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Voorwoord

NCDO ziet het als een prachtige taak om Nederlanders te informeren over en actief te betrekken bij
de uitdagingen van een mondiale samenleving. De ingrijpende veranderingen in de wereldverhou-
dingen maken het niet altijd gemakkelijk om verbanden tussen ontwikkelingen hier en daar te zien,
om inzicht te hebben in de consequenties van individueel handelen of van de keuzes die in de
politiek of in het bedrijfsleven worden gemaakt. Goed geïnformeerde en betrokken burgers kunnen
bijdragen aan een wereld waarin mensen op een duurzame manier met elkaar samenleven. Daarom
geeft NCDO de tijdschriften IS en samsam uit, organiseert zij cursussen, voert zij campagnes zoals
de klimaatcampagne ‘Daar ben ik’ en verstrekt zij subsidies aan organisaties die bijdragen aan
datzelfde doel.

In dit boekje Reflectie, onderdeel van ons jaarverslag, geven we een beknopt overzicht van de activi-
teiten van NCDO in 2009: de presentatie van een Canon voor wereldburgerschap gericht op het
onderwijs, thematische subsidierondes, een tour langs studentensteden in het teken van de millen-
niumdoelen, een tijdschrift over kleinschalige particuliere ontwikkelingssamenwerking, master-
classes voor politiek talent, jongeren en medewerkers van ontwikkelingsorganisaties.

Het jaar 2009 was ook een jaar van bezinning op de toekomst. In mei kregen we tot onze spijt te
horen dat onze huidige taak om subsidies te verstrekken vanaf 2011 elders zal worden onderge-
bracht. We vinden dat jammer voor onze organisatie, voor onze medewerkers en vooral voor onze
subsidie-ontvangers. We zijn echter ook meteen aan de slag gegaan om ons te beraden op hoe we ons
in de toekomst kunnen blijven inzetten voor onze missie, als kenniscentrum voor draagvlak en
internationale samenwerking.

NCDO ziet het als een mooie gewoonte om in haar jaarverslag te reflecteren op haar werk en op haar
rol in de Nederlandse samenleving. Daarbij kijken we vanzelfsprekend ook naar de discussie over
draagvlakbeleid en de roerige omgeving van NCDO. De relaties die we vanouds onderhouden met
het maatschappelijk middenveld in Nederland zullen ingrijpend veranderen: we zullen blijven
samenwerken met allerlei organisaties, maar niet meer als subsidieverstrekker of als mede-organi-
sator van draagvlakactiviteiten. NCDO wordt kennismakelaar en adviseur, bijvoorbeeld voor klein-
schalige particuliere ontwikkelingsorganisaties, voor iedereen die geïnteresseerd is in kennis over
draagvlak en de effecten van draagvlakactiviteiten. Ook zal NCDO een rol gaan spelen als aanjager
van het maatschappelijk debat over globalisering en duurzame ontwikkeling. Wij proberen daarbij
voor betrokkenen en geïnteresseerden meer kennis te ontsluiten over de uitdagingen van de interna-
tionale samenwerking.

Reflecterend op de veranderende rol van NCDO door de jaren heen, valt het op dat een veelheid aan
termen de revue is gepasseerd: bewustwording, mondiale vorming, ontwikkelingseducatie, leren
voor duurzaamheid, draagvlak. Wereldburgerschap is een begrip waarover enige discussie bestaat,
maar dat door NCDO wordt gezien als een passende term voor het bevorderen van mondiaal denken.
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Voor het onderwijs heeft wereldburgerschap een concreet gezicht gekregen in de canon met zijn 24
vensters op de wereld: concrete uitwerkingen van mondiale thema’s als migratie, klimaatveran-
dering en veiligheid. NCDO wil hiermee het mondiale denken integreren in bestaande school-
vakken.

We zien dat draagvlak niet meer iets is van een stabiele groep gelijkgestemden. Er is een veelheid
aan individuen en organisaties op zoek naar manieren om uiting te geven aan betrokkenheid bij de
wereld. Moderne media spelen daarbij een steeds grotere rol; ze faciliteren dat mensen met elkaar
initiatieven ontwikkelen.

Duurzaamheid, de ‘D’ in NCDO, is een onderwerp dat door de jaren heen meer en minder
prominent is geweest in onze activiteiten. Ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid leken
soms gescheiden werelden en dat uitte zich ook in het werk van NCDO. Met name door klimaatver-
andering en door de nieuwe schaarsten op zoveel terreinen, van water en voedsel tot energie en
grondstoffen, groeit de noodzaak om deze onderwerpen weer in verbondenheid te bezien. Iemand
voor wie dat heel gebruikelijk is, is Worldconnector Herman Wijffels. In antwoord op de financiële
crisis sprak hij afgelopen jaar veelvuldig over duurzaamheid en de toekomst voor ontwikkelings-
landen. De verhouding tussen milieu en ontwikkeling – en tevens de spanning die ertussen kan
bestaan– stond afgelopen jaar ook centraal in de campagne die we samen ontwikkelden met het
Klimaatbureau.

We hebben de journalisten Hansje Galesloot en Han van de Wiel gevraagd om in vier artikelen met
een helikopterview naar ons werk en naar onze omgeving te kijken. We hopen op die manier met
onze lezers te delen welke onderwerpen ons bezighouden, en een bijdrage te leveren aan het bevor-
deren van wereldburgerschap en van openheid voor mondiale ontwikkelingen.

NCDO doet dat in het besef dat we op een tweesprong zijn gekomen in dat denken over interna-
tionale samenwerking, juist nu. Vijftig, zestig jaar lang is met name de ontwikkelingssamenwerking
gekenmerkt door het bewustzijn dat wij vanuit het Noorden moesten bijdragen aan nieuwe kansen
en aan het opheffen van achterstanden in het Zuiden– of, in andere termen, dat wij dat deel van de
wereld dat ooit gekolonialiseerd of op andere manier in afhankelijkheid gebracht was, niet in de
steek konden laten. Maar het ziet ernaar uit dat dit postkoloniale tijdperk ten einde is gekomen.
Het gaat nu niet meer om een verticale Noord-Zuidverhouding, van wij en zij, maar om een
gezamenlijke inzet van alle landen en volkeren, ginds en hier, om de overweldigende nieuwe
 wereldagenda op te pakken en bij die onvermijdelijke globalisering de dimensie van humaniteit
en toekomstgerichtheid in te brengen.

Jos J.A.M. van Gennip
Voorzitter NCDO
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In oktober 2009 reed de millenniumtrein langs acht universiteits-

steden. In elke stad stond de reis in het teken van één  millenniumdoel,

ondersteund met ludieke acties, muziek en debat.



t e k s t :  h a n s j e  g a l e s l o ot

Wat deed NCDO in 2009?
In 2009 kende NCDO veertien programma’s. NCDO-medewerkers vertellen hierna per

programma over de belangrijkste activiteiten. Een compleet overzicht is te vinden in

deel 2 van dit jaarverslag, Verantwoording, op www.ncdo.nl.

NCDO ontving in 2009 haar gehele budget van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De organisatie werkt volgens een vierjarig subsidiekader, dat door het ministerie is

vastgesteld. De huidige vierjarige periode loopt tot en met 2010. Daarna verandert

NCDO in een kenniscentrum, waarover meer in het volgende hoofdstuk.



> WORLDCONNECTORS

Een inspirerend netwerk

De Worldconnectors vormen een netwerk van opinie-

leiders uit verschillende sectoren, die nieuwe visies

en oplossingen voor globaliseringsvraagstukken

willen aandragen. Dit platform is voor NCDO de

belangrijkste plek om opiniërend bezig te zijn. Alide

Roerink: ‘De Worldconnectors vormen een zeer boei-

ende groep mensen van alle leeftijden. Het is een

netwerk van jewelste, dat bij allerlei activiteiten van

NCDO en andere organisaties kan worden ingezet.

Voorzitters zijn Herman Wijffels en Sylvia Borren. De

kracht is dat dit onafhankelijke voorzitters zijn, niet

gebonden aan organisaties of subsidiestromen. Want

door zulke institutionele belangen blijft het discussie-

niveau in de ontwikkelingssector achter.’

In de aanloop naar de klimaattop in Kopenhagen

timmerden de Worldconnectors aan de weg. Hun

invalshoek was daarbij: het gaat om het commitment

van álle burgers – het zijn niet alleen de regeringen

die aan zet zijn. Verder werkten de Worldconnectors

in 2009 ideeën uit voor de hervorming van de finan-

ciële sector. In een statement over de Europese Unie

betogen zij dat de ontwikkelingssector te veel naar de

VN in New York kijkt, terwijl er bij de EU in Brussel

veel meer zaken te doen zijn. Over gender en diversi-

teit is een visiedocument uitgebracht, met als

centrale stelling dat bespreking van dit thema geen

kwestie is van focussen op problemen, maar op oplos-

singen die in beeld komen bij een gerichtheid op

diversiteit. Het gaat dan niet alleen om de inbreng

van vrouwen, maar ook bijvoorbeeld van inheemse

volkeren of vluchtelingen. Roerink: ‘NCDO gaat zeker

door met de facilitering van dit belangrijke en inspire-

rende platform.’

www.worldconnectors.nl
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Programma’s 2009

Opinie en visie
Worldconnectors

Earth Charter

Communicatie
Brede publiekscommunicatie

Sectoren
Politiek

Jongeren

Sport

Bedrijfsleven

Diaspora

Onderwijs

Cultuur

Subsidies
Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA)

Programma Ondersteuning Burgerparticipatie (POB)

Draagvlak kenniscentrum
Publieke opinie onderzoek

Capaciteitsversterking draagvlak

‘Meer vrouwen aan het

stuur’ was het motto

van het Statement over

gender en diversiteit,

dat de World con-

nectors in december

2009 lanceerden.



