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W.DIK 

(Vloeken in de kerk)* 
Nieuw licht op de samenwerking tussen ontwikkelingssamenwerking en 

bedrijfsleven 

Inleiding 

Voordat het begrip ontwikkelingssamenwerking 
ingang had gevonden en voordat de eerste ont
wikkelingswerker zijn zachte schrede in een ont
wikkelingsland had gezet, was de aarde op het 
gebied van ontwikkeling in Azië, Afrika e.n La
tijns-Amerika niet woest en ledig, zoals sommigen 
schijnen te menen. 

Vele honderden ondernemingen, handelshui
zen en éénmansavonturiers waren, in menig ge
val reeds eeuwen, over deze landen uitgezwermd 
en dreven er niet alleen kortstondige handel, 
maar vestigden langdurige relaties. Door inves
teringen in plantages, mijnen, fabrieken en door 
ontsluiting via de aanleg van wegen, havens en 
later vliegvelden kwam economische ontwikke
ling op gang. Bovendien werden door de bouw 
van woon-plaatsen, waterleidingen, rioleringen 
etc. voor honderdduizenden de levensomstandig
heden verbeterd. 

Om te voorkomen, dat nu een deel van mijn 
lezers vol walging naar het volgende artikel door
schuift, haast ik mij hieraan toe te voegen dat ons 
inmiddels allen helaas overbekend is dat deze 

• Delen van deze bijdrage zijn gebaseerd op een inleiding, 
welke op 2 december 1983 werd gehouden te Groningen in 
het kader van het Symposium 'Ontwikkelingssamenwerking 
maakt er werk van'. 

vormen van ontwikkeling gepaard gingen met tal 
van ongewenste, soms zelfs ronduit afschuwelijke, 
bijverschijnselen. Ik doel hierbij niet op de zo 
vaak gehoorde verzuchting, dat het bedrijfsleven 
onvoldoende onbaatzuchtig is. Op afwezigheid 
van baatzucht wordt helaas weinig blijvends ge
grondvest en zelfs de meest idealistisch ingestelde 
ontwikkelingswerker weet dat zijn project de bes
te kans van slagen heeft als hij de lokale bevolking 
weet te overtuigen van de baat, die ze er bij heb
ben. Neen, ik doel op slavernij, uitbuiting, ook 
van sociale verschillen, lijfstraffen, kinderarbeid 
en dat soort abjecte zaken, die met de door het 
bedrijfsleven geëntameerde ontwikkelingen ge
paard gingen. Allemaal zaken, waar wij in de 
zng. beschaafde ontwikkelde landen 'allang' af
scheid van hadden genomen, nl. sinds 1845! 

Een eenzijdige ontwikkeling was het gevolg, 
met economische en maatschappelijke vooruit
gang voor enkele groepen en een uitverkoop van 
natuurlijke rijkdommen, bovendien een ontwik
keling, welke te zeer was gemodelleerd naar het 
voorbeeld van de oudere geïndustrialiseerde lan
den in Europa en Noord-Amerika. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Het lag dus voor de hand dat in de jaren' 50 een 
beweging op gang kwam, die aan deze onge
wenste vorm van ontwikkeling in de Derde Lan-
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den een einde wilde maken. Door het opzetten 
van samenwerkingsprojecten, financieel geïnjec
teerd vanuit de rijke landen, moest een eigen aard 
van zelfstandige ontwikkelingen in de Derde We

reld tot stand komen. Afwezigheid van baatzucht 
was hier natuurlijk in aanvang grotendeels gebo
den, omdat het nastreven van gelijktijdig eigen

belang een rem op de gewenste ontwikkelingen 
zou vormen. 

Veel is langs deze weg tot stand gekomen, he
laas té veel nog niet. Het blijkt gewoon moeilijk 
om te verzelfstandigen zonder relaties aan te 
gaan, die beurtelings stuwen en remmen. Dat in 
deze fase, zeker vanuit de meest betrokkenen, een 
enorme aversie werd opgebouwd tegen het be
drijfsleven, in hun ogen de aanstichter van het 
kwaad, is wel begrijpelijk, maar daarom in de 
geschiedenis nog niet terecht. Het bracht ons wel 
in een situatie, waarin het bedrijfsleven ten aan
zien van de toepassing van de doelstellingen van 
ontwikkelingssamenwerking zoveel mogelijk bui
ten de deur gehouden moest worden; met and'ere 
woorden een ontkenning van de toch ook positie
ve ontwikkelingsrol, die het gespeeld had, en een 
verwaarlozing van het kunnen deelnemen aan 
een bijsturen van die rol. 

