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Analyseren we de kenmerken van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid gedurende de afgelopen periode, 
dan kan niet alleen worden vastgesteld dat zich daarin belangrijke wijzigingen hebben voltrokken, maar 
ook dat er veel ten goede is veranderd.

In de tijd van de ministers Bot, Udink en Boertien stond de ontwikkelingshulp primair in het teken van 
de handelsbevordering en moest de ontwikkelingssamenwerking — in navolging van de Verenigde 
Staten — dienen ter bestrijding van het communisme.

Met de komst van minister Pronk veranderde dit. Vanaf 1973, het jaar waarin hij als eerste PvdA-
minister verantwoordelijk werd voor ontwikkelingssamenwerking, leverde Pronk niet alleen een 
belangrijke bijdrage aan de ideologische onderbouwing van ons ontwikkelingsbeleid — zo brak hij een 
lans voor de verzelfstandiging van de ontwikkelingslanden — ook zorgde hij voor een substantiële 
verhoging van het ontwikkelingsbudget. In 1976, toen het er in Nederland en de rest van de wereld 
economisch gezien minder goed aan toeging dan in de huidige tijd, wist Pronk tijdens het eerste kabinet-
Den Uyl te bedingen dat het ontwikkelingsplafond werd vastgesteld op 1,5% van het nationaal inkomen. 
Nederland en Zweden waren in 1976 de enige twee landen die de internationaal overeengekomen 
doelstelling voor de omvang van de ontwikkelingshulp (0,70% van het bruto nationaal produkt) 
overschreden, want beide landen haalden in dat jaar 0,82%. Het begrotingsbedrag voor 
ontwikkelingssamenwerking steeg van ƒ 1,2 miljard in 1973 tot ƒ 2,9 miljard in 1976 (zie o.a. Bos, 
Coppens en Tinbergen 1977).1
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Vanaf zijn aantreden als minister heeft Pronk zich op verscheidene manieren ingezet voor 
kwaliteitsverbetering en professionalisering van het ontwikkelingsbeleid. Ter vergemakkelijking van de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van dit beleid werd een hele reeks procedures ontwikkeld. Om 
voor financiering en uitvoering in aanmerking te komen worden alle projectvoorstellen aan een 
nauwgezette evaluatie onderworpen. Volgens de `oude' DGIS-criteria dienen projecten doelgericht te 
zijn, dat wil zeggen dat datgene wat met een project wordt beoogd moet overeenstemmen met de 
prioriteiten van de samenwerkende partijen (waarbij o.a. wordt gelet op het oordeel van de doelgroep). 
Projectvoorstellen moeten bovendien doeltreffend zijn, dat wil zeggen dat de beoogde doelstellingen 
metterdaad en binnen de geplande termijn bereikt moeten kunnen worden. Ontwikkelingsprojecten 
moeten daarenboven op langere termijn, dat wil zeggen na de beëindiging van het project, levensvatbaar 
zijn (duurzaam), wat betekent dat de te verwachten resultaten niet te zeer afhankelijk mogen zijn van de 
randvoorwaarden. De projecten dienen in de vierde plaats doelmatig te zijn, wat inhoudt dat de te 
gebruiken middelen optimaal tot de beoogde resultaten moeten leiden. Ten slotte moet het project ook 
nog beheersbaar zijn, waarmee men bedoelt dat de te verwachten risico's tijdens de uitvoering tegen 
redelijke kosten onder controle gehouden kunnen worden. Alle beleidsvoorstellen worden zorgvuldig aan 
de zojuist genoemde criteria getoetst alvorens tot uitvoering van projecten kan worden overgegaan 
(DGIS 1991).

