vriendjes van de vriendjes terecht. Nu laten 
we deze voedselhulp en shackrepair echter coördineren door de mensen van het Immanuel 
Hope Center in plaats van door de sociale dienst en nu merken we echt dat we op de goede 
plekken terecht komen.  
 
20. En waar kopen jullie het voedsel dan in? 
We kopen alles in in Zuid-Afrika zelf om de lokale economie te stimuleren. Dit geldt eigenlijk voor 

bijna al het materiaal en voedsel dat we nodig hebben. Het enige wat we soms uit Nederland 

meenemen is gereedschap, omdat ze dat specifieke gereedschap in Zuid-Afrika dan niet kennen. 

Wat ik wel lastig vindt aan voedselhulp de laatste tijd, is dat het maar voor korte termijn helpt. Ik 

heb pas een boek gelezen, When helping hurts. Dit boek pleit ervoor dat je dingen zoals 

medicijnen en voedsel niet moet geven, maar je moet inzetten voor het herstel van relaties. Dit 

betekent in het geval dat een vrouw vraagt om 8 dollar voor medicijnen, dat je niet die 8 dollar 

geeft. Nee je gaat in het dorp de gemeenschap activeren. ‘Kijk hier is een vrouw die jullie hulp 

nodig heeft!’ Zo voorkom je namelijk dat die vrouw weer aan haar lot wordt overgelaten als je 
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over drie weken weer naar Europa terugkeert. Herstel van relaties is dus erg belangrijk voor mij 

geworden, dat heeft dit boek mij geleerd.  

 
21. Lukt dat dan, om die lokale bevolking te activeren? 
Ik denk dat we dat nog wel meer moeten proberen, dat we daar in het verleden te weinig op 

gefocust hebben. Wat je wilt bereiken, is dat die mensen voor elkaar gaan zorgen. Het SHIB 

beleid moet meer en meer gefocust zijn op het herstel van relaties. 

 
22. Hoe ziet u in uw organisatie dat de ontwikkelingshulp bijdraagt aan de positieve 

ontwikkeling van het gebied waar u werkt? 
 

Sowieso het feit dat blanken moeite doen om het leven van zwarten te verbeteren. Veel blanke 

Zuid-Afrikanen zijn zeer denigrerend over de zwarte bevolking. De blanken hebben het gewoon 

niet door dat ze onterecht zo denigrerend zijn.  

Ik ben niet zozeer bezorgd over de uitwerking van de activiteiten in Zuid-Afrika die we 

ondernomen hebben tijdens de reis. Als we maar niet op ze neer gekeken hebben. Als ze maar 

gevoeld hebben: jij staat naast me, ik heb een persoon aan de andere kant van de wereld die 

naast me staat. 

Die vooruitgang van het gebied zie ik zeker heel sterk! De mensen hebben hoop gekregen. De 

mensen zien dat we niet zomaar weg gaan en nooit meer terug komen. Omdat we iedere keer 

terugkomen, zie je dan mensen ook gestimuleerd worden om iets te ondernemen en om 

problemen aan te pakken. En wat wij moeten leren is dat we hen meer in hun kracht zetten. Als 

je nooit uitgedaagd ben in je leven, je hebt geen werk en je kan niets, dan verlies je ook echt de 

hoop. En we moeten hen juist nieuwe hoop en daarmee nieuw initiatief geven.  

 

Extra vragen bedacht tijdens interview: 
Handig bij variabele feedback: 
We proberen steeds te blijven nadenken. We lezen boeken waarin kritiek wordt gegeven op 

ontwikkelingshulp en houden vergaderingen. We proberen heel kritisch naar onszelf te kijken.  