Meer harmonie ... 

Het is daarom gelukkig dat we nu, in de jaren 
tachtig, kennelijk in een derde fase zijn aange
land: langzaam wint de overtuiging veld, dat het 
mogelijk moet zijn om tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van ontwikkelingssamenwer
king te komen in een gezamenlijk optrekken van 
een actief op beleidsdoelstellingen inspelend be
drijfsleven met een ministerie, dat dat bedrijfsle
ven adequaat voor zijn doeleinden weet te win
nen. 

Dat leidt tot de vraag: hoe ziet zo'n intensie
vere samenwerking er dan uit? Het laatste jaar 

hebben enkele nieuwe termen met betrekking tot - t 
ontwikkelingssamenwerking de Nederlandse taal 
verrijkt: herijking, verbreding, ontwikkelingsre-
levant aanbod, privatisering (ook hier ja), enz. no! 

Zij hebben alle rechtstreeks of indirect te maken dri, 
met: het ontwikkelingsbeleid kan niet (meer) los 
gezien worden van de (economische) situatie, Pel 
waarin ons land geraakt is. me 

var 

. .. maar niet zonder moeite! der 
bet 

Van beide zijden (ontwikkelingssamenwerking rea 
(0 s) en bedrijfsleven) leid t zo'n stelling voor de all( 
stereotiepe denkers tot een verkeerd beeld. Van- ' der 
uit sommige delen van het bedrijfsleven leidt het 
tot de onterechte en overtrokken reactie, dat het 
tijd werd dat 'dat grote bedrag' (bedoeld is het 
budget van het Ministerie van Ontwikkelingssa- In 
men werking) eens beter ten goede kwam aan de tief 
Nederlandse economie. Deze reactie is daarom keI 
onterecht, omdat het nooit een doelstelling van het we 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid kan zijn de nig 
Nederlandse economie te versterken, ook niet in sar. 
afgeleide zin: de Nederlandse export te bevorde- me 
ren. Dit dan nog los van het feit dat reeds een zijl 
aanzienlijk percentage van de (bilaterale) bud- vlo 
getten l aan het Nederlandse bedrijfsleven ten Va 
goede komt. me 

Voor sommige ontwikkelingssamenwerkings- ed 
supporters leidt de bovengenoemde uitspraak tot ze, 
de onterechte en overtrokken reactie, dat de kille hu. 
winter is ingevallen, het bedrijfsleven het voor het is I 
zeggen krijgt bij ontwikkelingssamenwerking en kei 
de arme doelgroepen het kind van de rekening gel 
zullen zijn. Die reactie is onterecht, omdat: ma 
- het beter betrekken van het bedrijfsleven bij me 

vooroverleg voor het bestedingsoverleg vel 
- het stimuleren van het bedrijfsleven tot het dOl 

doeltreffende aanpassen van zijn produkt-pak- sar 
ket aan de behoeften in de ontwikkelingslan-
den vel 
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- het beter oriënteren van de uitvoerende instan
ties van het departement op het aanbod vanuit 
het bedrijfsleven 

nog in de verste verte niet betekenen, dat het be

drijfsleven bij os 'op de bok' komt te zitten. 

Persoonlijk geloof ik onvoorwaardelijk in de 
meerwaarde van deze verbroedering in plaats 
van verkettering. De vraag, die gesteld kan wor
den is: leidt dat dan ook tot een meetbare ver
betering van enerzijds tempo en kwaliteit van de 
realisatie van ontwikkelingsrelevante projecten, 
anderzijds tot een positiever weerslag op de Ne
derlandse economie, lees werkgelegenheid? 

Werk uit hulp? 