Tijdens het paarse kabinet heeft Pronk zich, samen met zijn collega's Wijers, Voorhoeve en van Mierlo, 
vooral ingezet voor de ontschotting van beleid, met als doel een koppeling tot stand te brengen tussen 
handelspolitiek, mensenrechten, milieu en buitenlandse politiek. Met deze herijking is ruim twee jaar 
geleden een begin gemaakt door in het `oude' Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking 
(DGIS) vrij ingrijpende veranderingen door te voeren in de organisatievorm, de personele organisatie en 
de inhoud van de ontwikkelingssamenwerking. De oude landendirecties van het DGIS zijn opgegaan in 
vijf nieuwe regio-directies (Europa; Noord-Afrika en het Midden-Oosten; Sub-sahara Afrika; Azië en 
Oceanië; en het Westelijk Halfrond). Gelijktijdig kwamen er nieuwe thematisch gerichte directies, zoals 
de Directie Rurale en Urbane Ontwikkeling; Milieu en Ontwikkeling; Economische Structuur en 
Werkgelegenheid in Ontwikkelingslanden; Sociale en Institutionele Ontwikkeling; Mensenrechten, Goed 
Bestuur en Democratisering; Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek; en — ten slotte — 
Multilaterale Ontwikkelingsfinanciering en Macro-economisch Beleid.

Deze grootscheepse reorganisatie — waarbij verscheidene regionale bureaus van Economische en 
Buitenlandse Zaken werden samengevoegd — ging gepaard met grote veranderingen in de personele 
sfeer. Er vond een integratie plaats van ambtenaren van het DGIS en het Bureau Buitenlandse 
Economische Betrekkingen (BEB), en het `Haagse' personeelsbestand werd gereduceerd. In het kader 
van de decentralisatie, waarbij de ambassades grotere bevoegdheden kregen, zijn in de afgelopen periode 
DGIS-ambtenaren overgeplaatst naar de ambassades, en is — ter verdere versterking van `het veld' — 
begonnen met de inzet van lokaal personeel. Waar vroeger het ministerie in Den Haag de scepter 
zwaaide, zijn nu de ambassades verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van het 
ontwikkelingsbeleid. Het Ministerie speelt nog slechts een rol bij de budgetbewaking en bij de uitvoering 
van evaluaties, hoewel hun frequentie sterk verminderd is. De oude procedurebundel (met de 
stapsgewijze beschrijving van de project-cyclus) is onlangs vervangen door een veel dunnere versie. Dit 
alles maakt duidelijk dat met de decentralisatie een begin is gemaakt.
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Een andere wijziging die rechtstreeks samenhangt met de herijking is het besluit om van kleine 
hulpprojecten over te gaan op programmahulp op nationaal niveau. De daaraan ten grondslag liggende 
overweging was, blijkens de Memorie van Toelichting van 1997, dat geïsoleerde interventies met een 
specifieke doelstelling, die gedurende een bepaalde periode in een bepaald gebied werden gerealiseerd, 
in veel gevallen niet aan de verwachtingen voldeden. Programmahulp daarentegen wordt geacht 
effectiever te zijn, zeker als daarbij in de toekomst geprobeerd zou worden om meer met de 
ontwikkelingslanden over de inhoud ervan te onderhandelen. In het nieuwe beleid wordt bovendien sterk 
de voorkeur gegeven aan de inzet van lokale deskundigen in plaats van dure Nederlandse experts. Naast 
de traditionele sectoren (landbouw, industrie, enz.) wordt in het kader van het herijkte 
ontwikkelingsbeleid tegenwoordig ook aandacht besteed aan de ondersteuning van `niet-
ontwikkelingssectoren', zoals het kadaster, de belastingdienst en het justitiële apparaat. Sinds de herijking 
wordt bovendien getracht ontwikkelingsbeleid te combineren met niet-ontwikkelingsbeleid (o.a. 
exportprijsstabilisatie, verruiming van de toegang tot exportmarkten en overdracht van technologie). De 
integratie van het beleid van Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking staat bij deze 
operatie bovenaan de agenda.