23. Heeft u enig idee hoe de mensen in de township over SHIB spreken? 
Als ik de lokale mensen die wij kennen moet geloven, kunnen wij daar niet meer stuk. De lokale 
bevolking in de township is lovend over ons werk. Daarom is het ook erg belangrijk dat groepen 
jongeren bijvoorbeeld die mee zijn op een reis van SHIB altijd het shirt met de naam van de 
organisatie dragen. Zo worden ze veel meer positief benaderd door de zwarte mensen in de 
township. 
SHIB nu een keer in de vijf jaar een groot beleidsoverleg. Hoe is de stand van zaken? Wat moet er 
anders? Ze kwamen afgelopen keer tot de ontdekking dat zo’n overleg met feedback veel vaker zou 
moeten georganiseerd worden. Dan kun je met elkaar praten over vragen zoals: worden de reizen 
goed georganiseerd? Doe je als bestuur de goede dingen?  
 
Kernconcept: 

24. Wat is het gevolg van ontwikkelingssamenwerking door SHIB op de ongelijkheid in een 
township? 

Dat zijn moeilijke keuzes. Je zou kunnen zeggen dat we de sociale ongelijkheid vergroten door 

sommige mensen wel te helpen en anderen niet. Wij zijn echter een organisatie die niet genoeg 

geld hebben om de hele township te helpen. Daarom zorgen we dan dat we echt uitkomen bij de 
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mensen die geen inkomen hebben, zodat we echt de allerarmsten helpen. Als je de onderklasse 

helpt, verklein je de sociale ongelijkheid misschien zelfs wel. 

 
25. In hoeverre is uw project in uw ogen effectief en waar merkt u dat aan? 
De effectiviteit zie ik vooral als ik naar de kleuterscholen kijk, hoe ze zelfstandig draaien. En dat 

dat niet alleen een mooi gebouw is, maar dat de activiteiten daarbinnen ook echt goed zijn. Ik 

heb ze zelf mogen leren om anders met kinderen om te gaan. Als ik eerst in kleuterscholen 

kwam, zag ik alleen maar kinderen die slechts op de grond zaten en niets leerden. Nu zie ik 

kleurplaten en puzzels. Ik zie dat leraressen rekening houden met emoties van kinderen. Er 

worden weekplannen gemaakt. Ik zie daar echt progressie in: kinderen krijgen de mogelijkheden 

en de materialen om zich te ontwikkelen. 

Ik geloof dat kinderen uitgedaagd moeten worden in hun ontwikkelen. Dat is wat ik de 

kleuterjuffen heb proberen te leren. 

 
26. Dus dit is wel een soort van opleiding wat u aan de kleuterjuffen hebt gegeven? 
Ja, en ik hoop dat dit ook aanslaat. En dat is ook wat ik echt heb zien gebeuren!  

 
27. Hoe staat SHIB tegenover groepsreizen? 
Ik denk dat we in ons programma de groepen veel meer moeten voorbereiden en bovendien 

nazorg moeten geven. We moeten zorgen dat deelnemers hetgeen ze zien en doen in Afrika om 

gaan kunnen zetten in acties in hun leven in Nederland. Je begrijpt na zo’n reis nu wel beter wat 

het is om arm te zijn, maar wat ga je er nu in de rest van je leven in Europa mee doen? 

 
28. Wat is het mooiste compliment dat u ooit hebt gekregen? 
Het mooiste compliment dat ik voor SHIB ooit heb gekregen kwam van een inspecteur van 

onderwijs in Zuid-Afrika. Hij ontmoette Baas tijdens de bouw van de school in Borolelo. Met 

tranen in zijn ogen zei hij: ‘Weet je wat dit betekent wat jullie aan het doen zijn? Straks zullen uit 

Borolelo kamerleden komen en dokters!’ 

 
29. Wat is de rol van SHIB bij een project wat volledig voltooid is? 

Alleen maar kijken. We begonnen met Antoinette want ze had een bouwplan en ze had een stuk 

grond en ze had een kindercreche in de tuin. Nou, dat is dan typisch zo’n voorbeeld van: we 

kijken wat men heeft en daarmee gaan we helpen. Het was iets wat draaide en daar hebben we 

bij geholpen. Het plan moet uit de mensen komen. 

