
 

 

 

 

• 

• 

• 

 

Commission Femmes et Développement 

Commissie Vrouwen en Ontwikkeling

 

Advies over de strategienota’s van DGOS   

 

gevraagd door de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, de 
heer Eddy Boutmans,  

voorbereid door de werkgroep van de commissie (stuurgroep voor advies over 
de strategienota’s),                  

 en goedgekeurd in de plenaire commissievergadering van 10 oktober 2002.  

 

 

Advies over de Nota Sociale Economie 

Advies CVO over de Strategienota “Sociale Economie” van DGOS – eindversie – 24/04/2003 – p.1 
 



Advies over de Nota Sociale Economie 
 
1- Algemene opmerkingen  

De strategienota “Sociale Economie” wordt beschouwd als een interessante nota. De gebruikte 
documentatie is relevant, en de nota bevat beschouwingen en conclusies die zijn uitgewerkt op de 
diverse colloquia en seminaries die de voorbije jaren in België hierover werden georganiseerd.   
Sociale economie wordt hier terecht beschreven als een thema dat in verschillende sectoren aan 
bod komt. Het zijn hier vooral de financiële sector, de gezondheidssector en de fair trade die 
hier sterk benadrukt worden. 
 
♦ De nota in het algemeen:  
We betreuren het ten sterkste dat de nota zich vrij neutraal opstelt tegenover de uitdagingen 
van de sociale economie. De rollen die vrouwen en mannen vervullen in de sociale economie en de 
manier waarop ze erin functioneren, verschillen evenwel heel sterk. Ze vereisen een 
genderspecifieke analyse en actievoorstellen op basis van de specifieke behoeften en 
verwachtingen van vrouwen en mannen. Als men het heeft over “participatie” en “toe-eigening”, is 
het belangrijk dat er middelen worden vrijgemaakt en strategieën worden ontwikkeld om ervoor 
te zorgen dat vrouwen daadwerkelijk als volwaardige actoren vertegenwoordigd zijn.  
 
♦ De versterking van het sociale kapitaal en de civiele maatschappij  
Deze benadering lijkt ons bijzonder interessant en prioritair. Het belang dat DGOS hecht aan de 
versterking van de capaciteiten van de uitgesloten bevolkingsgroepen, door hun de nodige 
technische en financiële middelen te geven en onderhandelingsstrategieën uit te werken, vinden 
we daadwerkelijk een prioriteit. Toch ontbreekt er een paragraaf die duidelijk stelt dat DGOS 
bijzondere aandacht besteedt aan de ondersteuning van de versterking van de 
onderhandelingscapaciteiten (empowerment) van vrouwen. De notie empowerment wordt 
weliswaar aangesneden, maar op een vrij vage manier. Er wordt immers onvoldoende gewezen op 
de mogelijkheid voor vrouwen om enerzijds sociale erkenning te genieten en anderzijds toegang 
te hebben tot macht, via de organisaties uit de sociale economie (de vrouwen kunnen deel 
uitmaken van organisaties uit de sociale economie, zonder noodzakelijkerwijze beslissingsmacht 
te hebben). Deze benadering is belangrijk voor het vervolg, vooral als we het zullen hebben over 
de oriëntatie van de ontwikkelingsprogramma’s. Heel wat studies en evaluaties hebben 
aangetoond hoe belangrijk de solidaire economische activiteiten van vrouwen zijn voor het 
overleven van hun gezin.  
 