Het 'missiewerk' ter discussie

Hoewel de bijdrage van Pronk aan de opbouw van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking niet mag 
worden onderschat, is dit artikel niet bedoeld als een ode aan de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking (zo'n artikel wordt vast nog wel eens door iemand geschreven). Deze 
bijdrage heeft vooral als doel een aanvulling te geven op het huidige, nogal eenzijdige debat omtrent de 
toekomst van Ontwikkelingssamenwerking (OS). De discussie daaromtrent wordt thans voornamelijk 
toegespitst op de vraag of binnen het Ministerie van Buitenlandse zaken nu wel of geen aparte minister 
voor OS moet worden aangesteld. Men laat zich kritisch uit over het functioneren van de diplomatieke 
dienst en de ambassades en besteedt op nogal eenzijdige wijze veel aandacht aan de toekomstige 
taakverdeling tussen de minister van Buitenlandse Zaken en die voor OS en/of de vraag of bezuinigingen 
op Defensie wel of niet gekoppeld dienen te zijn aan bezuinigingen op OS. In de huidige discussie gaat 
men nauwelijks in op inhoudelijke aspecten van de Ontwikkelingssamenwerking, wat betekent dat de 
toekomst van OS in feite wordt gereduceerd tot een organisatorische (veelal boekhoudkundige) kwestie.

Op dit moment lijkt aan OS minder prioriteit te worden toegekend dan in voorgaande perioden. Waar 
vroeger werd gesproken over OS in termen van `internationale solidariteit' wordt thans door velen 
benadrukt dat prioriteit moet worden gegeven aan de oplossing van problemen in eigen land. Met 
uitzondering van noodhulp wordt OS niet langer als een vanzelfsprekendheid beschouwd. Het grote 
publiek loopt steeds minder warm voor `actie' en Derde-Wereldmanifestaties. Deze verminderde 
belangstelling kan om verschillende redenen curieus worden genoemd. Vergeleken met de situatie in de 
jaren '70 is de economische situatie in Nederland, net zoals elders in de wereld, sterk verbeterd en is er 
dus veel meer geld beschikbaar, maar gelijktijdig is men niet bereid een groter bedrag voor OS te 
reserveren. Ook het feit dat de Nederlanders in vergelijking met enkele decennia geleden veel meer 
gelegenheid hebben verre reizen te ondernemen en `vreemde' landen te leren kennen, blijkt niet 
geresulteerd te hebben in grotere belangstelling voor de problemen van ontwikkelingslanden. Kennelijk 
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is men niet bereid een substantiële bijdrage te leveren aan `duurzame ontwikkeling' in de exotische 
bestemmingsgebieden. Terwijl de wereld `globaliseert' en communicatie over grote afstanden steeds 
gemakkelijker wordt, lijkt het blikveld van veel Nederlanders zich steeds verder te vernauwen.

Een mogelijke verklaring voor de tanende belangstelling voor OS is het feit dat het oude na-oorlogse 
`missie- en zendingsideaal' om de wereld te verbeteren flink aan erosie onderhevig is geweest en 
iedereen thans moe lijkt te zijn van de keer op keer kritische evaluaties. Terwijl — objectief beschouwd 
— de kwaliteit van de hulp is verbeterd, blijken de evaluaties van OS in de loop der tijd alleen maar 
negatiever te zijn geworden. Heel begrijpelijk is dat daarom steeds vaker wordt geconcludeerd dat OS 
niet zoveel heeft opgeleverd.

De voorstanders van OS gebruiken het `gebrek aan resultaat' als argument om het ontwikkelingsbudget te 
verhogen (het huidige bedrag is te gering in verhouding tot de omvang van de problematiek). Anderen 
benadrukken dat in de toekomst gestreefd zou moeten worden naar een efficiënter gebruik van de 
middelen, onder meer door het aantal landen waaraan steun wordt verleend te beperken. De sceptici — 
feitelijk tegenstanders — vinden dat de OS maar het beste kan worden afgeschaft, omdat de hulp toch 
niet meer is dan een `druppel op een gloeiende plaat', en dat nu maar eens prioriteit moet worden 
gegeven aan de problemen in onze eigen omgeving.

Eerlijke kritiek?