30. Waarom kiezen jullie voor jongerenreizen in plaats van de jongeren in het gebied aan het 

werk te zetten? 

Dat is een hele goede vraag. Daar zijn we nu heel erg mee bezig. Ik zag een foto van de afgelopen 

jongerenreis, waar de jongeren aan het werk waren. Maar op diezelfde foto zag ik Afrikanen aan 

de kant staan kijken. Toen dacht ik: jongens dit is fout. We moeten ze in ieder geval betrekken 

hierin. We hebben uit een onderzoek ondervonden dat er heel veel timmermannen en 

metselaars in die gebieden wonen die werkloos zijn. Die willen we meer inschakelen. De vraag is 

alleen, als ik geld zou sturen en geen mensen, weet ik niet of er iets zou gebeuren. Geld is niet de 

oplossing. De mensen moeten het alleen wel zelf doen. En wij moeten aangeven dat we daarop 

uit zijn. 
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Bijlage 3: Logboek 
Logboek Christianne 

datum tijd plaats werkzaamheden afspraken en reflectie 

24-03-
2016 

50 min JFC, lokaal 
218 

het zoeken naar 
onderwerpen rond het 
thema ontwikkelingshulp 

Het is interessant om te 
zien hoeveel opties we 
hebben.  

29-03-
2016 

1,5 uur JFC, lokaal 
214 

Mediatheekopdracht A 
gemaakt 

Samen productief 
gewerkt aan deze 
opdracht.  

07-04-
2016 

50 min JFC, lokaal 
217 

Onderwerp oriëntatie Het overzicht met ideeën 
naar Rhodé mailen. 
Binnenkort overleg over 
onderwerpkeuze en 
afspraak maken met 
SRA. We zijn goed op 
weg. 

20-04-
2016 

4 uur JFC, lokaal 
245 

Onderwerpen zoeken, 
luisteren  naar presentaties 
tijdens de ACW 

Van 
ontwikkelingssamenwerk
ing overgestapt op 
Second Love, daarna op 
de doodstraf. We moeten 
knopen gaan 
doorhakken. Dit vinden 
we moeilijk.  

21-04-
2016 

1 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Nadenken over onderwerp 
en zoeken op internet. 

Toch weer terug naar 
ontwikkelingssamenwerk
ing. Dit moeten we 
vasthouden.  

22-04-
2016 

15 min JFC, lokaal 
261 

PW gesprek met SRA Onderwerp: vergelijking 
tussen een project van 
een NGO en een project 
van de overheid in 1 
ontwikkelingsland. 

12-05-
2016 

50 min JFC, lokaal 
218 

Zoeken naar projecten 
overheid. 

De overheid blijkt zelf 
geen projecten te 
hebben, maar slechts via 
overheden van 
ontwikkelingslanden of 
via NGO’s te werk te 
gaan. Het plan van 22-04 
is dus niet mogelijk. 
Teleurstelling hierover, 
maar meteen wel 
omgezet in actie: mail 
naar Rhodé en SRA over 
nieuwe opties.  
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19-05-
2016 

30 min JFC, lokaal 
225 

gesprek met SRA specificatie onderwerp: 
falende staten -> 
ontwikkelingssamenwerk
ing en conflict. 

26-05-
2016 

50 min JFC, lokaal 
116 

zoeken naar 
ontwikkelingssamenwerking 
en conflict, falende staten 

document met ideeën en 
links naar Rhodé 
gestuurd: zij zal dit 
bekijken en een 
overzicht van maken. 
Lange brainstormsessie 
met eindeloze lijst van 
links. Dit had efficiënter 
gemoeten.  

24-06-
2016 

1 uur 
en 45 
min 

De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Aan de hand van mijn 
document met links en 
Rhodés overzicht een 
hoofdvraag met deelvragen 
opstellen. 

Gemaakte hoofd en 
deelvragen naar SRA 
mailen met de vraag 
naar feedback. Maandag 
met de desbetreffende 
vragen de 
mediatheekopdracht B 
maken, als SRA 
daarmee akkoord gaat. 