♦ De pijlers die DGOS naar voren brengt ter ondersteuning van de solidaire economie  
In haar nota stelt DGOS drie pijlers centraal: gezondheidsverzekeringen op microniveau, 
microfinanciering en billijke handel. We vinden het jammer dat ze soms een ietwat enge visie 
heeft op de sociale economie, aangezien ze uiteindelijk ruimschoots prioriteit lijkt te geven aan 
microfinanciering. De sociale economie is voor ons ook een manier om het onzichtbare werk van 
vrouwen te valoriseren, of het nu gaat om de niet-handelssector in het Noorden of om de 
informele economie in het Zuiden. Dit perspectief is nergens terug te vinden in de nota. We 
vinden het belangrijk dat DGOS ook steun kan geven aan de volkseconomie, met name aan 
praktijken die ontwikkeld worden door vrouwen (bv. collectieve initiatieven voor het opzetten van 
ontwikkelingsprogramma’s op het platteland voor voedselzelfvoorzienendheid).  
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Als we vertrekken vanuit de definitie van de sociale economie zoals vermeld in de nota dan is het 
ook verrassend te constateren dat de meest fundamentele vormen van sociale economie niet of 
erg weinig aan bod komen. Boerenorganisaties, vrouwengroepen, coöperatieven passen de 
principes van sociale economie duidelijk toe, maar dit wordt niet verder geanalyseerd in deze 
beleidsnota. Ondanks de kritiek die er geweest is op coöperatieven – en het wisselend succes van 
deze organisaties – blijf de toekomst van boeren, vrouwen en vele kleine bedrijfjes afhangen van 
het bundelen van hun inspanningen. 
 
Toegang tot een inkomen en toegang tot productiemiddelen is voor een grote groep van 
allerarmsten pas mogelijk indien inspanningen gecombineerd worden. Toegang tot grond is bvb. in 
vele culturen moeilijk voor vrouwen. Pas via vrouwengroepen, slagen vrouwen er in de controle van 
zulk essentieel productiemiddel te verwerven. Tegelijkertijd heeft het feit dat deze vrouwen 
zich groeperen en het feit dat ze daardoor meer inzicht en impact op hun omgeving verwerven, 
een duidelijk ‘empowerment’effect. Ook in de informele sector en voor kleine bedrijfjes spelen 
het behoren tot een professionele organisatie, of tot een netwerk van kleine ondernemers een 
belangrijke rol in het verwerven van inkomsten voor vele families. 
 

2- Microkredieten  
DGOS wil prioriteit geven aan de financiering van microkredieten, en dat is binnen bepaalde 
grenzen beslist zinvol. Onbemiddelde gezinnen hebben in bepaalde periodes van het jaar immers 
wel degelijk behoefte aan geld. Ze krijgen daarbij de steun van NGO’s en 
ontwikkelingsorganisaties, die krediet beschouwen als een prioritair ontwikkelingsinstrument 
voor de opkomende landen. Krediet beantwoordt aan een sociale vraag van de bevolking, en 
sommige instellingen zien het als “een manier om de armoede uit te roeien door de 
zelfredzaamheid van de kleine ondernemers te bevorderen, zodat er een generatie groeit die 
zelf kan voorzien in haar economische behoeften”1. 

  
We moeten erkennen dat vrouwen in heel wat evaluaties beschouwd worden als interessante 
gesprekspartners die goed meewerken met het systeem. Ze voldoen aan de vereisten en betalen 
over het algemeen in ongeveer 95 % van de gevallen hun kredieten terug. Ook al komen kredieten 
in zekere mate tegemoet aan een behoefte aan financiële middelen, het is interessant om onze 
analyse toe te spitsen op de soorten sociale en culturele veranderingen die ze tot stand hebben 
kunnen brengen. De evaluatie en de kritische analyse moeten verder gaan dan het 
terugbetalingspercentage: we moeten absoluut de impact nagaan inzake de verhoging van het 
persoonlijk en gezinswelzijn. De sociale druk van de groep op het gedrag zet vrouwen ertoe aan 
om verschillende strategieën te hanteren om de goedkeuring te krijgen van de anderen.  

De bondige presentatie van de conclusies van de evaluatie die in 1995 werd gemaakt voor het 
ABOS, spreekt boekdelen over de beperkte effecten van kredieten.  

 

                                                 
1 Een uitspraak van onder meer SOS-HONGER tijdens de studiedag: De armoede van vrouwen verminderen: 
een genderaanpak in de strategieën van de Wereldbank,  9 maart 2001.  