Een belangrijke reden waarom OS meer dan eens in een negatief daglicht wordt geplaatst, heeft niet 
zozeer te maken met werkelijk negatieve resultaten. Er is eerder wat anders aan de hand. Gedurende de 
afgelopen periode is op het DGIS een hechte — vaak overdreven — toetsings- en evaluatiecultuur 
ontstaan, met als resultaat dat in zekere zin geen enkel project aan alle criteria voldoet. Op het DGIS 
wordt slechts gesproken over succesvol ontwikkelingsbeleid wanneer interventies doeltreffend, 
doelgericht, doelmatig, duurzaam en beheersbaar zijn. Ze mogen bovendien niet schadelijk zijn voor het 
milieu en evenmin nadelige effecten hebben op de positie van vrouwen. Het behoeft weinig of geen 
betoog dat bij hantering van een waslijst van dergelijke normen de `echte' successen met een kaarsje te 
zoeken zullen zijn. Het succes van OS gaat zodoende in zekere zin `aan eigen vlijt' ten onder.

Ook al mag dit natuurlijk niet worden gebruikt als excuus voor falend OS-beleid is het belangrijk te 
beseffen dat het beleid ter verdere ontwikkeling van Nederland ook niet op alle fronten onverdeeld 
succesvol genoemd mag worden. We behoeven daarbij nog niet eens te denken aan `toevallige missers', 
zoals de paspoortaffaire of de carpoolstrook, ook op aan (tussentijdse) evaluaties te onderwerpen en 
eventuele problemen naar buiten te brengen. Het is dan ook logisch dat er minder uitvoerig en minder 
frequent wordt geschreven over de voortgang van die projecten en de behaalde resultaten. Niet zozeer de 
resultaten zelf, maar veeleer de wijze waarop de resultaten worden beoordeeld lijken daarom 
verantwoordelijk te zijn voor de kritische conclusies omtrent OS. In zekere zin is OS `doodgeëvalueerd'.

Overigens is het negatieve imago van OS — het gebrek aan succes — voor een deel ook een direct 
gevolg van de wijze waarop minister Pronk heeft geprobeerd het `juiste klimaat' te scheppen voor de 
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herijking. Om kracht bij te zetten aan zijn ideaal van een `geïntegreerd buitenlands beleid' heeft hij 
zodanig veel nadruk gelegd op het feit dat de `ouderwetse projecten niet werken', dat hij niet alleen een 
deel van zijn `oude' ambtenaren tegen zich in het harnas heeft gejaagd, maar bovendien munitie heeft 
aangedragen waarvan degenen die altijd al sceptisch tegenover OS stonden, dankbaar gebruik maken.

Het is opmerkelijk dat er tussen de ministeries grote verschillen bestaan in de mate waarin men van de 
`nood' (het uitblijven van resultaten) een `deugd' weet te maken (het lobbyen voor extra geld). Zodra 
blijkt dat het gevoerde beleid niet de verwachte resultaten oplevert (men denke aan het file-probleem, de 
gezondheidszorg en het gebrekkig functioneren van het politie-apparaat), bepleiten de verantwoordelijke 
bewindslieden het vrijmaken van extra middelen, en daarna vindt hun standpunt vaak gehoor in de pers 
en bij de kiezers. Zodra het echter om OS gaat, zijn de tegenvallende resultaten doorgaans aanleiding om 
in de pers te verzuchten dat we met onze pogingen de wereld enigermate te verbeteren maar beter kunnen 
ophouden. Als het gaat om vaderlandse zaken hanteert men klaarblijkelijk andere criteria dan wanneer 
het gaat om de toekomst van mensen in ontwikkelingslanden.

Doorgaan met ontwikkelingssamenwerking, maar anders

In 1977 stelde minister Pronk dat een verhoging van de omvang van de ontwikkelingshulp weinig zin 
had als niet vaststond dat die hulp een functie had. Het zou moeten gaan om een inkomstenoverdracht ter 
bevordering van een ontwikkelingsproces dat aan arme groepen ten goede komt. De mate waarin deze 
doelstelling kan worden bereikt, hangt volgens Pronk af van vier factoren: het binnenlandse sociaal-
economische beleid van de ontwikkelingslanden zelf, de buitenlandse politiek van de geïndustrialiseerde 
landen, de omvang van de ontwikkelingshulp, en de kwaliteit van die hulp (Pronk 1977).