27-06-
2016 

3 en 
een half 
uur 

JFC, lokaal 
260 

Mediatheekopdracht B + 
bijwerken planning 

Planning doorgestuurd 
naar SRA, vraag om 
feedback. Contact met 
SRA verloopt soepel. 

28-06-
2016 

3 en 
een half 
uur 

JFC, lokaal 
260 

Gesprek met SRA, nieuwe 
onderzoeksopzet en 
planning 

Onderwerp: van 
Marokko, falende staten 
en OS naar OS en het 
nut daarvan. We blijven 
switchen, dat moet nu 
afgelopen zijn. We 
hebben wel de juiste 
keus gemaakt: het 
nieuwe onderwerp is 
beter. 

18-07-
2016 

2 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Lezen van 
‘ontwikkelingshulp in 2 uur 
en 53 minuten’ en het 
maken van aantekeningen 
bij dit boek 

 

4-08-
2016 

2 uur Bellwald, 
Zwitserland 

Lezen van 
‘ontwikkelingshulp in 2 uur 
en 53 minuten’ en het 
maken van aantekeningen 
bij dit boek 

Het kost veel tijd, maar 
levert veel kennis op.  
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25-08-
2016 

50 min JFC, 
mediatheek 

logboek bijwerken, inlezen 
en werken aan ‘wat 
verstaan wij onder OS?’ 

 

31-08-
2016 

50 min JFC, 
mediatheek 

logboek bijwerken, inlezen 
en werken aan ‘wat 
verstaan wij onder OS?’ 

Rhode zet ook haar 
logboek in Drive. Rhode 
stelt mail op voor 
minister Ploumen. We 
gaan op zoek naar 3 
geschikte particuliere 
organisaties.  

02-09-
2016 

50 min JFC, 
mediatheek 

verwerken van het boek 
ontwikkelingshulp in 2 uur 
en 53 minuten 

De aantekeningen bij dit 
boek hadden korter 
gekund: een paar 
steekwoorden en een 
blz.nr.  

08-09-
2016 

50 min JFC, 
mediatheek 

verwerken van het boek 
ontwikkelingshulp in 2 uur 
en 53 minuten.  

 

09-09-
2016 

1 uur 
en 30 
minuten 

De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Afronden verwerking 
ontwikkelingshulp in 2 uur 
en 53 minuten.  

Veel nuttige informatie, 
maar weinig zicht op het 
doel van deze 
geschreven tekst. 

14-09-
2016 

1 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Verder werken aan ‘wat 
verstaan wij onder OS?’ 

Rhodé stuurt mij de 
definitie van 
ontwikkelingssamenwerk
ing volgens Dambisa 
Moyo. 

19-09-
2016 

2 uur Voorthuizen Lezen en aantekeningen 
maken bij ‘Hulp’. 

 

21-09-
2016 

1 uur Voorthuizen Lezen en aantekeningen 
maken bij ‘Hulp’. 

 

26-09-
2016 

3 uur Voorthuizen Lezen en aantekeningen 
maken bij ‘Hulp’. 

Rhodé stuurt de 
conceptversie naar SRA 
en we plannen ons PW-
gesprek in. 

29-06-
2016 

15 min JFC, lokaal 
261 

Gesprek met SRA We verwerken allebei 
onze boeken en 
schrijven gezamenlijk 
woensdagmiddag onze 
adviezen daarbij. 
Donderdag bespreken 
we deze met SRA. 