Earth Leaders (young professionals uit Nederland en

andere landen die business cases onder de loep

nemen om te kijken hoe verduurzaming in praktijk te

brengen is). Roerink: ‘Voor NCDO vormt het Earth

Charter samen met de VN Millenniumverklaring en de

daarbij behorende millenniumdoelen het mondiale

inspiratiekader. Een integrale aanpak van duurzaam-

heid proberen we gestalte te geven, maar dat is nog

lang niet makkelijk.’

www.earthcharter.nl

www.earthcharterinaction.org

> BREDE PUBLIEKSCOMMUNICATIE

Op reis met de millenniumtrein

Via brede publiekscommunicatie wil NCDO de betrok-

kenheid van Nederlandse burgers bij internationale

samenwerking vergroten. In 2009 stonden de  millen -

niumdoelen centraal, plus de vier prioritaire thema’s

van minister Koenders: vrede & veiligheid, groei &

verdeling, duurzaamheid en vrouwenrechten.

Een opvallende activiteit in 2009 was de Millennium-

tour, gericht op jongeren van 15 tot 24 jaar. Femke

Risch: ‘In de week van 15 tot 24 oktober konden zij

door het uploaden van hun foto plaatsnemen in een

virtuele trein, of ze konden meereizen met een echte

trein. In allerlei steden werd de treinreis begeleid door

events met muziek, debat, sport en ludieke acties. We

probeerden in deze campagne concrete handelingsmo-

gelijkheden aan te bieden. Niet alleen omdat je

burgers dan de kans geeft hun betrokkenheid handen

en voeten te geven, maar ook omdat je deze betrok-

kenheid dan kunt meten. Hierdoor krijgen we meer

inzicht in draagvlak, iets wat we meenemen uit het

IOB-rapport.’ De tour eindigde in Rotterdam met de

verkiezing van de VN-jongerenvertegenwoordiger en

> EARTH CHARTER

Duurzaamheid begint bij jezelf

Het Earth Charter of Handvest van de Aarde is een

internationale verklaring uit 2000 over een duurzame

wereld. Vanuit Nederland had oud-premier Ruud

Lubbers hier een belangrijke rol in. Voortbordurend op

het handvest is een wereldwijd netwerk van mensen

en organisaties ontstaan die zich willen inzetten voor

de praktische toepassing. ‘De verklaring benadrukt de

onderlinge afhankelijkheid van alle mensen op aarde,’

zegt Alide Roerink. ‘En dus de gezamenlijke verant-

woordelijkheid voor het welzijn op de planeet. Ook is

de tekst doortrokken van het idee van complementary

governance: er is meer dan alleen de overheid, een

veelheid aan actoren kan invloed uitoefenen op de

toekomst van de aarde.’

NCDO wil Nederlandse burgers en bedrijven ertoe

uitdagen mee te helpen bij de verwezenlijking van het

Earth Charter. Zo is in 2009 een project voor scholieren

uitgevoerd, waarbij zij kunstkaarten ontwierpen en

één dag op gemeenteraadszetels mochten zitten om te

praten over de toekomst van hun gemeente. Ruud

Lubbers schreef het boekje Inspiration for Global

Governance, dat in diverse talen is uitgebracht. Zijde-

lings was NCDO betrokken bij netwerken als Earth

Charter Cities (een initiatief van mensen uit de bouw-

wereld om duurzame steden te ontwerpen) en New
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Deelnemers aan de

Millenniumtour

konden vooraf een

plaats reserveren door

een foto te uploaden

naar een virtuele trein.

Rabbijn Awraham

Soetendorp en

voormalig VN-jonge-

renvertegenwoordiger

Sandra van Beest

gaven na de première

commentaar op de

klimaatfilm The age of

stupid.



een groot feest. NCDO is tevreden over de opbrengst,

zegt Risch. ‘De tour kreeg veel persaandacht. En na de

week bleek de bekendheid van de millenniumdoelen

onder deze doelgroep met zestien procent significant

te zijn toegenomen.’

www.millenniumtour2009.nl

> POLITIEK

Mondiaal perspectief verdiepen

Het programma Politiek richt zich op het vergroten van

de betrokkenheid bij internationale samenwerking van

politiek geïnteresseerde burgers en politici. Een

succesvol onderdeel is de Masterclass internationale

samenwerking voor politiek talent, bedoeld voor

mensen die een toonaangevende positie in een poli-

tieke partij ambiëren. ‘Er doen steeds zo’n 25 mensen

mee, vooral dertigers,’ vertelt Marjon van der Veen.

‘We hopen hen een mondiale manier van kijken bij te

brengen, zodat ze bijvoorbeeld erover gaan nadenken

hoe ontwikkelingslanden getroffen worden door de

klimaatverandering. We bieden een spectrum van

meningen en visies aan, die ze dan zelf kunnen

verwerken in hun politieke ideeën. Uit evaluaties blijkt

dat we daarin slagen. Ze gaan meer verbanden zien,

hun kennis verdiept zich.’

Verder organiseert NCDO sinds 2002 De Derde Kamer,

een burgerparticipatieproject. De deelnemers

bedenken innovatieve oplossingen voor een betere

internationale samenwerking en leggen deze voor aan

publiek en politiek. ‘Sterk eraan is dat de deelnemers

in hun eigen netwerk fungeren als een soort ambassa-

deurs voor internationale samenwerking. Ook duiken

ze vaak op in regionale media,’ zegt Van der Veen. Een

ander sterk punt is de deelname van mensen uit

ontwikkelingslanden. ‘Deze zuidelijke leden hebben

we nu samengebracht in de online-community Voice-

Over 2015. Op dit moment zitten er al zo’n 400 mensen

op dit forum. We willen deze Stem van het Zuiden laten

doorklinken in het Nederlandse ontwikkelingsdebat en

in elk geval in al onze eigen projecten.’

www.politiek2015.nl

www.dederdekamer.org

www.voiceover2015.nl

> JONGEREN

Van hoofddoek tot keurig in het pak

Onder jongeren organiseert NCDO jaarlijks, samen met

de Nationale Jeugdraad, de verkiezing van de Jonge-

renvertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde

Naties. In oktober won de 21–jarige Elsa van de Loo de

verkiezing. Zij is moslim en draagt een hoofddoek.

Toen daar enkele negatieve reacties op kwamen, liet

zij weten dat haar functie losstaat van haar religie en

dat zij zich wil gaan toeleggen op het recht op schoon

drinkwater wereldwijd.

Alle andere jongerenactiviteiten van NCDO worden

georganiseerd door het projectenbureau Move Your

World. Mariëtte van Stalborch: ‘Zo is er de Move Your

World Academy, waarbij jongeren worden getraind in

het opzetten van een draagvlakactiviteit en het

bereiken van de media.’ Een andere jongerenactiviteit

is de BiD Student Challenge, een pilot in 2009 waarbij

business-studenten gedurende zes weken werden

gekoppeld aan ondernemers in ontwikkelingslanden

om hen adviezen te geven. De studenten werden

daarbij begeleid door coaches vanuit grote Neder-

landse bedrijven. Van Stalborch: ‘Er deden zo’n tachtig

studenten aan mee, keurig in het pak, dus dat is voor

ons wel een nieuwe doelgroep.’

www.moveyourworld.nl

www.dewereldvandevn.nl/vn_jongerenvertegenwoor-

diger
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De masterclass voor

politiek talent heeft als

doel om aankomende

politici te trainen in het

mondiaal doordenken

van politieke thema’s.

Tijdens de BiD Student

Challenge brachten

tachtig business-

studenten adviezen uit

aan ondernemers in

ontwikkelingslanden.



s ‘Laat wereldwijde liefde zien’, project van Move Your WorldMillenniumBattle s

t Scholierencompetitie Tilburg

t Context MasterClass draagvlakversterking

s Toon van Tuijl Designprijs voor eerlijke producten

s MillenniumBattle

s Moedernachts Worldconnectors in Senaatszaal

in beeld



in beeld

s Debat 2015, discussie met achterban politieke partijen

Context MasterClass t

s Dutch Design in DevelopmentWerkbezoek aan KPA-projecten s

s KPA Wilde Ganzen DagWorldconnectors Sylvia Borren en Herman Wijffels s

Dutch Design in Development s

t Jaardag NCDO



> SPORT

Linken van clubs in Noorden en
 Zuiden

Doel van het sportprogramma is Nederlandse sporters

en sportorganisaties te betrekken bij ontwikkelingssa-

menwerking. NCDO geeft het blad Supporter uit (dat

inmiddels digitaal is geworden) met zo’n 8.000 abon-

nees, faciliteert het netwerk Sport en Ontwikkelings-

samenwerking en beheert een digitaal kenniscentrum.

Helga van Kampen: ‘In het project Clublinking streven

we naar koppelingen tussen een sportclub in Neder-

land en in een ontwikkelingsland. Dat blijkt lastiger

dan gedacht. We benaderden clubs eerst via hun bond,

maar dat bleek te top-down. Beter is het een voor-

trekker te hebben binnen zo’n club, bijvoorbeeld

iemand die zelf uitgezonden is geweest. Alleen dan

beklijft het. Via een website bieden we concrete moge-

lijkheden aan en verder zijn we een handleiding aan

het schrijven.’

Belangrijk in 2009 was ook de voorbereiding van het

WK Voetbal 2010 in Zuid-Afrika. Van Kampen: ‘In

november hebben we het maatschappelijk WK-plat-

form 3e HELFT gelanceerd. Dat trok veel belangstelling.

De meningen verschillen over de vraag of het goed is

dat een land als Zuid-Afrika het WK organiseert: zal

het met lege handen achterblijven, of draagt zo’n WK

bij aan de trots van het land? In elk geval willen wij

tijdens het WK de aandacht vestigen op de kracht van

sport binnen ontwikkelingssamenwerking. Het ziet

ernaar uit dat dat gaat lukken, veel organisaties

zoeken contact met ons, de media zijn geïnteresseerd.’

www.sportdevelopment.org

clublinking.ncdo.nl

www.3ehelft.org

> BEDRIJFSLEVEN

Bedrijven kunnen meer betekenen
dan ze denken

Het bedrijfslevenprogramma verschaft aanknopings-

punten aan Nederlandse bedrijven om aan marktge-

richte armoedebestrijding te doen. Brisa Keizer: ‘Zo

werken we met de MDG Scan, een website waarop

bedrijven met vestigingen in een ontwikkelingsland

gegevens kunnen invullen over hun bedrijfsvoering.