Bezien we de huidige situatie, dan kunnen we enerzijds constateren dat er weinig is veranderd (in feite 
gaat het nog steeds om bovengenoemde doelstelling), maar dat de context van de discussie sterk is 
veranderd. Durfden de politieke partijen in 1977 nog gewoon te stellen dat OS `noodzakelijk' en/of 
`vanzelfsprekend' is, thans lijkt eigenlijk niemand meer bereid zich op basis van idealistische argumenten 
daarvoor sterk te maken. Voor zover Pronk zelf zijn best heeft gedaan OS hoger op de agenda te krijgen, 
deed hij dit door te spreken over het `Ministerie van de Hoop'. Maar een dergelijke aanduiding is wel erg 
vaag en heeft niet bepaald tot gevolg dat de sceptici hun negatieve beeld van OS zullen bijstellen. Het 
lijkt daarom van doorslaggevend belang dat er meer gewerkt wordt aan een imago-verbetering van OS. 
Essentieel daarbij is dat binnen het DGIS eens kritisch wordt gekeken naar het eigen toetsings- en 
evaluatie-apparaat en dat er een realistischer beeld wordt gecreëerd omtrent de resultaten van 
projectinterventies, alsook van de termijn waarop de effecten van die interventies redelijkerwijs en 
verantwoord kunnen worden gemeten.

Het is overigens opvallend dat in discussies over OS — zelfs waar wordt gesproken over het `verlichte 
eigenbelang' — weinig aandacht wordt besteed aan OS als werkgelegenheidssector. Hoewel het 
werkgelegenheidsbelang — als vanzelfsprekend — niet als zwaarwegend argument kan en mag worden 
gebruikt om de OS-sector in stand te houden (uiteindelijk gaat het om de ontwikkelingsdoelstelling), 
behoeft het ook niet volledig buiten beschouwing te blijven. Dat dit tot nu toe meestal wel is gebeurd, 

http://www.euforic.org/is/98_zoom.htm (5 of 9) [6/01/2003 17:48:48]



Ontwikkelingssamenwerking: nieuwe tijden, nieuwe kansen

hangt mogelijk samen met een onderschatting van het aantal direct betrokkenen. In feite gaat het om een 
grote groep. Drastische kortingen op het OS-budget zullen niet alleen hun effect hebben op het apparaat 
dat direct bij de steunverlening betrokken is, zoals de ambtenaren van OS, het personeel van de 
medefinancieringsorganisaties en organisaties zoals SNV en KIT. De effecten zullen indirect ook 
duidelijk merkbaar zijn bij een groot aantal onderzoeks- en consultancy-bureaus, ingenieursbureaus, 
wetenschappelijke instellingen en organisaties, incl. NUFFIC, WOTRO en de universiteiten), 
kredietinstellingen (o.a. de FMO) en, last but not least, het bedrijfsleven. Alvorens wordt overgegaan tot 
het nemen van een beslissing omtrent de toekomst van OS, zou best eens duidelijk mogen zijn hoeveel 
Nederlanders en Nederlandse bedrijven — direct of indirect — hun bestaan te danken hebben aan OS. 
Alleen dan krijgt men een realistisch beeld van de kosten en baten van het Nederlandse 
ontwikkelingsbeleid.

Over loskoppeling, organisatorische diversiteit en geografische breedheid

Lagerberg en Vingerhoets pleitten in de Internationale Spectator van 1973 voor een loskoppeling van het 
buitenlands beleid en de ontwikkelingssamenwerking: `het belang van het Nederlandse bedrijfsleven, van 
de werkgelegenheid e.d. behoeft in eerste instantie niet door de minister voor 
ontwikkelingssamenwerking behartigd te worden. Het is nodig dat hij tegenspel kan geven aan zijn 
collegae en zijn post binnen het kabinet dient dan ook niet te worden afgeschaft, maar versterkt te 
worden' (Lagerberg en Vingerhoets 1973: 704). Er zijn inderdaad uiteenlopende redenen waarom 
gestreefd zou moeten worden naar de loskoppeling van het buitenlands beleid en de 
ontwikkelingssamenwerking.