30-06-
2016 

10 min JFC, 
mediatheek 

Bespreking 
mediatheekopdracht B 
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30-06-
2016 

1,5 uur Voorthuizen lezen en aantekeningen 
maken bij ‘Hulp’ 

 

3-10-
2016 

4 uur Voorthuizen aantekeningen bij ‘Hulp’ 
verwerken 

 

5-10-
2016 

2,5 Voorthuizen Middag met Rhode, 
brainstormen over realisatie 
PW en adviezen schrijven 
over OS volgens Moyo. 

indeling PW in thema’s 
ipv in boeken, 
voor a.s. maandag 2 
organisaties zoeken en 
benaderen. 
christianne heeft voor de 
herfstvakantie ook ‘the 
white man’s burden’ 
verwerkt. 
Rhode heeft aan het eind 
van de herfstvakantie 
haar boeken verwerkt. 
Eind van de 
herfstvakantie: 
theoretisch kader af. 
We hebben in korte tijd 
veel werk gezet en 
goede afspraken 
gemaakt.  

9-10-
2016 

2 uur Voorthuizen lezen in ‘The White Man’s 
Burden’ en hierbij 
aantekeningen maken 

 

10-10-
2016 

1 uur Voorthuizen lezen in ‘The White Man’s 
Burden’ en hierbij 
aantekeningen maken 

 

12-10-
2016 

1 uur trein lezen in ‘The White Man’s 
Burden’ en hierbij 
aantekeningen maken 

 

14-10-
2016 

2 uur Voorthuizen lezen in ‘The White Man’s 
Burden’ en hierbij 
aantekeningen maken. De 
aantekeningen over dit 
boek verwerken. 

 

25-10-
2016 

3 uur Voorthuizen aantekeningen over ‘The 
White Man’s Burden’ 
verwerken. 

Voor donderdag eigen 
deel van theoretisch 
kader af.  
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26-10-
2016 

50 min JFC, lokaal 
214 

Verwerking aantekeningen 
over ‘The White Man’s 
Burden’ afgerond. 
Verdiepen in 2 organisaties 
voor praktijkonderzoek. 

 

12-11-
2016 

2 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Overleg over ons 
theoretisch kader. Bij elk 
onderwerp een 
schaalverdeling gemaakt 
met een goede kant en een 
slechte kant. 

De mailtjes naar SHIB en 
Raise moeten er z.s.m. 
uit. Christianne maakt de 
balkjes in Word en filtert 
de informatie die 
misschien onnodig is of 
later pas nodig is. Rhodé 
stelt interviewvragen op. 

15-11-
2016 

45 min De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Mailtje opgesteld voor SHIB 
en Raise, ook mailadressen 
opgezocht. Begonnen aan 
de schaalverdelingbalkjes  

Rhodé checkt het mailtje, 
past zo nodig het mailtje 
aan en stuurt hem 
vandaag nog eruit. 

17-11-
2016 

3 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Schaalverdelingsbalkjes 
afgemaakt, tekst 
herschreven af en toe en 
soms anders ingedeeld. 
Conceptverslag ingeleverd.  

Rhodé stuurt de 
interviewvragen en ik 
voeg ze toe aan het 
verslag. 

23-11-
2016 

half uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

gemaild met SRA over pw-
gesprek morgen. 
Documentje met nog niet 
gebruikte stukken uit de 
literatuur opgesteld 

morgen PW gesprek op 
het eerste uur. 

24-11-
2016 

2,75 
uur 

Barneveld PW gesprek met SRA. 
Interview met Jetze Baas 
van SHIB. 

Interview door de helft 
gedeeld. Rhodé gaat 
eerste helft uitwerken, ik 
de tweede helft. Het 
interview verloopt soepel 
en geeft ons veel input. 

1-12-
2016 

2,5 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Tweede helft van het 
interview met Jetze Baas 
terug geluisterd en 
uitgeschreven. Wim de 
Kwant van Stichting Raise 
gebeld. 

We nemen contact op 
met Willem van Stichting 
Raise voor het 
interview.   

2-12-
2016 

1 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

stukjes uitleggende tekst 
rondom onze variabelen 
geschreven. 

We gebruiken het woord 
variabele voor onze 
thema’s aan de hand 
waarvan we de 
organisaties beoordelen.  
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5-12-
2016 

45 min De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Stukjes uitleggende tekst 
rondom onze variabelen 
geschreven. 
 

