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VERSLAG

Op 7 oktober 2022 organiseerde IOB het symposium 
‘Hulp en handel revisited’.
Meer dan 150 deelnemers, in de zaal en online, gingen met elkaar in
discussie.

De resultaten van de beleidsdoorlichting ‘Gedeelde belangen, wederzijds
profijt?’ stonden centraal. Zijn die op een goede manier meegenomen in de
nieuwe BHOS-beleidsnota 'Doen waar Nederland goed in is’? 

https://www.iob-evaluatie.nl/publicaties/rapporten/2022/02/01/beleidsdoorlichting-bhos-art.-1
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2022/06/24/beleidsnotitie-buitenlandse-handel-en-ontwikkelingssamenwerking


Peter van der Knaap bijt de spits af met een korte
toelichting op de belangrijkste conclusies van de
beleidsdoorlichting. Het gecombineerde BHOS-beleid
had het doel meer te bereiken met minder geld. Vanuit
evaluatieoogpunt een gewaagd doel. De doorlichting
stelt vast dat er weinig sturing was op de beloofde
synergie. Hoe die meerwaarde bereikt kon worden,
bleef veelal onduidelijk en er was weinig zicht op de
dilemma’s.

Dirk-Jan Koch en Isabelle van Tol, beiden vanuit hun rol bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken, vertellen over de nieuwe beleidsnota: hoe deze tot stand is
gekomen en hoe deze gebruikmaakt van de lessen uit de beleidsdoorlichting en
andere evaluaties. 

De belangrijkste lessen zijn meer focus en betere samenwerking met lokale partijen.
Deze lessen zijn verwerkt in het nieuwe beleid dat zich toespitst op veertien
combinatielanden, en dat nadruk legt op duurzaamheid en digitalisering.

Als Liz het kan, dan kan Liesje het ook (Anika Altaf)
Zonder trickle-up geen trickle-down (Bart Romijn)
Doen waar Nederland goed in is, maar sluit niet de ogen voor wat anderen willen
of nodig hebben (Kathleen van Hove)
Wat de meeste Afrikaanse landen nodig hebben is niet alleen hulp en handel,
maar investeringen (Joost Oorthuizen)

Na deze toelichtingen is het de beurt aan de vier sprekers, die ieder hun visie geven
op het beleid aan de hand van vier stellingen:



Anika Altaf (INCLUDE) pleit voor een wijziging van het beleid. Dat beleid zou minder
moeten uitgaan van 'trickle down', waarbij verondersteld wordt dat economische
groei automatisch leidt tot inclusieve groei. Het is aangetoond dat het niet werkt. In
plaats daarvan moet er meer aandacht komen voor sociale bescherming. Een
dergelijke aanpak werkt aantoonbaar wél.

Bart Romijn (Partos) zou graag zien dat het beleid inzet op 'trickle up'. Dat effect
bereik je door interventies in eerste instantie te richten op de allerarmsten.
Daarnaast vraagt hij om meer beleidscoherentie: bedrijven moeten zich houden aan
de OESO-richtlijnen, inclusief een SDG-toets op instrumenten. Daarbij mag de lat
best wat hoger en hoeft Nederland niet te wachten op Europa. Meer afstemming
tussen DGBEB en DGIS is daarbij van essentieel belang.

Kathleen van Hove (ECDPM) houdt een warm pleidooi voor een benadering die meer
uitgaat van lokale behoeften, en minder van het Nederlandse aanbod.
Er moet meer gelet worden op de politiek-economische context waarbinnen de
ontvanger opereert. Dit vraagt om een andere opstelling van Nederland: minder
paternalistisch en meer gericht op het creëren van wederzijds vertrouwen. Je moet
daarbij actief én respectvol luisteren naar de ander.

Joost Oorthuizen (Invest International) hoopt dat beleidsmakers en uitvoerenden
actiever met bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden voor investeringen in Afrika
en andere landen in het Zuiden. Het beleid zou nadrukkelijker moeten inzetten op
het bevorderen van investeringen in plaats van handel. Hij denkt daarbij aan deels
revolverende fondsen die zich richten op private investeringen met grote risico’s.