De herijking lijkt vooralsnog niet te hebben geresulteerd in een betere integratie.2 De discussies tussen 
Pronk en Van Mierlo laten zien dat ontschotting niet automatisch leidt tot betere communicatie (een 
verre vriend lijkt ook hier weer beter dan een slechte buur). Het blijkt een illusie te denken dat 
personeelsreorganisatie verandering brengt in beleidsprioriteiten en/of belangen.

Een feit is ook dat door de herijking op de ambassades een schizofrene situatie is ontstaan. Diplomaten 
worden ingezet voor ontwikkelingsbeleid en sectordeskundigen spelen `eerste secretaris', terwijl 
ambassades in de eerste plaats bedoeld zijn als diplomatieke vertegenwoordigingen. Het 
ontwikkelingswerk zou — in navolging van Zwitserland en Duitsland — beter kunnen worden uitbesteed 
aan gespecialiseerde organisaties met een gedecentraliseerde organisatiestructuur. De nu bestaande 
vermenging van functies leidt alleen maar tot prestigeverlies van de ambassades en tot een de-
professionalisering van het ontwikkelingsbeleid.

Doordat nu zoveel nadruk wordt gelegd op de `integratie tussen OS en andere sectoren', is er recentelijk 
weinig aandacht besteed aan OS-specifieke zaken. Een van die problemen is dat de ontwikkelingssector 
buiten het ministerie wordt gekenmerkt door een sterke verbrokkeling, niet alleen door het bestaan van 
tal van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, maar evenzogoed door het grote aantal instellingen (o.a. 
tienduizenden NGO's) overzee. Naast de traditionele MFO's en de SNV zijn er tal van kerkelijke 
organisaties, instellingen gericht op `fair trade' en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het huidige 
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aantal ontwikkelingsorganisaties is zodanig groot, dat coördinatie en afstemming van hun activiteiten 
vrijwel onmogelijk zijn geworden. Door de bomen is het bos niet meer te zien.

Hoewel verscheidene medefinancieringsorganisaties thans via fusies streven naar een krachtenbundeling 
ter vergroting van de doorzichtigheid, efficiency en professionaliteit, dreigt de impact tamelijk beperkt te 
blijven. Ook al constateerde NRC Handelsblad onlangs (18 april 1998) dat `de verkaveling in zuilen — 
binnen zuilen — zijn langste tijd heeft gehad', kan er evengoed een tegengestelde situatie ontstaan. Dat 
wil zeggen dat door de fusie een verscherpte tegenstelling ontstaat tussen de katholieke zuil (goed voor 
een besteding van ƒ 300 miljoen per jaar) en de `protestants-christelijke zuil' (met een budget van ƒ 220 
miljoen per jaar). De fusieplannen zijn vooral gebaseerd op levensbeschouwelijke gronden, en hebben 
vaak slechts in beperkte mate te maken met ontwikkelings-inhoudelijke criteria. Overigens zal de fusie 
nauwelijks van invloed zijn op het functioneren van een groot aantal `loslopende' 
ontwikkelingsorganisaties.

Zonder ingrepen van buitenaf zal op korte termijn geen oplossing worden geboden aan het probleem van 
een gefragmenteerd en onsamenhangend ontwikkelingsbeleid. Hierin verandering te brengen zal 
overigens geen eenvoudige zaak zijn en misschien moeten we het maar niet eens proberen. Het `recht' 
om armen in ontwikkelingslanden een helpende hand te bieden, kan niemand ontzegd en ontnomen 
worden. In deze zin is het bestaan van een groot aantal verschillende ontwikkelingsorganisaties een 
goede zaak. Misschien is het dan ook belangrijker de vraag te stellen in hoeverre er nog behoefte bestaat 
aan een nationaal ontwikkelingsbeleid, nu er zoveel ontwikkelingsorganisaties bestaan op `grass-root 
level', zowel in Nederland als in de ontwikkelingslanden. Misschien doet men er het beste aan deze 
organisaties beter uit te rusten en ze de vrije hand te laten.