In recente onderzoekingen is getracht kw~ntita
tiefna te gaan, wat de invloed is van het ontwik
kelingssamenwerkingsbeleid op de vaderlandse 
werkgelegenheid. 2 In het algemeen bleek er wei
nig cijfermateriaal te bestaan, hetgeen ook zeker 
samenhangt met het 'taboe' dat hier doorbroken 
moest worden. Voor zover gegevens boven water 
zijn gekomen, is er wel degelijk sprake van in
vloed, zij het van een zeer afwisselende aard. 
Vaak werkt ontwikkelingshulp averechts op de 
mogelijkheden voor het bedrijfsleven, meestal 
echter positief. De nuchtere en rechtstreekse wij
ze, waarop hier het belang van ontwikkelings
hulp voor exportprestaties wordt geanalyseerd, 
is bijna 'vloeken in de kerk'. Sommige ontwik
kelingspuristen zullen de rillingen over de rug 
gelopen hebben. Maar we hebben met feiten te 
maken en het is goed ze onder ogen te zien, te
meer daar de open aanpak van deze materie de 
vereenzelviging van het bedrijfsleven met de 
doelstellingen en werkwijze van ontwikkelings
samenwerking zal versterken. 

Het zal bovendien kunnen leiden tot het sterk 
verminderen van de zogenaamde 'informele 

druk'. Het is toch te gek, dat Nederlandse on
dernemers tot nu toe maximaal moeten lobbyen 
in een receptorland, bij partner en lokale over
heid , om te bewerkstelligen dat hun aanbod pak

ket ten minste ter tafel komt in het overleg over 
de besteding van Nederlandse hulpgelden. Open
heid in Nederland vooraf en naar beide zijden zal 
daarin verbetering brengen. Ik zeg met nadruk: 
naar beide zijden, omdat ik er van overtuigd ben, 
dat zowel ontwikkelingssamenwerking zich opti
maal op de hoogte dient te stellen van wat het 
bedrijfsleven te bieden heeft, als dat het bedrijfs
leven zich veel doeltreffender dient te richten op 
wat binnen het kader van het ontwikkelingsbe
leid moet gebeuren. 

Binding: een achterhaald begrip 

Een apart onderwerp is de binding van ontwik
kelingshulpgelden, d.w.z. de mate, waarin aan 
het ter beschikking stellen van de fondsen de eis 
wordt verbonden, dat het geld in het donorland 
wordt besteed. Nog los van het feit, dat in de 

zoëven genoemde publikaties in een aantal ge
vallen kon worden aangetoond dat binding ave
rechts werkte, ben ik van mening, dat relative
ring van het effect op zijn plaats is. In verschil
lende openbare uitlatingen heb ik in het verleden 
reeds betoogd dat de angstvallige 'bewaking' van 
het percentage gebonden hulp vanuit de orga
nisaties van het bedrijfsleven oneigenlijk was. Er 
mag belangrijk meer resultaat verwacht worden 
van een nauwe afstemming van Nederlands aa·n
bod en ontwikkelingsbeleid op elkaar dan van 
debatten over de omvang van binding met ver
waarlozing van het niet-gebonden deel. 

Commercieel of' verzacht' 

Een ander begrip is substitutie. Hieronder ver
staat men de vervanging van bijvoorbeeld via 
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banken gefinancierde zuiver commerciële activi
teiten door transacties, waaraan besteding van 
hulpgelden te pas komt en waarbij dus de finan
ciering van een project wordt verzacht (verlaagd 

in rente) door het gebruik van hulpgelden. 'Be
gaan van de weg van de minste weerstand'. ) Sub
stitutie moet negatief bezien worden, voorzover 
traditionele handelsstromen een beslag gaan leg
gen op middelen, die bestemd zijn voor uitbouw 
naar nieuwe gebieden. Dit knelt temeer, daar 
waar behoeften liggen, die niet direct door de 
commercie worden bevredigd (a fortiori: waar 
het armoedebestrijding betreft). 

Wat zijn traditionele hanrlelsstromen? Gebie
den waar we als Nederlanders al jaren goed in 
waren? Natuurlijk kan men daar stellen: dat liep 
al en hulpgelden mogen er niet voor worden ge
bruikt. Dus: geen substitutie. Maar helaas zien 
wij dan in de huidige tijd een ernstig feit over het 
hoofd: de traditionele, grotere, lang gevestigde 
onderneming blijft niet onberoerd. Zij heeft in 
toenemende mate het hoofd te bieden, in haar 
'eigen' vertrouwde overzeese markt, aan concur
renten welke wèl met regelmaat vanuit hulpgel
den van andere donors ondersteund worden. 
Wijzen wij dan substitutie radicaal af, dan komt 
er niet alleen geen werk bij, dan gaat er werk af] 
Geen werkgelegenheidscreatie, maar wèl werk
gelegenheidsbehoud is hier aan de orde. 

