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BEDRIJFSLEVEN SLEUTEL VOOR ONTWIKKELING: 

M~er geld voor 
private sector 
Op prinsjesdag publiceerde minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamen
werking haar nieuwe beleid in de kabinetsnota "Aan elkaar verplicht, 
Ontwikkelingssamenwerking op, weg naar 2015". VNO-NCW roept in haar reactie op 
deze nota op tot een sterkere wending in het beleid ten opzichte van de private 
sector en om nu na jaren praten snel tot concrete aètiviteiten te komen. Het is tijd 
om de kloof tussen het bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking definitief te 
dichten, vindt ondernen:-ingsorganisatie VNO-NCW. . 

DOOR ANDRt DRIESSEN 

Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking geeft in haar beleidsnota "Aan elkaar 
verplicht" nieuwe aanzetten voor samenwerking met het bedrijfsleven, Die gaan echter nog lang 
niet ver genoeg. De versterking van het ondernemingsklimaat in ontwikkelingslanden en het sti
muleren van concrete activiteiten van ondernemingen vormen de sleufels voor duurzame eco
nomische ontwikkeling. Daarom is een waterscheiding in het ontwikkelingsbeleid ten opzichte 
van het verleden nodig, wat in de kabinetsnota nog niet voldoende wordt aangebracht. 

Sociaal bijstandsbeleid 
In de discussie over het nieuwe ontwikkelingsbeleid valt op dat een groot onderzoek naar de 

effe'ctiviteit van ontwikkelingssamenwer
king in het kader van het 
Interdepartementaal Beleidsonderzoek 
(lBO) uit september 2003 geen grote rol 
speelt. De reden is w.aarschijnlijk dat hier
in enkele harde boodschappen .staan aan 
het adres van de' Nederlandse ontwikke
lingsgemeensthap. Het Financieele 
Dagblad van 15 november jl. publiceerde 
de cris de coeur van twee van de opstel
lers van deze evaluatie, professoren 
Mennes en jepma. Hun conclusie dat ont
wikkelingsgeld ondoelmatig wordt 
besteed is ernstig. Nog ernstiger is dat 
aan hun aanbevelingen over de wijze 
waarop ontwikkelingsgeld wordt besteed 
maar zeer gedeeltelijk gevolg wordt gege
ven in het nieuwe beleid van de minister. 
De evaluatie toont aan dat de mogelijkhe
den voor samenwerking' met de private 
sector nog lang niet ten volle worden 
benut. Sterker nog, er is in de afgelopen 
jaren steeds minder geld beschikbaar 
voor deze activiteiten. De evaluatie uit 
tevens kritiek op de ' traditionele bilaterale 
samenwerking en er werd op zijn zachtst 
gezegd getwijfeld aan de effectiviteit van 
de hulp via maatschappelijke non-profit 
organisaties. Internationaal blijkt 
Nederland ongeveer 20% van 'het ontwik-
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kelingsbudget uit te geven via maatschappe
lijke organisaties. Oftewel bijna tienmaal 
zoveel als andere westerse landen. En wat ' 
blijkt? Het nieuwe beleid voorziet i,n een 
sterke stijging van de beschikbare gelden 
voor bilateraal b~leid, een handhaving van 
het zeer hoge percentage dat via maatscHap
pelijke organisaties wordt besteed en nota 
bene een kleine verlaging voor activiteiten 
van het bedrijfsleven. 
Het roer moet om. De Nederlandse samenle
ving reserveert in 2004 het enorme bedrag 
van 3,8 miljard euro belastinggeld voor ont
wikkelingssamenwerking. Met de huidige 
bestemming van dat geld blijft ontwikke
lingsbeleid in hoge mate sociaal bijstandsbe
leid. Daarentegen moeten juist economische 
groei en ontwikkeling de kern vormen. Met 
veel kunst en vliegwerk berekende de toen
malige minister Herfkens dat in het jaar 
2000 slechts 15% van de begroting aan eco
nomische ontwikkeling 
werd uitgegeven. Daarbij 
telde ze werkelijk alle~ op 
wat maar enigszins een 