Indien men de `gefragmenteerde aanpak' zou willen bestrijden, zou er o.a. ook meer aandacht moeten 
worden besteed aan afstemming van de Nederlandse ontwikkelingsdoelstellingen op het in onze 
buurlanden gevolgde beleid. In de afgelopen periode is dat nauwelijks gebeurd. Terwijl in Nederland alle 
aandacht was gericht op de eigen `herijkingsoperatie', vonden in de omliggende landen (Groot-Britannië, 
België en Zweden) ook beleidsveranderingen plaats. Een nadere analyse van de beleidsprioriteiten laat 
zien dat ieder land — op basis van eigen criteria — heeft gekozen voor een eigen weg. Een betere 
`internationale' afstemming van het ontwikkelingsbeleid zou tot positievere resultaten leiden dan het 
streven naar `interne' afstemming van economisch beleid, OS en defensie, waarover men zich in 
Nederland thans druk maakt. In de praktijk blijkt vaak dat de spanningen tussen het ontwikkelingsbeleid 
van de donorlanden groter zijn dan die tussen het buitenlands en het ontwikkelingsbeleid van één 
donorland.

Een andere kwestie die in het ontwikkelingsdebat geregeld opduikt is de vraag of Nederland — ter 
vermindering van de versnippering — zich niet zou moeten beperken tot een kleiner aantal landen. Het 
lijkt me minstens even relevant om in het toekomstige debat ook in te gaan op de vraag of we niet actief 
moeten worden in een beperkt aantal sectoren. Nederland zou in de toekomst vooral die dingen moeten 
doen waarin het sterk is (en dat betekent heus niet alleen maar het ondersteunen van de bloemensector, 
baggeren of waterbeheer). We zouden — op basis van de ervaringen met OS tot nu toe — onze 
werkelijke expertise kunnen bundelen in gespecialiseerde OS-centra. Een selectie van kernsectoren voor 
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ontwikkelingsbeleid zou o.a. kunnen worden gebaseerd op de resultaten van de evaluaties uitgevoerd 
door de `Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde', aangevuld met de kennis en ervaringen 
opgedaan door particuliere organisaties, consultancy-bureaus en universiteiten. Alvorens wordt 
geprobeerd te komen tot een betere integratie met niet-ontwikkelingsbeleid moet eerst worden gezorgd 
voor een voldoende aansluiting op het ontwikkelingsbeleid van andere donorlanden.

Tot slot

Herijking is weliswaar nuttig en belangrijk, maar Nederland is er te vroeg aan begonnen. Voordat OS 
zich integreert met andere terreinen, moet eerst `in eigen huis' orde op zaken worden gesteld. Op basis 
van de ervaringen tot nu toe zouden de `sterke kanten' van OS (terreinen waarop Nederland successen 
heeft behaald) geïdentificeerd moeten worden en zou men zich vervolgens daarop moeten concentreren. 
Ook moet OS zich, met het nodige realisme, opnieuw bezinnen op de vraag wanneer beleid succesvol 
mag worden genoemd en wanneer niet, om te voorkomen dat één bepaalde sector van het Nederlandse 
overheidsbeleid het slachtoffer wordt van eigen perfectie, terwijl op andere beleidsterreinen de nodige 
fouten met een excuus van de minister kunnen worden afgedaan.

Bundeling van krachten en afstemming op het beleid van buurlanden is een ander aandachtspunt. Pas 
wanneer OS zichzelf duidelijk heeft geprofileerd, is het tijd op zoek te gaan naar wegen voor een betere 
integratie met andere beleidsterreinen. Belangrijk is daarbij de vraag welke rol de ambassades moeten 
vervullen: vertegenwoordigingen die op diplomatiek vlak actief zijn, of `winkels van sinkel', die door 
hun veelheid van activiteiten OS geen goede dienst bewijzen.
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