Reflectie
Peter Knorringa reflecteert op deze vier bijdragen. Heeft de nieuwe nota wel
voldoende focus? De veertien combinatielanden tellen 2,5 miljard inwoners, waarvan
plusminus een kwart in armoede leeft. De invloed van Nederland is per definitie
beperkt. Daarom vindt hij het belangrijk om selectief te zijn en alleen te doen wat
echt werkt. Hij pleit voor een bescheiden en gefocuste aanpak voor de combinatie
van hulp én handel om verwatering te voorkomen.

Stel geen onnodige eisen. Door hoge normen voor ontwikkelingslanden te
formuleren, beperken we hun toegang tot onze eigen markt. 
Bepaal de agenda voor Nederlandse investeringen in ontwikkelingslanden lokaal
en richt het beleid op sectortransformatie. Geef de ambassades hierbij een
stevige rol.
Zorg dat handel duurzaam is met een eerlijk loon voor mensen onderaan de
keten; dan heb je minder ontwikkelingssamenwerking nodig.
Zet in op instrumenten die de doelgroepen van hulp en handel met elkaar
verbinden: de allerarmsten en de middenklasse.
Speel in op de specifieke behoeften van ontwikkelingslanden, op het gebied van
hulp én handel.
Verander het narratief en spreek liever over publieke investeringen met een
publiek oogmerk in plaats van hulp.
Stel je als Nederland kwetsbaarder op. Geef ook toe waar je niet goed in bent
en maak hulp in die zin wederzijds.
Erken dat ontwikkelingssamenwerking altijd nodig blijft, ook om duurzame handel
en investeringen te kunnen realiseren.
Laat best practices van geslaagde investeringen zien en trek zo andere
ondernemers over de streep om ook te investeren.
Verbeter de samenwerking tussen DGIS en DGBEB enerzijds en uitvoerders zoals
RVO anderzijds om meer synergie te creëren.
Besteed meer aandacht aan beleidscoherentie voor ontwikkeling: erken de
invloed van beleid dat buiten BZ gemaakt wordt op het bereiken van
buitenlanddoelen.

Na een korte wrap-up door moderator Joep Bremmers is het tijd voor een plenaire
discussie met de zaal. Hieruit komen onder meer de volgende stellingen naar voren:



De panelleden reageren op de vragen en stellingen vanuit het publiek. 
Zo suggereert Anika Altaf om het perspectief om te draaien: begin vanuit de vraag.
Sluit bijvoorbeeld aan bij beleidsdialogen geïnitieerd door lokale overheden, met de
betrokkenheid van lokale stakeholders. Bespreek eerst de problematiek en definieer
mogelijke oplossingen. Kijk dan pas wat je vanuit Nederland kunt doen. 
Joost Oorthuizen benadrukt het belang van gelijkwaardigheid in de relatie met
landen in het Zuiden. Naarmate lokale economieën zich meer ontwikkelen, kunnen
we ook meer van deze landen leren. 
Kathleen van Hove verwijst naar TradeMark East Africa als een voorbeeld van hoe je
hulp met handel combineert. Het initiatief helpt grote investeerders (transactiekosten
gaan naar beneden), maar komt uiteindelijk wel ten goede aan de mensen die het
nodig hebben (met name ook vrouwen). 
Bart Romijn ziet ontwikkelingssamenwerking als internationale samenwerking om de
SDG’s te behalen en pleit voor een stringentere SDG-toets die je misschien ook
centraler moet beleggen.

Dirk-Jan Koch vertelt dat de termen hulp en handel ter discussie hebben gestaan bij
het schrijven van de nota. Uiteindelijk zijn de termen toch gehandhaafd omdat we
eenmaal gewend zijn die te gebruiken. Hoe je het ook aanduidt, het gaat erom of
het werkt. Daarom stelt de nota effectmeting centraal, waarbij het beleid inzet op
betere evaluaties, ook na afloop van interventies (ex-post). 

Peter Knorringa heeft het laatste woord. Hij heeft drie adviezen: 
1) maak onderscheid tussen verschillende landen, ze hebben diverse uitdagingen; 
2) wees selectiever in wat je doet, waar en met wie; 
3) ga samen evalueren en samen leren.

We kijken terug op een geslaagd
en leerzaam symposium, met dank
aan alle sprekers, deelnemers en
medewerkers.

IOB organiseert vaker dit soort
evenementen. Wil je daarvan op
de hoogte blijven? Volg ons dan
op Twitter.

https://twitter.com/iobevaluatie