veel ,landen geen sprake is van goed bestuur. 
Donoren moeten hier dus veel meer druk 
uitoefenen om de besteding van ontwikke
lingsgelden effectiever te maken. Anders 
blijft het dweilen met de kraan open. 
De nieuwe politieke richting die het huidige 
kabinet heeft gekozen biedt in de ogen van 
VNO-NCW kansen om die cultuuromslag 
vorm te geven. De internationaal erkende 
doelstelling \(an economische groei in ont
wikkelingslanden biedt een gemeenschappe
lijk raakvlak. Een goede samenwerking en 
rolverdeling tussen de publieke en private 
sector zijn van cruciaal belang. Oproepen 
aan het bedrijfsleven om toch vooral betrok
kenheid te tonen zijn daarbij minder zinvol. 
Het bedrijfsleven is geïnteresseerd indien er 
een win-win situatie kan ontstaan. 
Óndernemen in ontwikkelingslanden moet 
wel wat opleveren. 

Noodzakelijke stappen 
De versterking van de 

private sector in ontwikke
lingslanden is een absolute 

Ondernemen' in 
voorwaarde voor economi
sche groei (werkgelegen
heid en inkomen). Die ligt 
op zijn beurt aan de basis 
van duurzame economi-ontwikkelingslanden 

effect hierop zou kunnen 
hebben. Maar ongeveer 5% 
daarvan was beschikbaar 
voor het directe bedrijfsle
venprogramma, dat bestaat 
uit subsidies en zachte 
financieringen. Omdat eco
nonlische groei de basis is 
voor ontwikkeling moet 
het grootste deel van de 
begroting hiervoor worden 
ingezet. 

sche en sociale ontwikke-
moet wat opleveren ling en armoe,deverminde

ring inontwikkelings
landen. Een goed onderne
mingsklimaat komt alle 
ondernemers ten goede. 
Het is niet alleen van 

Rolverdeling 
Samenwerking vraagt in de eerste plaats 

een cultuuromslag en men'taliteitsverande
ring bij de overheid en iÎl de ontwikkelings
wereld. Ondernemingen en in het bijzonder 
het Nederlandse bedrijfsleven moeten niet 
meer als gevaar maar als partner voor ont
wikkeling worden gezien. Benadrukt moet 
echter worden dat ondernemingen niet de 
rol van armoedebestrijders opgedrongen 
willen krijgen. Ondernemers scheppen wel
vaart door versterking van de productieca
paciteit en het scheppen van werkgelegen
heid, de overdracht van technologie en ' 
kennis en het introduceren van nieuwe orga
nisatievormen en managementstijlen. De 
politieke en bestuurlijke context waarbinnen 
dit gebeurt bepaalt of die welvaart leidt tot 
armoedevermindering. In Afrika is dit laatste 
natuurlijk een enorme uitdaging, omdat in 

--~ -

belang voor het lokale ondernemerschap, 
maar ook voor het functioneren van 
Nederlandse en andere buitenlandse bedrij 
ven en het aantrekken van de noodzakelijke 
buitenlandse investeerders .. Ondernemingen 
verkiezen immers te investeren in stabiele 
landen met een gezonde mark~economie. 
Zonder flankerende maatregelen worden 
risicovolle landen gemeden. Er moet in het 
beleid aandacht zijn voor ontwikkelende 
markten waar verbeteringen haalbaar en 
mogelijk zijn. Maar ook v~)Qr de problema
tiek van landen die eigenlijk geen reële 
markten zijn, omdat de meeste ingrediënten 
daarvoor ontbreken. De realiteit gebiedt te 
zeggen dat te veel landen in Afrika, en zeker 
in Sub-Sahara Afrika, in deze laatste groep 
vallen. Interesse en betrokkenheid van het 
bedrijfsleven zijn in dat geval geen va'nzelf
sprekendheid. 
De minister heeft de wens uitgesproken om 



nieuwe vormen van samenwerkin'g met het 
bedrijfsleven te ontwikkelen. Het gaat in de 
meeste gevallen om het vinden van oplos
singen voor complexe problemen. 
Ontwikkelingssamenwerking zoekt de dia
loog met Nederlandse ondernemingen en 
niet met het Franse of Britse bedrijfsleven. 
VNO-NCW roept op om die dialoog dan ook 
binnen de Nederlandse context te voeren. 
Dit betekent in eerste instantie de samen
werking tussen de Nederlandse overheid, 
bedrijven en andere particuliere organisa
ties . Het bedrijfsleven is daartoe bereid. 
Principiële discussies over ontbinding van 
de h}llp zijn belangrijk, maar in dit kader 
misplaatst en een groot obstakel voor het 
vinden van die noodzakelijke samenwer
kingsverbanden. De vraag is of dè minister 
ook bereid is een aantal stappen en beslui- . 
ten te nemen die hiervoor noodzakelijk zijn. 