De balkjes noemen we 
graadmeters. Dit 
schrijfwerk had eerder 
gemoeten en gekund, 
want het kost nu veel tijd 
en we hebben nog maar 
een paar weken. 
 

6-12-
2016 

1,5 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Stukjes uitleggende tekst 
rondom onze variabelen 
geschreven. 
 

Interview Raise 
woensdag 14:00. 

7-12-
2016 

50 
minuten 

JFC, 
mediatheek 

Eerste twee algemene 
hoofdstukken verbeterd en 
afgerond.  

 

7-12-
2016 

1.5 uur Schoonengweg 
1, Voorthuizen 

Interview voorbereid en 
telefonisch gehouden. Met 
Rhodé de stand van zaken 
besproken. 

Zo snel mogelijk het deel 
van Raise afmaken, om 
deze nog naar Van Gent 
door te sturen voor extra 
aanvullingen of 
wijzigingen.  

9-12-
2016 

1 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Gewerkt aan H3 over de 
boeken. 

Rhodé stuurt het 
uitgewerkte interview van 
Raise naar mij.  

10-12-
2016 

1 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

laatste deel interview SHIB 
verwerkt en geordend per 
vraag. 

 

11-12-
2016 

15 
minuten 

De Steenkamp, 
Voorthuizen 

interview Raise geschreven 
tekst geordend. 

Hier hadden we meer 
rekening mee moeten 
houden in het opstellen 
van de vragen en het 
interview zelf. 

12-12-
2016 

30 
minuten 

JFC, 
mediatheek 

interview Raise geschreven 
tekst geordend. 

 

12-12-
2016 

1,5 uur De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Begonnen aan de 
beoordeling van SHIB per 
graadmeter.  

 

13-12-
2016 

75 min 
+ 90 
minuten 

De Steenkamp, 
Voorthuizen 

Beoordeling van SHIB per 
graadmeter afgerond.  

 

14-12-
2016 

11 uur Schoonengweg 
1, Voorthuizen 

Hypothesen, Conclusie, 
aanbeveling en discussie, 
adviezen, spellingcontrole,  
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Logboek Rhodé 

datu
m 

tijd plaats werkzaamheden afspraken/reflectie 

29-
03-
2016 

1,5 uur JFC, lokaal 
214 

Mediatheekopdracht A 
gemaakt 

 

20-
04-2016 

4 uur JFC, lokaal 
245 

Onderwerpen zoeken 
tijdens verplichte les in de 
ACW 

Van 
ontwikkelingssamenwerkin
g overgestapt op Second 
Love, daarna op de 
doodstraf.We moeten 
knopen gaan doorhakken.  

21-
04-
2016 

1 uur De 
Steenkamp, 
Voorthuizen 

Nadenken over 
onderwerp en zoeken op 
internet. 

Toch weer terug naar 
ontwikkelingssamenwerkin
g. Dit moeten we 
vasthouden.  

22-
04-
2016 

15 min JFC, lokaal 
261 

PW gesprek met SRA Onderwerp: vergelijking 
tussen een project van 
een NGO en een project 
van de overheid in 1 
ontwikkelingsland.Goed 
gesprek met Schra. 

19-
05-
2016 

30 min JFC, lokaal 
225 

gesprek met SRA specificatie onderwerp: 
falende staten -> 
ontwikkelingssamenwerkin
g en conflict. Interessante 
combinatie, we hebben er 
weer zin in. 

26-
05-
2016 

50 min JFC, lokaal 
116 

zoeken naar 
ontwikkelingssamenwerki
ng en conflict, falende 
staten 

document met ideeën en 
links van 
Christianne  bekijken en 
een overzicht van maken 

24-
06-
2016 

45 min Schoonengwe
g, Voorthuizen 

Christiannes document 
met links en ideeën 
doorlezen. HIervan een 
overzicht maken. 

Ik houd me aan de 
afspraken. Zo houden we 
de samenwerking goed. 