Het programma komt dan met een score over wat ze

bijdragen aan de millenniumdoelen. Dan blijkt het

soms makkelijker te zijn om iets te doen dan bedrijven

denken. Zo berekende een Nederlands mediabedrijf in

Nepal dat de honderd eigen medewerkers daar aan

zo’n duizend Nepalezen een inkomen verschaffen.’

Het motto van het programma is: While business

cannot solve poverty, poverty will not be solved

without business. Keizer: ‘In het recente rapport van

de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

wordt meer aandacht voor economische groei in

ontwikkelingslanden bepleit. Dat sluit goed aan bij

onze insteek. Je moet er natuurlijk niet alle zaligheid

van verwachten, maar marktgerichte initiatieven

kunnen wel zoden aan de dijk zetten. In 2009 hebben

we onze website opgetuigd met 25 voorbeeldverhalen

van Nederlandse ondernemers die de stap over de

oceaan gewaagd hebben. Ook organiseerden we zes

workshops voor sectoren van het midden- en kleinbe-

drijf.’

Een aparte loot aan de stam bestaat uit Dutch Design

in Development en de Toon van Tuijl Designprijs, beide

gericht op het verbinden van Nederlandse ontwerpers

met producenten in ontwikkelingslanden. Deze
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Het blad Supporter van

NCDO, bedoeld om

Nederlandse sporters

te interesseren voor

ontwikkelingssamen-

werking, heeft 8.000

abonnees.

In een Vietnamese

werkplaats buigt de

Nederlandse

ontwerper Piet Hein

Eek zich over de

houten schalen die

volgens zijn ontwerp

daar worden gemaakt.



succesvolle initiatieven worden verzelfstandigd.

Eerder is dat al gebeurd met BiD Network, dat tot doel

heeft veelbelovende bedrijfsplannen voor ontwikke-

lingslanden te koppelen aan westerse coaches en,

belangrijker nog, aan investeerders.

www.businessindevelopment.nl

www.mdgscan.com

www.ddid.nl

www.toonvantuijldesignprijs.nl

www.bidnetwork.org

> DIASPORA

Afrikaanse stem laten doorklinken

Het diasporaprogramma richt zich op netwerkorgani-

saties van Afrikaanse migranten in Nederland. Caro-

line Veldhuizen: ‘Wij willen hen een stem geven in het

Nederlandse ontwikkelingsdebat. Ze hebben immers

veel specifieke kennis en ervaringsdeskundigheid.

Bovendien willen we samen met hen andere kanten

van Afrika laten zien, als tegenwicht tegen de gebrui-

kelijke mediabeelden van honger en burgeroorlogen.’

De tentoonstelling Picha over de bloeiende Afrikaanse

stripcultuur, die NCDO samen met het Afrika Museum

in Berg en Dal had opgezet, was in 2009 te zien in

Arnhem en reisde daarna naar Nigeria en Brazilië. Via

Mallorca kwam de expositie terug in Nederland, in

Goes.

‘Verder maakten we Drivers of Change, een prachtig

boekje met persoonlijke getuigenissen van Afrikanen

die in de diasporagemeenschappen actief zijn,’ vertelt

Veldhuizen. ‘De verhalen hebben deelnemers aan een

bijeenkomst in november geïnspireerd om op soortge-

lijke manieren de handen uit de mouwen te steken.

Hieruit is het project African Dining voortgevloeid, dat

we in 2010 gaan uitvoeren. Samen met Afrikaanse

vrouwenorganisaties beleggen we bijeenkomsten

waarop tijdens een maaltijd gesproken wordt over

thema’s als de rechten van vrouwen of geweld tegen

vrouwen.’

www.picha.nl

> ONDERWIJS

Wereldburgerschap integreren
in lessen

Het onderwijsprogramma draait om de Canon voor

wereldburgerschap die NCDO in januari 2009 heeft

gepresenteerd. Mariëtte van Stalborch: ‘Net als in de

historische canon hebben we vensters gekozen om

mondiale thema’s concreet te maken: je kijkt dan

vanuit Nederland naar het buitenland, of andersom. Zo

breng je de wereld dichter bij leerlingen. Op een

website bieden we aanvullende tips voor docenten.

Maar het maken van kant-en-klare lespakketten is niet

onze insteek. Dan dreigt onderwijs in wereldburger-

schap een aparte toko te worden en dat is uitdrukke-

lijk niet de bedoeling. De mondiale invalshoek moet in

allerlei vakken gaan doorklinken en het beste is als

docenten zelf erover gaan nadenken hoe ze dat

kunnen integreren. Wij willen vooral prikkelen, moge-

lijkheden aanreiken.’

Voor leerkrachten in het basisonderwijs is ook nog het

boekje De wereld wordt kleiner als je groter wordt

gemaakt, met ook weer veel ideeën over hoe je het

kunt aanpakken. Van Stalborch: ‘Die boekjes vinden

gretig aftrek. Voor leerlingen van 9 tot 14 jaar geven

we trouwens al jaren het bekende blad samsam uit.

Dat biedt eveneens veel aanknopingspunten voor

projecten in de klas. Verder werken we nauw samen

met de opleidingen voor het basisonderwijs, de pabo’s,
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In het boekje Drivers of

Change vertellen

Afrikanen die in de

diasporagemeen-

schappen actief zijn

over hun motivatie.

De winnaars van de

laatste Millennium-

Battle, een wedstrijd

tussen studenten-

teams in het bedenken

van creatieve oplos-

singen voor ontwikke-

lingscases.



in beeld

s Toon van Tuijl Designprijs voor eerlijke producten

Wereldstemwijzer st Freek de Jonge bij lancering sportcampagne 3e HELFT

s Millenniumschoen Award

s Young Professional Congrest Move Your World

Scholierenproject Earth Charter s

Website van samsam s s Leden van De Derde Kamer uit ontwikkelingslanden



in beeld

s Move Your World, jongerenprojectbureau van NCDO

s Etappeplaatsen van de Millenniumtour t Millenniumshake met tv-kok Ramon Beuk tijdens Millenniumtour

t Klimaatcampagne ‘Daar ben ik’

VoiceOver, de ‘stem van het Zuiden’ s

KPA-project Bike4All s

Spin Award voor klimaatcampagne s



die het thema wereldburgerschap heel goed

oppakken.’

Voor studenten in het hoger onderwijs organiseert

NCDO jaarlijks de Millenniumbattle: een wedstrijd in

het verzinnen van de beste plannen om vier cases op

te lossen. ‘Het is frappant hoeveel creativiteit daarmee

wordt losgemaakt,’ zegt Van Stalborch.

www.venstersopdewereld.nl

www.werelddocent.nl

www.samsam.net

www.millenniumbattle.nl

> CULTUUR

Zelfbewustzijn als motor van
ontwikkeling

Samen met culturele organisaties en Hivos werkt

NCDO in dit programma aan het belichten van de rol

van kunst en cultuur in ontwikkeling. In ontwikkelings-

landen kan cultureel zelfbewustzijn iets betekenen

voor de vooruitgang van het land. Mariëtte van Stal-

borch: ‘Ons programma is er vooral op gericht Neder-

landers bekend te maken met culturele uitingen uit

ontwikkelingslanden en met de rol die cultuur kan

spelen in ontwikkeling. Daartoe financierden we films,

theaterproducties, nieuwe-mediaprojecten en nog veel

meer uit het Hivos/NCDO Cultuurfonds. Met zulke acti-

viteiten, bijvoorbeeld een Iraans filmfestival of de

muziektheaterproductie Daughters of Africa, laat je

een andere, krachtige kant van ontwikkelingslanden

zien.’

Heel succesvol is de website De Kracht van Cultuur, die

sinds 2006 bestaat en duizend bezoekers per dag trekt.

De site wordt dagelijks bijgehouden door een redactie

en biedt een actueel overzicht van initiatieven op het

gebied van cultuur en ontwikkeling. NCDO draagt deze

site per 1 januari 2011 over aan Global Village Media

(van het blad onzeWereld en de website OneWorld).

Van Stalborch: ‘Per diezelfde datum moet NCDO

helaas haar rol in het Cultuurfonds beëindigen, omdat

ze van het ministerie niet langer subsidies mag

verlenen.’

www.krachtvancultuur.nl

www.hivosncdocultuurfonds.nl

> KLEINSCHALIGE PLAATSELIJKE ACTIVITEITEN

(KPA)

Projecten steeds professioneler

Met het KPA-subsidieprogramma beoogt NCDO het

draagvlak voor internationale samenwerking in Neder-

land te vergroten. Er wordt steun verleend aan klein-

schalige ontwikkelingsprojecten die zelf de helft van

het benodigde geld moeten ophalen. Doordat de vrij-

willigers van de projecten fondsen werven in hun

eigen omgeving en voorlichting verspreiden, worden

veel Nederlanders betrokken bij ontwikkelingssamen-

werking, zo is de gedachte. Gineke Dokter: ‘In 2009

hebben we 213 kleinschalige projecten gesubsidieerd

voor een totaalbedrag van 2,7 miljoen euro. Ruim de

helft van de ingediende aanvragen is gehonoreerd. Het

aantal aanvragen nam af, waarschijnlijk als gevolg van

de aangescherpte criteria. Veel meer dan vroeger

kijken we naar het ownership van mensen uit het

ontwikkelingsland, naar de duurzaamheid van het

project en naar de werkelijke behoeften in het land.

Zo lijkt het vanuit Nederland een dankbaar project om

een school of een weeshuis te bouwen, maar is dat

lang niet altijd de beste oplossing.’

Per 1 januari 2011 moet NCDO stoppen met dit subsi-

dieloket, volgens het besluit van de minister. Dokter:
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De website De kracht

van cultuur brengt

berichten over de

belangrijke rol van

kunst en cultuur in de

ontwikkeling van

landen.