Handen ineenslaan 
De activiteiten die moe

ten leiden tot grotere eco-
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samenwerking (partnerschap) is een goede 
manier om knelpunten in de publieke voor
zieningen op te lossen en grote en vaak ook 
risiCovolle investeringen in de basisinfra
structuur vorm te geven. Voorbeelden hier
van zijn: transportsector, gezondheids
zorg/medische diensten, ·financiële sector of 
watervoorziening en sanitatie. 
Samenwerking moet natuurlijk wel rende
ment voor bedrijven opleveren en mag geen 
liefdadigheid worden. Dit terrein mag zich 
in een grote belangstelling verheugen · maar 
IS zeker ook het moeilijkste om tot stand te 
brengen. 
Tenslotte ligt er een enorm potentieel in het 
stimuleren van activiteiten van ondernemin
gen in ontwikkelingslanden en het bevorde
ren van directe contacten tussen bedrijven 
in ontwikkelde- en ontwikkelingslanden. Dat 
gaat niet altijd vanzelf, omdat het onderne-

men in deze landen grote ' 
risico's kent. In veel 
Afrikaanse landen zijn de 
risico's zelfs nog veel gro-

nomische groei vallen uit
een in drie delen. De 
private sector ontwikkeling 
wordt daarmee geplaatst 
op een continuüm van 
overwegend publieke, naar 
publiek-private en tenslot
te nagenoeg private initia
tieven. 

Kennis en kapitaal 
ter dan in ontwikkelings- . 
landen in andere delen 

van het 
van de wereld . Als de rege
ring het belangrijk vindt · 
dat Nederlandse onderne
mingen actief zijn op 
moeilijke markten, zal er 
een forse extra bijdrage 
moeten komen voor de 
subsidie-instrumenten 

bedrijfsleven zijn 

nodig 
Allereerst dient het onder
nemingsklimaat in ontwik-
kelingslanden drastisch te 
verbeteren. Een groot deel 
van deze activiteiten heeft te maken met het 
publieke domein; de bevordering van goed 
bestuur, corruptiebestrijding, verbeteren van 
de rechtszekerheid, het doen functioneren 
van wet- en regelgeving en efficiënter maken 
van overheidsdiensten. Maar het gaat ook o"m 
het organiseren van lokale ondernemers in 
Kamers van Koophandel of ondernemingsor
ganisaties. Het gaat om het maken van andere 
keuzes. Niet alleen activiteiten gericht op de 
allerarmsten, ook die ten gunste van onder
nemers zijn pro-poor. De Nederlandse over
neid kan hier bilateraal en via andere organi
saties zoals de Wereldbank flink investeren in 
programma's en activiteiten die een enorm 
uitstralingseffect zullen hebben. . 
Ten tweede kampen ontwikkelingslanden 
met problemen die slechts kunnen worden 
opgelost als publieke en private sector de 
handen ineenslaan. Kennis en kapitaal van 
het bedrijfsleven zijn nodig. Publiek-private 

bestemd voor het starten 
en steunen van handel, 
projecten en investeringen 

in ontwikkelingslanden. Andere westerse 
overheden steunen hun eigen bedrijfslt!ven 
in deze markten ook met subsidies, verzeke
ringen en goedkope financieringen. Zonder 
helpende hand kunnen Nederlandse onder
nemingen niet concurreren. Het gaat niet om 
platte exportsteun, maar om het behoud van 
een waardevolle positie van Nederlandse 
ondernemingen op ontwikkelingsmarkten. 
Dat is belangrijk omdat Nederland veel rele-

. vante kennis en ervaring kan leveren. 

De uitgestoken hand van het kabinet is wel
kom. Maar beleidsintenties brengen nog 
geen ohtwikkeling. De ommezwaai moet in 
de begroting zichtbaar worden. Het is nu 
zaak om de samenwerking met het bedrijfs
leven concreet vorm te geven. 

De auteur is Secretaris Internationale 
Economische Zaken Vereniging VNO-NCW 