Advies CVO over de Strategienota “Sociale Economie” van DGOS – eindversie – 24/04/2003 – p.3 
 



We moeten ook het specifieke karakter van kredieten beklemtonen. Vrouwen hebben doorgaans 
toegang tot microkredieten die verbonden zijn met spaargeld en binnen relatief korte termijnen 
moeten worden terugbetaald. Mannen daarentegen krijgen kredieten voor veel hogere bedragen 
die meestal pas op langere termijn moeten worden terugbetaald, in samenhang met de 
productiecyclussen. Enerzijds kan dit in bepaalde gevallen, in de landbouw bijvoorbeeld, de 
risico’s van niet-doeltreffendheid verhogen, door de broosheid van het systeem. Anderzijds is 
dit niet zonder gevolgen voor het gedrag. Zo stellen we niet zelden vast dat in sommige gezinnen 
de vrouwen microkredieten aanvragen op verzoek van hun echtgenoot. Er schuilt immers in die zin 
een contradictie in het systeem, dat ze er gemakkelijker en sneller toegang toe hebben. In dat 
geval is het de man die beslist over de aanwending van het krediet, maar ligt de financiële 
verantwoordelijkheid tegenover de groep bij de vrouw.  

 
We raden DGOS sterk aan om de werken van Linda Mayaoux2 te lezen. Ze komt daarbij tot de 
volgende conclusies: “In sommige gevallen zijn de inkomsten gestegen, en er bestaan heel wat
gevallenstudies van vrouwelijke ondernemers die het gemaakt hebben. Maar zelfs wanneer de 
terugbetalingspercentages hoog liggen, blijkt uit de enkele statistische studies waarover we 
beschikken over vrouwelijke kredietnemers

 

3 of over leningen van vrouwen en mannen4 dat de 
inkomsten van heel wat kredietnemers slechts heel licht gestegen zijn”. En verder: “(..) De 
verhoging van het gezinsinkomen betekent niet noodzakelijk dat de vrouwen daarvan profiteren 
of dat de ongelijkheid in het gezin in vraag gesteld wordt”. Ze besluit: “(…) Er bestaat geen 
noodzakelijk verband tussen microkrediet en sociaal en politiek empowerment”.  
 
Tot slot dringen we erop aan dat DGOS bij deze ondersteuningsprogramma’s voor microkredieten 
voorrang geeft aan de ondersteuning van de traditionele endogene systemen, die uitgesloten 
vrouwen en mannen in staat stellen om een dynamiek en/of projecten te ontwikkelen in het kader 
van een solidaire economie.  

 
Aangezien DGOS de nadruk legt op de institutionele en financiële duurzaamheid van de acties 
voor microfinanciering, steunt de CVO deze oriëntatie en stelt ze voor om bijzondere aandacht 
te besteden aan de plaatselijke cultuur van de begunstigden, om op dat vlak echte successen te 
boeken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de culturele, sociale en politieke omgeving, 
om de risico’s van dergelijke projecten te beperken.  

 
Algemeen strategisch kader  

In haar specifieke doelstellingen legt de Belgische samenwerking onder meer de nadruk op haar 
steun aan de partnerlanden, om het thema “participatie-toe-eigening” te integreren in hun beleid 
inzake sociale economie. De CVO stelt vast dat vrouwen een actieve en steeds belangrijker rol 
spelen in deze sector, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Daarom vraagt ze de genderaanpak 
via “empowerment” in het beleid van de partnerlanden ook in dit transversale thema 
“participatie-toe-eigening” te integreren. Verder vraagt de CVO aan de Belgische samenwerking 
om, in het kader van haar strategie voor de uitvoering van de projecten voor microfinanciering en 
sociale economie, een follow-up en een evaluatie uit te voeren.  

 

                                                 
2 MAYOUX Linda, L’empowerment des femmes contre la viabilité ? Vers un nouveau paradigme dans les 
programmes de crédits, op.cit., pp.78-79. 
3 Zoals Everett en Savara stellen (1987-1991) 
4 Zoals Hulme en Montgomery stellen (1994 ; Montgomery et al. 1996…) 
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1. Gezondheidsmutualiteiten 
Het beheer van gezondheidsmutualiteiten is een vrij complexe zaak die niet door gemakkelijk 
door basisgroepen beheerst kan worden. Er is dus duidelijk nood aan een technisch input 
vanuit een gesofisticeerder beheersmechanisme dat de basisgroepen begeleid (zie evolutie 
binnen het ILO-STEP programma.  Men mag ook niet vergeten dat het opbouwen van een 
nationaal sociale zekerheidssysteem nog altijd meer garanties biedt voor het verbeteren van de 
situatie van een groot deel van de bevolking, meer dan de geisoleerde mutualiteitssystemen. 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