Op de KPA Wilde

Ganzen Dag 2009

troffen 450 organisa-

toren van kleinschalige

particuliere ontwikke-

lingsprojecten elkaar.



‘Wel blijven we een rol spelen als adviseur van de

particuliere projecten, via ons blad P!, de Jaardag die

we samen met de Wilde Ganzen organiseren en

cursussen. De professionaliteit van de projecten is stij-

gende, zo bleek uit een recent onderzoeksrapport, en

daar willen we graag onze bijdrage aan blijven leveren.’

www.ncdo.nl/subsidie_aanvragen/projecten_in_

buitenland

> PROGRAMMA ONDERSTEUNING 

BURGERPARTICIPATIE (POB) 

Originele plannen

Het POB-subsidieprogramma heeft als doel om het

publieke debat in Nederland over internationale

samenwerking te stimuleren. De aanvragen kunnen

bijvoorbeeld gaan over campagnes, onderwijspak-

ketten, toneelvoorstellingen, fototentoonstellingen of

debatten. Eva Rootmensen: ‘Wat vooral goed heeft

gewerkt, zijn de drie PRO-actief rondes die we in 2009

hebben gehouden. We stellen dan zelf een onderwerp

centraal waarop aanvragen kunnen binnenkomen.

Daarbij kiezen we een doelgroep of methode die nog

onvoldoende aan bod is gekomen bij de reguliere

aanvragen. De thema’s in 2009 waren projecten over

de rol van ondernemerschap bij armoedebestrijding,

projecten van migrantenorganisaties en projecten met

een rol voor nieuwe media. Er kwamen veel meer

plannen binnen dan er geld beschikbaar was, waar-

door we scherp konden selecteren. Het pakte dan ook

heel goed uit voor de kwaliteit. Ook waren de plannen

vaak origineel – niet steeds maar weer een debat of

een lezing.’

Een ander goedlopend onderdeel van de subsidiepro-

gramma’s is de campagne millenniumgemeenten, gefi-

nancierd door NCDO en uitgevoerd door de internatio-

nale afdeling van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten. Annemiek Bosboom: ‘Eind 2009 deden al

138 gemeenten mee, ongeveer een kwart van het

totaal. Voor relatief weinig geld bereik je met dit

programma een groot aantal mensen, want onze

aanvangssubsidie blijkt vaak een katalysator te zijn

voor nog veel meer activiteiten, die dan uit andere

potjes worden gefinancierd. De formule millenniumge-

meente blijkt al met al prima handvatten te bieden om

op lokaal niveau iets met mondiale thema’s te doen.’

www.ncdo.nl/subsidie_aanvragen/projecten_in_

Nederland

www.millenniumgemeente.nl

> PUBLIEKE OPINIE ONDERZOEK

Wat beweegt burgers?

Het NCDO-onderzoeksprogramma beoogt inzicht te

geven in de drie factoren die samen het draagvlak voor

internationale samenwerking bepalen: kennis,

houding en gedrag van Nederlanders op dit terrein.

Sandra ter Woerds: ‘In 2009 hebben we de vraagstel-

ling van de jaarlijkse Barometer Internationale Samen-

werking vernieuwd. Tot dusver was alleen de steun

voor het overheidsbudget een vraag die elk jaar terug-
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NCDO verleende

subsidie aan de

Awearness Fair Fashion

Show in Arnhem in juni

2009, een presentatie

van designkleding met

respect voor mens en

milieu.

De studie De anatomie

van het PI zet het

recente onderzoek

naar Particuliere Initia-

tieven op een rij. Het

verscheen in de onder-

zoeksreeks van NCDO.



kwam. Nu hebben we een aantal nieuwe vragen gefor-

muleerd die we over een langere periode willen volgen.

Uit de editie 2009 bleek dat Nederlanders zich reali-

seren dat er geen eenvoudige oplossingen voorhanden

zijn voor het armoedevraagstuk. Tweederde vindt niet-

temin dat de problemen zo groot zijn dat we niet

werkeloos kunnen blijven toekijken. Daarnaast vindt

ook bijna tweederde dat het oplossen van de armoede

in ontwikkelingslanden in het belang is van de rijkere

landen.’

Een ander interessant onderzoek ging over het  geef -

gedrag van migranten. Ter Woerds: ‘Als je hun giften

aan de familie in het herkomstland optelt bij hun

giften aan Nederlandse goede doelen, blijken

migranten meer te geven dan Nederlanders.’

Tot slot liet NCDO weer het jaarlijkse onderzoek

uitvoeren naar de aankoop van fairtrade-producten.

Ter Woerds: ‘Bijna 40% van de huishoudens kocht in

2009 fairtrade-producten, vooral in de supermarkt.

Van jaar op jaar zie je een stijging in het aantal huis-

houdens dat wel eens eerlijke koffie of chocola in de

boodschappentas stopt. Hun motief daarvoor is vooral

ideëel, met als goede tweede de smaak van het

product.’ Al deze onderzoeken trokken veel publiciteit.

‘In de sector heeft ons onderzoekswerk nu een goede

naam,’ aldus Ter Woerds. ‘In de toekomst gaan we hier

dan ook zeker mee door.’

www.ncdo.nl/onderzoek

> CAPACITEITSVERSTERKING DRAAGVLAK

Effectief werken aan draagvlak

Binnen dit programma organiseert NCDO cursussen

voor de ontwikkelingssector ter verbetering van de

kwaliteit van draagvlakactiviteiten. Zo worden jaarlijks

ruim tachtig cursusmodules aangeboden aan vrijwilli-

gers van particuliere initiatieven. ‘Verder organiseren

we jaarlijks de Context MasterClass,’ vertelt Peggy van

Schijndel. ‘Die bestaat deels uit een besloten training

voor een selecte groep deelnemers (dit jaar 26

mensen) en daarnaast uit lezingen en werkateliers

voor een grotere groep. Medewerkers van 280

verschillende organisaties blijken tijdens de jaargang

2008/2009 een of meer bijeenkomsten te hebben

bezocht. In juni 2009 belegden we een speciale sessie

over de nieuwe koers van minister Koenders in het

draagvlakbeleid. Daar kwamen ruim honderd mensen

op af, onder wie veel leidinggevenden van de verschil-

lende ontwikkelingsorganisaties. Op zo’n moment zie

je dat werkelijk de mensen samenkomen die het

beleid maken in de sector. Bij andere bijeenkomsten

zag je veel webredacteuren, of projectleiders van

jongerenprojecten. Zo hebben we deze MasterClass

ook bedoeld: experts worden gevoed met nieuwe

ideeën en wisselen onderling deskundigheid uit.

Actuele ontwikkelingen bepaalden sterk deze jaargang.

Er is veel gezamenlijk nagedacht over wat draagvlak

nu eigenlijk is en hoe je de effectiviteit van dit werk

kunt verbeteren.’

www.contextmasterclass.nl

www.ncdo.nl/ons_kenniscentrum
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In de Context Master-

Class Draagvlakver-

sterking bezinnen

medewerkers van

ontwikkelingsorgani-

saties zich op het

draagvlakwerk.



Tijdens de MillenniumBattle van 2009 bogen studententeams zich

over opdrachten als: laat Zuid-Afrikanen profiteren van het WK Voetbal.

Of: zorg voor meer vrouwen in het watermanagement van Malawi.



t e k s t :  h a n s j e  g a l e s l o ot

Het draagvlak emancipeert zich
Reflectie op veertig jaar NCDO

In 2009 stond het draagvlakwerk in de Nederlandse ontwikkelingssector heftig ter

discussie. De minister kondigde een halvering van het totale budget aan – en dat na

jaren waarin steeds meer geld hiervoor werd uitgetrokken. NCDO bezint zich nu op

haar toekomstige positie als kenniscentrum. Wat zijn de lessen uit veertig jaar draag-

vlakwerk? Hoe kan doelgerichter aan draagvlak worden gewerkt?



Meer dan ooit bevindt NCDO zich in een roerige omgeving. Het politieke draagvlak
voor ontwikkelingssamenwerking staat onder druk, nu een aantal partijen openlijk
pleit voor het terugbrengen van de omvang van de hulp. Maatschappelijk echter lijkt
nog steeds van een redelijk stabiel draagvlak sprake. Uit opiniepeilingen en ook uit

focusgroepen die NCDO in november 2009 hield, blijkt een onverminderd bewustzijn van de
noodzaak op humanitaire gronden hulp te verlenen. In de Barometer Internationale Samenwerking
2009 zegt tweederde van de ondervraagden dat de problemen zo groot zijn dat we niet werkeloos
kunnen blijven toekijken. Daarnaast vindt ook bijna tweederde dat het oplossen van de armoede in
ontwikkelingslanden in het belang is van burgers in de rijkere landen.

Roerig is de omgeving van NCDO ook, omdat steeds duidelijker wordt dat de kloof tussen het
rijke Noorden en het arme Zuiden niet meer de allesbepalende tegenstelling is. Er zijn opkomende
spelers in de wereldeconomie, er is de milieu- en klimaatproblematiek die om een gezamenlijke
oplossing schreeuwt van alle landen ter wereld, er is de crisis van het financiële stelsel die ook een
bedreiging vormt voor de welvaart in het Noorden. Er lijken grootse oplossingen nodig, maar
tegelijk is dit alles ook te groot om in één keer aan te pakken.

En dus gaan burgers zelf aan de slag. En heeft de
nadruk op het actorschap van het maatschappelijk
middenveld, wat veertig jaar geleden de reden was om
NCDO (toen nog NCO) op te richten, nog alle
relevantie behouden. Maatschappelijke veranderingen
komen van onderaf tot stand, dankzij individuen of
groepen die andere keuzes maken en dat alvast in de
praktijk gaan brengen. En soms hoeven dat niet eens zo
heel veel personen te zijn, zoals antropologe Margaret
Mead ooit constateerde: ‘A small group of thoughtful
people could change the world. Indeed, it’s the only thing
that ever has.’
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Kloof tussen rijke Noorden

en arme Zuiden is niet

meer de allesbepalende

tegenstelling

Tijdens de jaarlijkse

KPA Wilde Ganzen Dag

ontmoetten de trekkers

van kleinschalige

 particuliere ontwikke-

lingsprojecten elkaar.