Concurrentiekracht 

Van doorslaggevend belang acht ik de concur
rentiekracht van het Nederlands bedrijfsleven. 
De fraaiste programma's en de meest ideale vorm 
van samenwerking leiden tot niets wanneer niet 
het bedrijfsleven op zich in kwaliteit, produkt
aanpassing, levertijd en prijs volstrekt mee kan 
in de race; anders zou bovendien het ontwikke
lingsland ten onrechte gedwongen worden een 
inefficiënte besteding van zijn hulpfondsen te ac-

cepteren. Maar waar het bedrijfsleven concur
rerend is, heeft het er recht op zijn rol te kunnen 
spelen, zoals het dat, ik zei het in mijn inleiding, 
al zo lang gedaan heeft, zij het met de bijstellin

gen verkregen uit nieuwe inzichten. En niet in de 
vorm: 'Jantje bedrijf mag meespelen als-ie zoet 
is', maar via het wekken van een positieve inte
resse in de voordelen, die er liggen. Prof. Albeda: 
als het gaat om Nederlandse arbeid ten behoeve 
van ontwikkelingslanden, zèg dat dan gewoon! 

Dat Nederlandse ondernemers door laksheid 
en desinteresse in de markten in de 'newly in
dustrialised countries' ondervertegenwoordigd 
zijn, wens ik te bestrijden. Waar recent misschien 
om economische redenen onvoldoende risico
ruimte was voor krachtige verkenning van verre 
markten, de Nederlandse ondernemer was toch 
altijd overal te vinden. Wel kunnen wij consta
teren dat de gemakzucht van de EG-markt ons 
parten heeft gespeeld: afwezigheid van prikkel. 
Ik ben wel van mening, dat hier het reeds veel
genoemde pakketprobleem speelt. Overheid en 
bedrijfsleven zullen aan een pakketopbouw moe
ten werken, die beter inspeelt op de behoeften en 
op het aanbod van de concurrentie. Ik zie hier 
overigens een taak voor EZ, eerder dan voor ont
wikkelingssamenwerking; dit is industriebeleid, 
gekoppeld aan exportbeleid. 

Concentratie, ja of nee 

Veel is er gediscussieerd over het begrip 'concen
tratieland'. In een situatie van krappere midde
len wordt het nog belangrijker dan voorheen de 
beschikbare gelden zo verstandig mogelijk te di
rigeren. Dit leidt enerzijds tot de gedachte zich 
nog meer op bepaalde (de armste) landen te con
centreren, anderzijds kan niet worden voorbij
gegaan aan de Nederlandse mogelijkheden om in 
het ene land wèl, in het andere land minder suc
cesvol een bijdrage te leveren. Dit leidt tot ver-

set 
sar 

he 

wc 
nu 
ba 
lei. 

toc 

va: 
Zir 

vel 

eel 

va 
wa 
vel 

va' 

de 
rel 

Sa 

in' 
kir 
de 

lic 
ge: 
we 
M 
kir 
zei 

be 
le~ 
na 
be 
ZiC 

on 
lar 
nH 



::ur-
·nen 
lng, 
llin

n de 
lOet 

nte
eda: 
)eve 

Don! 

neid 
I In-

digd 
nIen 
;ico-
lerre 
toch 
Ista
: ons 
~kel. 

!eel
I en 

noe

n en 
hier 
ont-
leid, 

:cen-
dde
n de 
e di
zich 

:con-
rbij-
mIn 

·suc
, ver-

idee'66 / jaargang 5 / nummer 2 / juni 1984 / blz. 43 

schuiving van prioriteiten vanuit ontwikkelings
samenwerking. 