24-
06-
2016 

1 uur 
en 45 
min 

Schoonengwe
g, Voorthuizen 

Aan de hand van 
Christiannes document 
met links en mijn 
overzicht een hoofdvraag 
met deelvragen opstellen. 

Gemaakte hoofd en 
deelvragen naar SRA 
mailen met de vraag naar 
feedback. Maandag met 
de desbetreffende vragen 
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de mediatheekopdracht B 
maken, als SRA daarmee 
akkoord gaat. Fijn dat we 
zo echt iets produceren. 

27-
06-
2016 

3 en 
een 
half uur 

JFC, lokaal 
260 

Mediatheekopdracht B + 
bijwerken planning 

Planning doorgestuurd 
naar SRA, vraag om 
feedback. Contact met 
SRA verloopt soepel. 

28-
06-
2016 

3 en 
een 
half uur 

JFC, lokaal 
260 

Gesprek met SRA, 
nieuwe onderzoeksopzet 
en planning 

Onderwerp: van Marokko, 
falende staten en OS naar 
OS en het nut daarvan. 
Toch weer een ander 
onderwerp, dat valt tegen.  

02-
07-
2016 

4 uur Koh Samui, 
Thailand 

Lezen boek Dambisa 
Moyo, 
 

Onderstrepen belangrijke 
punten boek. 

05-
07-
2016 

4 en 
een 
half uur 

Koh Samui, 
Thailand 

Lezen boek Linda Polman Onderstrepen belangrijke 
punten boek. Het boek is 
langdradiger dan dat van 
Moyo, dat valt tegen. Ook 
blijken veel lange 
voorbeelden niet van 
toepassing te zijn op ons 
PW. 

01-
09-
2016 

2,5 uur Voorthuizen, 
thuis 

Drie organisaties zoeken, 
Meyndert van der Kolk 
mailen (minister 
Ploumen). Vragenlijst 
opstellen voor 
organisaties. Onderzoek 
doen naar organisaties. 

Definitie Dambisa Moyo 
van OS voor Christianne 
duidelijk maken.  

8-9-
2016 

50 
minute
n 

School, 
studieuur 

Onderzoek naar mogelijk 
3 organisaties, overleg 
met Christianne over 
verdere verloop, begin 
hoofdstuk Dambisa Moyo 

We hebben alles weer op 
een rijtje: we hebben goed 
overzicht gekregen van 
elkaars werk en afspraken 
gemaakt voor de komende 
tijd. 

14-9-
2016 

2,5 uur Voorthuizen, 
thuis 

Geschiedenis 
achtergrond van Dambisa 
Moyo 

 

15-9-
2016 

50 
minute
n 

School, 
studieuur 

Verder werken aan 
hoofdstuk Dambisa moyo.  

 

16-9-
2016 

1,5 uur Thuis, 
Voorthuizen 

Lezen Linda Polman 
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20-9-
2016 

50 
minute
n 

School, 
studieuur 

Verder werken Dambisa 
Moyo 

 

28-9-
2016 

2 uur Thuis, 
studieuur 

Lezen Linda Polman 
 

29-9-
2016 

20 
minute
n 

School SCHRA gesprek Het gesprek helpt ons 
weer verder. 

5-10-
2016 

2,5 uur Thuis, 
Voorthuizen 

Middag met Christianne, 
brainstormen over 
realisatie PW en adviezen 
schrijven over OS volgens 
Moyo. 

indeling PW in thema’s ipv 
in boeken 
voor a.s. maandag 2 
organisaties zoeken en 
benaderen 
christianne heeft voor de 
herfstvakantie ook ‘the 
white man’s burden’ 
verwerkt 
Rhode heeft aan het eind 
van de herfstvakantie haar 
boeken verwerkt. 
Eind van de 
herfstvakantie: theoretisch 
kader af. Goede afspraken 
gemaakt. 

6-10-
2016 

2 uur Thuis Afmaken adviezen door 
Moyo en in gezamenlijk 
document af.  