Kennis bundelen
NCDO verliest vanaf 2011 haar subsidietaken en gaat zich volgens de wens van het ministerie profi-
leren als kenniscentrum. In dat kader behoudt ze wel haar taak als adviseur van het Particulier
Initiatief, hoewel het betreffende subsidieprogramma bij NCDO wordt weggehaald. De verwachting
is dat er één subsidieloket gaat komen voor dit type activiteiten, als uitbouw van het bestaande
Linkis waarin al diverse subsidiegevers zich verenigd hebben. Via dat loket gaat geprobeerd worden
veel actiever de projecten in Nederland te koppelen aan de partnerorganisaties in het Zuiden van de
medefinancieringsorganisaties Novib, Cordaid, ICCO
en Hivos. ‘NCDO gaat net als nu een aantal faciliteiten
aanbieden,’ zegt Annelies Kanis, hoofd van de afdeling
Beleidsevaluatie en Onderzoek van NCDO. ‘Dan valt
vooral te denken aan het magazine P!, de Jaardag en
ons cursusaanbod voor particuliere projecten.’

Ook in het onderwijs en in activiteiten voor jongeren
blijft NCDO actief. De vorig jaar verschenen Canon
voor wereldburgerschap, die goed ontvangen is in het
onderwijsveld, kan een basis leggen onder die activi-
teiten. Mondiale vorming was ooit, bij de oprichting
veertig jaar geleden, een kerntaak van de NCO. Volwas-
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Hans Beerends: ‘De onvrede

groeit, maar de echte

doorbraak naar verande-

ringen moet nog komen’

Aan de vooravond van een omslag
Hans Beerends, auteur van

diverse boeken over de

geschiedenis van de derde-

wereldbeweging (een bena-

ming die op zichzelf al

geschiedenis is geworden),

is heel positief over de

histo rische betekenis van

NCO en NCDO. Wel consta-

teert hij dat het karakter van

de organisatie als afspiege-

ling van het maatschappe-

lijk middenveld de kracht én

de zwakte is. ‘Je ziet daar-

door golfbewegingen. In de

jaren zestig en zeventig

stimuleerde NCO, in samen-

werking met de vele wel -

zijnsveldwerkers bij de

grotere derdewereldorgani-

saties, diepgravende vor -

mingsprojecten. Volgens

critici dreigden deze te ver -

zanden in een “diepe wollig-

heid”. Vanaf medio jaren

tachtig verschoof het accent

dan ook naar grootschalige

voorlichtingscampagnes.

Toen riepen andere critici

weer dat dit het gevaar in zich

droeg van een “brede ledig-

heid”. NCO was hierin meer

een volger van de heersende

welzijns- en voorlichtingsopi-

nies dan een initiatiefnemer.’

Daarna maakte de derde-

wereldbeweging een dip door,

zegt Beerends, in de jaren

negentig. ‘Mensen waren

altijd het beste te mobili-

seren rond vrijheidskwesties:

tegen de Amerikaanse inter-

ventie in Vietnam, de militaire

dictaturen in Latijns-Amerika,

de apartheid in Zuid-Afrika. In

de jaren negentig waren al

die kwesties min of meer

opgelost. Het armoedevraag-

stuk bleef, maar het is altijd

veel lastiger geweest dat

goed over het voetlicht te

brengen, inclusief de dieper-

liggende oorzaken van de

armoede. Dat is een heel poli-

tiek verhaal. Vanaf de jaren

negentig is de ontwikkelings-

sector steeds professioneler,

maar ook bureaucratischer

geworden. De bevlogenheid

verdween een beetje. Mensen

aanspreken op hun goede

gevoel, dat gebeurt nog

steeds volop, maar het is veel

lastiger om de samenhang

tussen de levensstijl in het

Noorden en de problemen in

het Zuiden te laten zien. Ook

NCDO worstelt daarmee.’

Beerends heeft het idee

dat de huidige financiële en

milieucrises de voorbode zijn

van een omslag, een paradig-

maverandering zoals hij dat

noemt. ‘Er groeit een nieuw

levensgevoel, een besef dat

het economisch stelsel

aangepast moet worden naar

een soort sociaal kapitalisme.

Mensen willen hun vrijheid-

blijheid levensstijl graag

behouden, maar vinden wel

dat al te schrijnende onge-

lijkheden moeten worden

opgelost. Lekker goedkoop

consumeren hier als gevolg

van kinderarbeid en honger-

lonen elders wordt door

steeds meer mensen toch

als gênant ervaren.’ Maar

dit gevoel van onvrede over

hoe economie en maat-

schappij wereldwijd zijn

ingericht, uit zich nog

vooral in een groeiende

ongerustheid, zegt

Beerends. ‘De echte door-

braak naar veranderingen

moet nog komen. Ik denk

dat NCDO in dit klimaat nog

steeds van betekenis kan

zijn, door bijvoorbeeld

onderzoek uit te voeren

naar strategische kansen

om veranderingen te

bereiken, of door pittige

debatten aan te zwengelen

en zo het gevoel van

urgentie te bevorderen.’



senen zijn in het huidige assertieve tijdperk niet meer
zo makkelijk te vormen of aan ‘bewustwording’ te
onderwerpen. ‘Maar de canon is een kwalitatief sterk
product,’ aldus Kanis, ‘dat eigenlijk voor de hele
NCDO-nieuwe stijl een inspiratiebron kan zijn.’

De organisatie zou, volgens voorlopige plannen van
het ministerie, ook een aanjager moeten worden van het
maatschappelijk debat. Kanis: ‘Wij willen dat vooral
invullen door het bijeenbrengen van wat er is aan
kennis. Er is al zóveel kennis, die versnipperd is. Laten
we eerst maar eens zorgen dat dat gebundeld
beschikbaar komt.’ Misschien gaat NCDO ook door
met het online-netwerk van zuidelijke leden van De
Derde Kamer, VoiceOver. ‘Voor dat platform is veel
belangstelling in ontwikkelingslanden. Wij zoeken
steeds naar manieren om deze “Stem van het Zuiden”
in te voegen in het Nederlandse debat.’

Annelies Kanis: ‘Canon voor

wereldburgerschap kan

voor hele NCDO-nieuwe stijl

een inspiratiebron zijn’

Volgens het recente

rapport van de Weten-

schappelijke Raad voor

het Regeringsbeleid

moet er meer aandacht

komen voor econo-

mische groei in ontwik-

kelingslanden. Met

haar  bedrijfsleven -

programma probeert

NCDO ondernemers in

Nederland hiervoor te

interesseren.



Meetbaarheid
NCDO-nieuwe stijl wordt, kortom, vooral kennismakelaar. Een belangrijk aandachtspunt is het
verzamelen en op een hoger niveau brengen van kennis over de effectiviteit van draagvlakinter-
venties – vanouds immers de kerntaak van NCDO. Wat werkt wel en wat niet? En hoe meet je de
opbrengst van activiteiten?

In april 2009 bracht het rapport Draagvlakonderzoek, evalueerbaarheid en resultaten van de IOB
(Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie van het ministerie) niet het verlossende
woord over de vraag wat al dat draagvlakwerk voor nut heeft gehad. De Inspectie hield het noodge-
dwongen veelal op de constatering dat van tevoren onvoldoende duidelijk meetbare doelen waren
omschreven bij de bestudeerde draagvlakactiviteiten van allerlei organisaties. En als je niet vooraf
benoemt welke effecten je wilt bereiken, is ook niet achteraf te meten of die bereikt zijn.  Bovendien
poneert de IOB de stelling dat uiteindelijk alleen gedragseffecten echt zoden aan de dijk zetten. Van
de twee andere componenten van draagvlak – kennis en houding – is niet vastgesteld dat ze vroeg of
laat uitmonden in ander gedrag.

Nu is het maar de vraag of alle draagvlakinterventies te vertalen zijn in kwantitatief meetbare
doelstellingen. ‘Zaken als mondiaal burgerschap en bewustzijn over de verbinding tussen armoede
daar en acties hier zijn niet altijd meetbaar, zeker niet op korte termijn. Dat zijn trajecten van lange
adem,’ schreven Cordaid, Hivos, ICCO en Oxfam Novib op 15 mei 2009 aan de Tweede Kamer in
een reactie op het rapport.

Maar tegelijk geldt misschien ook wel, zoals de
Nijmeegse onderzoeker Lau Schulpen stelde tijdens de
(mede door NCDO georganiseerde) Context Master-
class op 11 juni 2009, ‘dat men is weggelopen voor het
goed doordenken van dit beleidsonderdeel’. Hij stelde
dat organisaties hier te lang elk voor zich mee bezig zijn
geweest, waardoor werken aan draagvlak onderdeel is
geworden van de altijd aanwezige concurrentieslag
binnen de wereld van internationale samenwerking.
Helaas, aldus Schulpen, bleek een kritische interventie
van buitenaf– vanuit de politiek en het
ministerie – nodig om de boel eens flink op te schudden.

Doelen scherper benoemen
Inmiddels heeft de ontwikkelingssector de handschoen
opgepakt. Sinds vorig jaar komt geregeld een kennisgroep bij elkaar, die is samengesteld vanuit een
aantal medefinancieringsorganisaties en NCDO. Overwogen wordt hier in de nabije toekomst
enkele wetenschappers bij uit te nodigen.

Kirsten Tinnemans heeft als evaluatiemanager van Oxfam Novib zitting in het overleg. ‘Het is
goed om scherper te kijken naar het verwoorden van je doelen. En we moeten ook gedragseffecten
als doel durven omschrijven, al is dat natuurlijk het lastigste onderdeel. Het is maar de vraag of je
bij elke activiteit de hele keten kunt bestrijken van meer kennis tot en met veranderd gedrag. In het
overleg laaide die discussie recent weer op: mag je stoppen bij een hoger kennisniveau, of moet je
altijd proberen uit te komen op gedragsverandering? Het is niet of-of, kwamen we uiteindelijk op
uit. Het is mogelijk dat kennisverspreiding nog steeds nut heeft, ook al weten we inmiddels dat er
geen lineair verband is met veranderd gedrag. In ieder geval is het expliciet maken of een activiteit
zich richt op kennis, houding en/of gedrag een belangrijke stap vooruit.’