Eén van de belangrijkste eisen, die m.i. vanuit 
het bedrijfsleven aan een overheidsbeleid mag 

worden gesteld, is een zo groot mogelijke conti
nuïteit en liefst ook een grote mate van voorspel
baarheid. Geldt dit algemeen, met een flexibel be
leid van ontwikkelingssamenwerking, dan valt 
toch een zekere spanning vast te stellen. Pogingen 
van ontwikkelingssamenwerking om een enigs
zins continu beleid te voeren, leiden nu juist tot 
verwatering van het concentratiebegrip. 

Oppoetsen van het concentratiemodelleidt tot 
een herwaardering van het beleid ten aanzien 
van diverse landen, hetwelk dan bepaalde ver
wachtingen van in die landen werkzame bedrij
ven de bodem inslaat. Let wel, ik ben voorstander 
van flexibiliteit, maar met ruime overgangsperio
den, waarin bedrijven zich kunnen heroriënte
ren. 

Samenvattend valt te concluderen, dat er beslist 
invloed uitgaat van het ontwikkelingssamenwer
kingsbeleid op de Nederlandse buitenlandse han
del en dus op de Nederlandse economie. 

In eerste instantie zou je kunnen zeggen: al
licht, het ingrijpen in een stroom op de indrin
gende wijze, waarop dit via ontwikkelingssamen
werking gebeurt, moét die stroom beïnvloeden. 
Maar er is veel meer: ontwikkelingssamenwer
king blijkt in de Nederlandse verre export een 
zeer grote rol te spelen en dat wordt nu in het 
beleid pas echt verdisconteerd. Dat het bedrijfs
le~en zich hiervoor moet aaneensluiten (ik wijs 
naar het INsTo-model)3 om een geconcentreerd 
beleid te vergemakkelijken, spreekt m.i. voor 
zich. 

Het zal duidelijk zijn dat de invloed van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid op buiten
landse handel niet altijd gunstig is, nl. daar waar 
niets wordt toegevoegd. Ik heb echter betoogd dat 

dat wellicht voorkomt en dat er iets afgaat in die 
hevige slag om de wereldmarkt. Daarnaast kan 
het nieuwe beleid van de minister van ontwik
kelingssamenwerking ertoe bijdragen dat met na

me het midden- en kleinbedrijf een positief ge
discrimineerde kans krijgt, volledig in lijn met het 
beleid van EZ op dat punt. Daar zit veer- en slag
kracht, maar minder risico-kapitaal; dan kan 
steun door samen optrekken tot echte groei van 
werkgelegenheid leiden met een optimale kans op 
inspelen op de echte behoeften van de ontwik
kelingslanden. Het is daarbij een verrijking dat 
enerzijds het verbredingsbeleid naar newly in
dustrialised countries een geconstateerde scheve 
verhouding kan bijstellen (bijvoorbeeld door het 
verschuiven van het karakter van de instrumen
ten van grotendeels difensiif naar offensiif mat
ching-fund, gemengde kredieten, denk ook weer 
aan substitutie), anderzijds de traditionele Ne
derlandse extra aandacht voor de armste landen 
niet hoeft aan te tasten . . 

Tenslotte: in mijn ogen is deze gecombineerde 
aandacht voor het belang van een zwakkere in 
de samenleving (de ontwikkelingslanden) met het 
belang van een drijfkracht van de Nederlandse 
samenleving (het bedrijfsleven) volstrekt in lijn 
met het denken in D'66. Het tweede belang zal 
trouwens hard nodig zijn om de fondsen voor het 
eerste in stand te houden. 

22 februari 1984 

Noten 

I. Ik~aag mij in dit kort bestek niet in de eeuwige discussie 
hoeveel 'aanzienlijk ' hier precies is! 

2. De Haan en Jepma, R u Groningen. 
3· Het INSTa-model gaat uit van een eigen start, in eerste 

instantie op eigen kosten , door het (gebundelde) bedrijfs
leven in het specifiek voor de markt in ontwikkelingslan
den ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en afzetten 
van goederen, die in de daar erkende behoeften voorzien, 
voorzover binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
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gelegen. 'In ruil ' voor zo'n doelgerichtheid kan het Mi
nisterie van Ontwikkelingssamenwerking dan in dialoog 
met zo'n gebundelde groep tot een bepaalde gezamen-

lijke aanpak komen. Voor extra stimulans van het mid
den- en kleinbedrijf ware te overwegen, hiertoe ontwik
kelingssamenwerkingsgeld ter beschikking te stellen. 
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