 

19-
10-
2016 

6 uur Thuis Lezen polman 
 

20-
10-
2016 

6 uur Thuis Lezen polman, schrijven 
advies polman 

 

21-
10-
2016 

4 uur Thuis Lezen polman, schrijven 
advies polman, 
gedetailleerder schrijven 
advies Moyo 

 

26-
10-
2016 

2 uur Thuis Schrijven aan adviezen 
polman 

 

9-11-
2016 

3 uur Thuis Schrijven aan Polman en 
Moyo, indelen naar 
kopjes die we hebben 
bedacht. 

Het blijkt niet altijd even 
makkelijk te zijn om alles 
uit de boeken te koppelen 
aan de variabelen.  
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10-11 100 
minute
n 

School Schrijven Polman en 
Moyo 

 

12-
11-
2016 

2 uur De 
Steenkamp, 
Voorthuizen 

Overleg over ons 
theoretisch kader. Bij elk 
onderwerp een 
schaalverdeling gemaakt 
met een goede kant en 
een slechte kant. 

De mailtjes naar SHIB en 
Raise moeten er z.s.m. 
uit. Christianne maakt de 
balkjes in Word en filtert 
de informatie die 
misschien onnodig is of 
later pas nodig is. Rhodé 
stelt interviewvragen op. 
Productieve middag 
samen gehad. 

17-
11-
2016 

2 uur Thuis Interviewvragen maken, 
theoretisch kader 
vandaag inleveren bij 
Schra.  

Het lukt ons niet om dit af 
te krijgen, we passen de 
planning aan. 

24-
11-
2016 

(15 min 
+ 80 
min + 
2,5 
uur) 
4 uur 

School en bij 
SHIB 

Na een gesprek met 
Schra en het lezen van 
zijn opmerkingen bij ons 
document, 
interviewvragen 
aangepast en bijgewerkt. 
Daarna interview 
afgenomen bij SHIB. 

Interview door de helft 
gedeeld. Ik doe eerste 
helft uitwerken, Chris 
tweede helft. 

28-
11-
2016 

2 uur Thuis Eerst 17 minuten van het 
interview verwerkt en 
uitgeschreven.  

Ik ga de antwoorden van 
Jetze kleuren, zodat ik 
makkelijk kan zien welk 
antwoord bij welk balkje 
gaat horen.  

1-12-
2016 

50 
minute
n 

School Logboek bijgewerkt en 
planning gemaakt van wat 
er nog moet gebeuren in 
hoeveel tijd. Documentje 
met eisen voor pw daarbij 
gehouden. 

We moeten hard 
doorwerken om alles op 
tijd af te krijgen. 

3-12-
2016 

2 uur Thuis Laatste minuten van het 
interview uitgeschreven. 

We moeten snel de datum 
inplannen voor het tweede 
interview. 

5-12-
2016 

1,5 uur Thuis Hypothesen opgesteld 
van Raise  

We hebben duidelijk wie 
welke organisatie 
behandeld en houden ons 
daar gestructureerd aan.  

7-12-
2016 

1 uur Thuis Interview afgenomen met 
Willem van Gent 

Telefonisch was niet de 
meest handige vorm van 
interview... 
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8-12-
2016 

2 uur Thuis Gehele interview verwerkt 
met Willem van Gent 

 

10-
12-
2016 

1,5 uur Thuis Inleiding geschreven We moeten echt goed 
plannen om het verslag op 
tijd af te krijgen! 

14-
12-
2016 

12 uur Thuis Vandaag heb ik de hele 
dag met Christianne 
gewerkt: opmaak, laatste 
check, verandering van 
opmaak balkjes, 
conclusie, voorwoord, 
eigenlijk alles afgerond 
wat nog onafgemaakt 
was. 

Als we beter hadden 
gepland, hadden we al het 
afrondende werk niet op 
de laatste dag hoeven 
doen.  

 
 

 

 

 

 

 
 