Wat je doel ook is, bij de start van een draagvlakactiviteit moet je helder voor ogen hebben ‘waar
je precies blij van wordt’, zoals Tinnemans het in informele termen formuleert. Recent werd Oxfam
Novib in elk geval heel blij van de actie de Groene Sint. In november 2009 zorgde publieke druk er
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na jarenlange onderhandelingen binnenskamers
plotseling voor dat grote supermarktketens overstag
gingen en voortaan verantwoord geproduceerde cacao
voor hun chocoladeletters gaan gebruiken. Eindelijk
weer eens een geslaagde politieke campagne, zoals het
vakblad ViceVersa verheugd schreef. Het inzetten op een
scherp omschreven doel – een veranderd aankoopgedrag
van het Nederlandse publiek, in dit geval te bereiken
via de supermarktketens die andere chocoladeletters in
hun schappen leggen– bleek een adequate manier om
aan draagvlak te werken. Beter keuzes verduidelijken
dan verdoezelen, aldus ViceVersa.

Bekendste minister
Inzetten op gedragsveranderingen hier past ook binnen het denken van Jan Pronk. Hij houdt niet
van het vage woord draagvlak. Maar Pronk – nog altijd de bekendste minister voor  Ontwikkelings -
samenwerking (1973–1977 en 1989–1998) en tegenwoordig hoogleraar aan het Institute for Social
Studies in Den Haag – is wel degelijk een warm voorstander van voorlichtings- en bewustwor-
dingswerk in Nederland. Voor NCDO ziet hij na veertig jaar nog onverminderd een rol weggelegd.

‘Ik vind het oorspronkelijke mandaat uit 1970 nog altijd actueel. Later is het draagvlakwerk door
NCDO wel beperkt tot steun aan het overheidsbeleid of aan de hoogte van het budget, maar dat is
een veel te smalle invulling. Het ging toen om het openbreken van het bewustzijn in Nederland dat
de wereld ingrijpend was veranderd met de dekolonisatie. Om het opbouwen van contacten tussen
het Noorden en het Zuiden op het niveau van de civiele samenleving, zodat Nederlandse burgers
vanuit eigen organisaties zoals vakbonden of kerken vertrouwd konden raken met de mondiale
verhoudingen.’
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NCO kreeg als bestuur een Nationale Commissie die breed was samengesteld om zo de organisatie
te doen wortelen in het maatschappelijk middenveld. Pronk huldigt deze gedachte nog altijd,
alhoewel deze constructie in 2003 is afgeschaft. ‘Ik vond dat heel onverstandig. Het moet geen clubje
professionals worden die leuke dingen gaan doen.’ Je zou terug moeten keren naar die maatschappe-
lijke inbedding van NCDO, vindt Pronk, zodat discussies over te maken keuzes in ontwikkelings-
vraagstukken weer op het scherpst van de snede uitgevochten kunnen worden.

Veranderingen ‘hier’
Dat de geschiedenis van NCO tot eind jaren negentig doortrokken was van conflicten, is volgens de
oud-minister juist een goed teken. ‘Vakbonden en werkgeversorganisaties troffen elkaar in dat
bestuur, afgevaardigden van boerenorganisaties kwamen in contact met critici van het Europese
landbouwbeleid. Zo maak je conflictpunten rond ontwikkelingsvraagstukken en globalisering
bespreekbaar. Het moet niet bij vage betrokkenheid blijven, je moet dat doordenken in z’n conse-
quenties en daarover moet je met elkaar in gesprek.’ Op deze manier heeft de NCO-oude stijl veel
effect gehad, vindt Pronk.

In zijn notitie over draagvlakbeleid uit mei 2009 verwees ook toenmalig minister Koenders naar
de VN-verklaring uit 1970, waar de oprichting van de NCO uit voortvloeide. De Verenigde Naties
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riepen de rijke landen op om belangrijke veranderingen in hun samenleving door te voeren en ‘de
openbare meningsvorming daarover te activeren’. Evenals de Adviesraad Internationale Vraag-
stukken, die de minister net een ongevraagd advies had gestuurd, sprak Koenders zich in deze
notitie uit voor een sterker accent op de noodzaak van ‘veranderingen hier’. Voor structurele armoe-
debestrijding is beleidscoherentie nodig: het streven naar samenhang tussen verschillende beleids-
terreinen (zoals het handels- en landbouwbeleid) om armere landen meer kansen te geven binnen de
wereldeconomie.

Ethisch vraagstuk
Maar is dat niet een linkse agenda? Iemand als het oud-Kamerlid voor de VVD Boekestijn vindt
helemaal niet dat de armoede in Afrika iets met het beleid van westerse landen te maken heeft.
Pronk: ‘Wat is links in dit verband? Ik zou het eerder over korte en lange termijn willen hebben.
Werkelijke armoedebestrijding is niet alleen een kwestie van solidariteit, maar ook van verlicht
eigenbelang voor ons westerlingen, op de langere
termijn gezien. Het is een burgerplicht daarover na te
denken. Het gaat om het tegengaan van uitsluiting – en
het nadenken over de manieren waarop je dat het beste
kunt doen, is een ethisch vraagstuk. Als je daarvoor je
ogen sluit en alleen aan je materiële eigenbelang wilt
denken, vind ik dat niet oké. Ethische noties als betrok-
kenheid bij je naaste zijn niet links, maar christelijk
van oorsprong. En die naaste woont ook in Afrika of in
een asielzoekerscentrum.’

Leg ethische keuzes scherper op tafel, is eigenlijk wat
Pronk bepleit, ook als taakopvatting van een organisatie
als NCDO. ‘Je hebt verschillende reacties onder burgers
op mondiale veranderingsprocessen, verschillende
ethische vertalingen. Daarover wordt te weinig gedis-
cussieerd. Van het CDA heb ik in mijn tijd als minister
geleerd wat het belang is van het maatschappelijk middenveld. Zelf had ik het als sociaal-democraat
in de eerste plaats over overheidstaken, zoals onderwijs, maar discussies moeten juist gevoerd
worden tussen overheid en markt in, in het maatschappelijk middenveld. Daarom is een organisatie
als de vroegere NCO harder dan ooit nodig. Via moderne media vliegen nu de discussiebijdragen je
om de oren, maar je hebt een platform nodig, een contragewicht in het midden van de samenleving,
waar mensen elkaar ontmoeten en waar discussies over armoedebestrijding uitgevochten kunnen
worden. Dat heeft niets met links-zijn te maken.’ Je moet dus niet bang zijn voor scherpe politieke
en ethische discussies, wil Pronk maar zeggen.

Worldconnectors
Een van de plekken waar men probeert globaliseringsdiscussies op niveau te voeren, is het gezel-
schap van de Worldconnectors (waar Pronk trouwens lid van is). Volgens Alide Roerink, adviseur
internationale vraagstukken bij NCDO, is dit platform van opinieleiders uit de samenleving te
beschouwen als opvolger van de Nationale Commissie. ‘Toen de brede afvaardiging vanuit de
samenleving in het bestuur verdween, dreigde NCDO alleen nog een communicatiebureau te
worden, zonder inbedding in de samenleving. Daaruit ontstond het plan voor de oprichting van
de Worldconnectors.’ De initiatiefnemers waren oud-premier Ruud Lubbers, Ton Dietz van de
kennisclub DPRN en Jos van Gennip van zowel NCDO als SID, de Society for International
 Development.
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Op dit moment bekleedt Herman Wijffels samen met Sylvia Borren het voorzitterschap. Roerink:
‘Zij zijn beiden onafhankelijk, niet gebonden aan een organisatie. Dat is de kracht van deze formule,
omdat veel discussianten in het veld van de ontwikkelingssamenwerking maar al te gebonden zijn
aan geldstromen en institutionele belangen.’ Het programma Worldconnectors wordt gefinancierd
door NCDO en past goed in de nieuwe formule van de organisatie. ‘Zij bespreken juist bredere
thema’s als veiligheid, migratie of coherentie,’ benadrukt Roerink. ‘Dus niet louter het ontwikke-
lingsbeleid of de norm van 0,7 procent. Dat sluit heel goed aan bij het onlangs verschenen rapport
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid van Peter van Lieshout en anderen. Heel
herkenbaar voor ons was het pleidooi daarin voor het accentueren van de gezamenlijke verantwoor-
delijkheid van de wereldbevolking voor publieke goederen zoals veiligheid, een stabiel financieel
systeem en een duurzaam klimaat.’

Publieke goederen
Dat is in de kern ook waar de Worldconnectors aandacht voor willen vragen, aldus Roerink. In het
WRR-rapport worden de rol van het maatschappelijk middenveld en die van het bedrijfsleven in
Nederland echter niet goed uitgewerkt. ‘Ook nieuwe media worden niet besproken. Daardoor
komen de nieuwe burgeractoren in het ontwikkelingsveld niet in beeld. Wij willen als NCDO en als
Worldconnectors juist wel aansluiting zoeken bij al die verschillende actoren. De overheid kan het
niet alleen.’

Wat dat aangaat staat oud-minister Jan Pronk nog altijd achter zijn eigen initiatief om een subsi-
dieprogramma in het leven te roepen voor het Particulier Initiatief. ‘Er waren heel veel mensen in
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Nederland die iets wilden dóen, er was een enorm
potentieel aan vrijwillige arbeid. De waarde daarvan
was veel hoger dan de kosten die de projecten met zich
meebrachten, dus de balans tussen kosten en
opbrengsten was heel gunstig. Het tot gelding brengen
van dat vrijwilligerspotentieel was al een doel op zich.
Daarnaast ging het om het aanboren van deskun-
digheid. Je had bijvoorbeeld artsen die uitgezonden
waren geweest en betrokken wilden blijven bij de
gezondheidszorg in die regio. Dan heb je het dus over
verduurzaming van ontwikkelingsinspanningen, ook
een goede zaak. Er wordt wel misprijzend gesproken
over het gebrek aan deskundigheid bij het Particuliere
Initiatief, maar dat is helemaal niet waar. Ik ben er nog altijd een groot voorstander van.’

Oncontroleerbaar draagvlak
Het draagvlak – voorheen een anonieme groep van burgers die in opinieonderzoeken hun stem
lieten horen over de hoogte van het budget of andere aspecten van het overheidsbeleid, een passief
draagvlak dus – wordt steeds meer een actief golvend draagvlak, een geheel aan burgers die zelf naar
manieren zoeken om zich te engageren met mondiale vraagstukken. Volgens Leo Van Audenhove,
hoogleraar internationale ICT aan de Vrije Universiteit Brussel, gaan de nieuwe media voor een
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beslissende verandering zorgen in het veld van de ontwikkelingssamenwerking. Tijdens de lance-
ringsdag van het Belgische onderzoeksplatform Pulse in november 2009 – een platform dat alle
Vlaamse en ook enkele Nederlandse draagvlakonderzoekers bijeenbrengt– betoogde hij dat de user
generated content van nieuwe media betekent dat ontwikkelingsorganisaties de controle moeten leren
loslaten over de boodschap. Deze trend wordt nog versterkt door de groei van het Particuliere
Initiatief, wat volgens Van Audenhove evenzeer een uiting is van een zeker ‘oncontroleerbaar’
draagvlak.

Juist voor dit eigenzinnige en niet onder één noemer te vangen draagvlak gaat NCDO zich
ontplooien tot kenniscentrum. ‘Een enorme uitdaging,’ aldus Mariëtte van Stalborch die leiding
geeft aan diverse sectorale programma’s van NCDO: voor het onderwijs, jongeren, cultuur en
migrantenorganisaties. Dat werk stopt niet abrupt, al gaat er wel veel veranderen. ‘We mogen geen
eigen draagvlakactiviteiten meer uitvoeren vanaf volgend jaar. En vooral: we kunnen geen subsidies
meer inzetten om de sectorale organisaties waarmee we samenwerken te ondersteunen in hun activi-
teiten. Maar we blijven actief als adviseur en kennismakelaar. En de thema’s waarmee we bezig
waren, zoals wereldburgerschap in het onderwijs of het vergroten van de mondiale betrokkenheid in
de Nederlandse sportsector, blijven belangrijk – al zal het dan niet meer onder actieve aansturing van
NCDO zijn. Maar dat geeft op zich niet, als anderen het dan maar oppakken. Waarbij wij klaarstaan
met onze expertise.’

Geen ontwikkelingssamenwerking zonder burgers die actief hierover meedenken en meepraten.
En die zelf ook de handen uit de mouwen steken. Wat dat aangaat is de oorspronkelijke opdracht
van NCO, van veertig jaar geleden, inderdaad nog van onverminderd belang.
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Op het Wereldplein van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling

in de Jaarbeurs in Utrecht presenteerde NCDO in januari 2009

de Canon voor wereldburgerschap.



t e k s t :  h a n  v a n  d e  w i e l  e n  h a n s j e  g a l e s l o ot

Van draagvlak naar
wereldburgerschap
Mondiaal denken in turbulente tijden

Het bevorderen van wereldburgerschap krijgt in de toekomstige missie van NCDO

een belangrijke plaats. In januari 2009 werd de Canon voor wereldburgerschap

 gepresenteerd. Deze is gericht op het onderwijs, maar kan ook daarbuiten als

 inspiratiebron dienen. Daarbij onderkent NCDO dat sommige mensen profiteren van

globalisering, en dat anderen er voor hun eigen gevoel alleen maar last van hebben.

Maar geen van de grote problemen hier en in ontwikkelingslanden kan, nu en in de

toekomst, worden opgelost zonder de wereldwijde dimensie ervan aan te pakken.



Veertig jaar lang stond het begrip draagvlak centraal in de activiteiten van NCDO. In 2008
en 2009 brandden allerlei discussies los over de werkbaarheid van dat begrip. Draagvlak
voor wat? Voor het werk van ontwikkelingsorganisaties in arme landen, voor het beleid
van de minister, of voor structurele veranderingen in zowel het Zuiden als het Noorden?

Het was niet altijd duidelijk wat met het begrip draagvlak werd bedoeld. De een kon er ook iets
anders mee bedoelen dan de ander.

En is het kweken van draagvlak voor internationale samenwerking nu een doel of een middel?
Het lijkt vooral een middel, met als uiteindelijke doel de bestrijding van de armoede en het verbe-
teren van de levensomstandigheden in ontwikkelingslanden. Maar het kan ook een doel op zich zijn,
voorzover eronder wordt verstaan dat mensen in Nederland inzicht krijgen in de samenhang tussen
het armoedevraagstuk in het Zuiden en de productie- en consumptiepatronen in het Noorden. Dan
betekent draagvlak het leggen van de verbinding tussen ‘hier’ en ‘daar’. Maar dan is wereldburger-
schap een betere term, vindt NCDO inmiddels. De richting van het werk van NCDO verandert niet
met deze andere term. Maar een aantal conceptuele onduidelijkheden wordt ondervangen.

Doel op zich
Wereldburgerschap, zoals NCDO dat nu tot kern van haar missie wil maken, ‘is een doel op zich,
omdat het uiting geeft aan verbondenheid op mondiaal niveau,’ zegt Peggy van Schijndel,  beleids -
adviseur bij NCDO. ‘De gedachte is echter wel dat wereldburgerschap bijdraagt aan een betere
wereld, aan veranderingen daar én hier. Wereldburgerschap gaat over een breed soort verbanden
tussen verschillende plekken op aarde. Het verbindt hier en daar met elkaar. Dat kan gaan om
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relaties tussen donor en ontwikkelingsland, maar ook
breder om mondiale relaties tussen burgers, organi-
saties en bedrijven. Aantrekkelijk aan het concept
wereldburgerschap is dat het houding, inzicht en
handelen combineert: het gaat om een houding ten
opzichte van de uitdagingen van onze aarde, om
inzichten in de mondiale samenleving en om concrete
acties als wereldburger.’

Er ligt dus duidelijker dan bij het wat abstracte
begrip draagvlak een verbinding met de actieve
maatschappelijke betrokkenheid van mensen, aldus
Van Schijndel. ‘Het concept wereldburgerschap geeft
ruimte aan verschillende belevingswerelden en aan de
meningsvorming van mensen, het appelleert aan hun
opstelling als individu. Als NCDO willen wij kennis en
inzichten aanreiken waardoor mensen hun positie
kunnen bepalen in de mondiale samenleving. Maar
deze inzichten schrijven geen vastgestelde positie voor, mensen maken hun eigen politieke en
morele keuzes.’

Meer dan alleen zielig
Dat NCDO nu het concept wereldburgerschap een belangrijke plek wil geven in haar missie, heeft
niet alleen te maken met voortschrijdend inzicht over de werkbaarheid van het begrip draagvlak. De
wereldverhoudingen zijn ook veranderd in vergelijking met veertig jaar geleden. De tegenstelling
tussen het Noorden en het Zuiden is minder eenduidig geworden. Cultuurhistoricus René Cuperus
betoogde in zijn Wereldburgerschapslezing voor COS Nederland op 11 september 2009 dat de
voormalige Derde Wereld niet alleen meer zielig en hulpbehoevend is, maar een deel van de burgers
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in het Noorden ook angst inboezemt. Het gaat dan om
de dreiging die uitgaat van opkomende economische
machten, om het islamisme, om de immigratiedruk.
Populistische politici haken aan bij die angstgevoelens.
Verder dringen zich nu op mondiale schaal problemen
op de voorgrond, die overduidelijk alleen kunnen
worden opgelost in een gezamenlijke inspanning van
zowel meer als minder ontwikkelde landen: bijvoor-
beeld het klimaat, de uitputting van grondstoffen, het
internationale terrorisme.

Zoals Jos van Gennip, voorzitter van het NCDO-
bestuur, deze omslag verwoordt: ‘Ik zie de missie van
NCDO in de nabije periode in het nemen van de wissel
van het postkoloniale, verticale Noord-Zuidtraject van
de afgelopen vijftig, zestig jaar naar de veel meer
horizontale agenda van humanisering en ecologisering
van het globaliseringsproces. Daarin is nog steeds
solidariteit met de armen een belangrijk onderdeel, maar het eigenlijke uitgangspunt is dat geen van
de grote problemen ginds, hier en in de toekomst opgelost kan worden zonder de wereldwijde
dimensie ervan ook aan te pakken.’ De term wereldburgerschap geeft meer de mogelijkheid vanuit
allerlei invalshoeken naar deze nieuwe wereldverhoudingen te kijken– meer dan het begrip
draagvlak, dat in de loop van de decennia vergroeid is geraakt met het denken in termen van de
Noord-Zuidtegenstelling.

Canon
In haar onderwijsprogramma werkt NCDO al tientallen jaren aan de bevordering van mondiaal
denken. Het heeft wel namen gehad als mondiale vorming of ontwikkelingseducatie, maar nu is
definitief gekozen voor de benaming ‘onderwijs voor wereldburgerschap’. En daarin is een forse stap
voorwaarts gezet. In juni 2007 nam NCDO het initiatief, samen met de Faculteit Geowetenschappen
van de Universiteit Utrecht, om een Canon voor wereldburgerschap voor het onderwijs te gaan maken
naar analogie van de historisch-culturele canon van Nederland. Begin 2009 werd de canon op de
Nationale Onderwijsbeurs in Utrecht gepresenteerd. Een brede consultatie van het veld was hieraan
voorafgegaan. Sindsdien heeft NCDO er hard aan gewerkt om docenten en schoolbesturen enthou-
siast te maken voor het werken met de canon.
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ook over internationale

samenwerking op scherp

gezet. Terwijl ontwikkelings-

samenwerking tot voor kort

een van de heilige huisjes op

het Binnenhof was, stellen

sommige partijen nu een

drastische bezuiniging op

het budget voor. Toch zijn de

Nederlanders zich in meerder-

heid nog altijd bewust van

mondiale verbanden.

De Barometer Internatio-

nale Samenwerking (een

meting die NCDO jaarlijks laat

uitvoeren) liet in 2009 zien dat

68% van de Nederlanders het

belangrijk of zeer belangrijk

vindt om mensen in arme

landen te helpen zich te

ontwikkelen. Hoewel men twij-

felt aan de effectiviteit van een

deel van de geboden hulp,

vindt ongeveer ditzelfde

percentage (64%) dat de

problemen in ontwikkelings-

landen zo groot zijn, dat we

niet kunnen toekijken zonder

te helpen. Bovendien is de

helft van de respondenten

het eens met de stelling dat

het mede door het handelen

en het beleid van de rijkere

landen komt dat arme landen

arm zijn (slechts 17% is het

hiermee oneens). 63% vindt

dat het oplossen van de

armoede in ontwikkelings-

landen ook in het belang is

van de rijkere landen.

In deze antwoorden krijgt

wereldburgerschap niet

alleen ethisch, maar ook

cognitief gestalte: zowel

vanuit het perspectief van

de mensenrechten, als

vanuit de gedachte van het

welbegrepen eigenbelang

van de burgers in het

Noorden.



Mariëtte van Stalborch, die binnen NCDO leiding
geeft aan het onderwijsprogramma, ziet de canon als de
internationale dimensie van burgerschapsvorming – een
bagage die elke scholier nodig heeft om een weg te
vinden in de moderne mondiale samenleving. De 24
‘vensters op de wereld’ zijn niet bedoeld als een
exotische toko, maar beogen juist via integratie in
verschillende vakken de mondiale optiek op een
vanzelfsprekende manier te verbinden met al bestaande
leselementen. Via de vensters kan vanuit Nederland
naar het buitenland gekeken worden, of juist andersom.
Een tekst over de Taj Mahal in India, het beroemde
heiligdom, gaat over in een bespreking van de Neder-
landse monumenten die op de werelderfgoedlijst van
Unesco staan. Of, andersom, een beschouwing over de
Nederlandse blauwhelmen in Srebrenica komt uit bij
reflectie op de inzet van vredestroepen in het algemeen.

Onderwijs voor wereldburgerschap, zegt Van Stalborch, kan jongeren de kennis en vaardigheden
aanreiken die zij vandaag de dag nu eenmaal nodig hebben om volwaardig te kunnen participeren in
de mondiale samenleving. ‘Het stelt hen in staat zich te verhouden tot de wereld waarin ze leven.
Een wereld waarin allerlei verbanden liggen tussen hier en daar. Globalisering bestaat, ook in
Nederland, en je hoeft echt niet de grens over als “wereldburger” om dat te zien.’

Waardenkwestie
Maar de canon is niet alleen maar jubelend over globalisering. Er zijn ook nadelen of zelfs uitge-
sproken wrange kanten. Neem het in snel tempo uitsterven van minderheidstalen, de migratie-
stromen die deels een onbeheersbaar karakter hebben, de problematiek van het internationale terro-
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risme. Werken aan wereldburgerschap betekent niet het kritiekloos omhelzen van internationali-
sering. Het komt er juist op aan veel meer met elkaar in discussie te gaan over wenselijke en onwen-
selijke kanten van de huidige globalisering. Want één ding is wel onontkoombaar: dat alle burgers
zich er een mening over vormen. De ogen sluiten en zich verschansen achter de dijken, leidt in de
ogen van NCDO niet tot een werkbare opstelling.

Rob van der Vaart, hoogleraar sociale geografie in Utrecht en medeauteur van de canon, noemt
het bijvoorbeeld belangrijk oog te hebben voor de schaduwkanten van de internationalisering van
de economie. ‘Wereldwijd dreigt een onderklasse te ontstaan met een zwakke positie op de arbeids-
markt. Als je in Nederland de post privatiseert met het oog op het ontstaan van een Europese
postmarkt, dreigen die werknemers de dupe te worden van de schaalvergroting en liberalisering. Je
kunt dan zeggen dat de economie zich nu eenmaal in die richting ontwikkelt, maar je moet er wel
degelijk oog voor hebben dat er een klasse wordt gecreëerd die niet kan meekomen. Dit verband
wordt te weinig gelegd en de politiek heeft er geen antwoord op. Bijvoorbeeld in de vorm van sterk
onderwijs of een greencard-systeem voor arbeidsmigranten. Als je niets met deze problematiek doet,
vraag je om moeilijkheden en kan je een terugslag verwachten.’

Een bepaalde klasse profiteert in bijzondere mate van de globalisering, vliegt de hele wereld over
en verblijft in expat-communities. Zo’n soort elitair kosmopolitisme heeft de canon zeker niet voor
ogen. Van der Vaart: ‘Wereldburgerschap zoals wij dat met de canon bepleiten, is oprechte betrok-
kenheid bij wat er in de wereld gebeurt, hier om de hoek én in Zambia. Het is een waardenkwestie.
Daar kun je niet tegen zijn. Het gaat dus om een morele oriëntatie en niet om de financiële of econo-
mische positie van mensen.’

Om te illustreren wat hij bedoelt haalt Van der Vaart het begrip meta-geografie aan. ‘Dat is een
soort referentiekader over de wereld, hoe je dingen beoordeelt. Als je leest dat er vluchtelingen-
bootjes zijn aangekomen in Spanje, dan kun je dat plaatsen. Je snapt dat die mensen op zoek zijn
naar een beter leven, je ziet de grote verbanden. Dat leidt tot compassie met die mensen. Het gaat
ons met de canon om die empathie: de bereidheid je in anderen te verplaatsen, of die nu bij jou in
de straat wonen of aan de andere kant van de oceaan.’

Een millenniumquiz

reisde in 2009 langs

Brabantse steden in

het kader van het

project Heerlijk

Eerlijk Brabant.

NCDO verleende

 financiële steun aan

dit initiatief van

COS Brabant.



Zondagsbegrip
Volgens de al aangehaalde René Cuperus echter
wakkert het begrip wereldburgerschap juist de angst en
verkramping aan, waardoor populistische partijen
alleen nog maar meer de wind in de zeilen krijgen. Het
concept kan volgens hem maar beter overboord worden
gezet. De positieve, ethisch getoonzette sfeer eromheen
miskent dat de internationalisering van de economie
voor sommige groepen in de maatschappij– en dan met
name de midden- en lagere inkomens – niet per
definitie gunstig uitpakt. Elite en volk, aldus Cuperus
in zijn boek De wereldburger bestaat niet (2009), hebben
in dit opzicht verschillende belangen en het is
gevaarlijk die weg te poetsen.

Cuperus is wetenschappelijk medewerker bij de
Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau
van de PvdA. Gevraagd naar een toelichting op zijn
kritiek op het concept wereldburgerschap, laakt hij allereerst de morele vrijblijvendheid van het
begrip. ‘Compassie, empathie, leidend tot wat? Hoe substantieel is mondiale empathie met zes
miljard mensen? Wat hebben mensen in de getto’s van China en Indonesië aan mijn begrip als ik er
verder niks mee doe? De verbondenheid van het wereldburgerschap geeft een lekker gevoel, maar
wij kopen hier bij Zeeman een goedkoop truitje, omdat men in naaiateliers in Thailand die dingen
onder de grond zit te maken. Wereldburgerschap vind ik dus veel te onschuldig. Ik wil hardere,
bijna marxistische analyses over het wereldhandelssysteem. Als je zegt: we hebben een global village,
dan moet je ook de wederzijdse afhankelijkheden zien en analyseren. Dan kom je bij zaken als de
eerlijke handel, kinderarbeid, octrooirechten. Het moet dus veel gepolitiseerder. Wereldburgerschap
is een versluierend zondagsbegrip, een feel good begrip: ahistorisch, niet confronterend, acultureel,
apolitiek en dus nikszeggend. Het gaat als een softe deken over alle vraagstukken heen die op dit
moment ter discussie staan.’

Insluiting of uitsluiting
Natuurlijk, zegt Cuperus, zijn we allemaal wereldbewoners, wereldreizigers, zelfs wereldconsu-
menten– maar geen wereldburgers. In zijn boek schrijft hij daarover: ‘Op wereldschaal kan men
geen burgerschap uitoefenen en laat zich geen burgerschap denken.’ Hij licht toe: ‘Het is al moeilijk
om burgerschap in je eigen buurt vorm te geven, in je eigen stad, in Nederland. Het burgerschap
met wederzijdse rechten en plichten is het burgerschap van de Verlichting. Dat gaat over het
deelgenoot worden van de samenleving waarin je leeft. Van de rechtsstaat, de democratie, de verzor-
gingsstaat. Op mondiaal niveau, met zes miljard mensen, is dat niet voorstelbaar. Burgerschap heeft
met begrenzing te maken. De solidaire verzorgingsstaat kan alleen binnen bepaalde begrenzingen
bestaan.’

Volgens Cuperus is wereldburgerschap zelfs een uitsluitend begrip geworden. De maatschappe-
lijke milieus die de globalisering niet kunnen of willen meemaken– omdat je de buurman niet meer
kunt verstaan, of omdat jouw baan naar China verkast– worden door de nadruk op dit begrip als
norm voor goed burgerschap uitgesloten. In zijn boek schrijft hij met gevoel voor pathos: ‘Wie de
wereld inricht for cosmopolitans only, en ervan uitgaat dat iedereen een wereldburger wil en kan zijn,
loopt het risico een burgeroorlog in eigen land te ontketenen.’

Van Stalborch van NCDO is niet onder de indruk van deze kritiek. ‘Cuperus geeft zijn eigen
invulling aan het begrip wereldburger: iemand die behoort tot de kosmopolitische elite die interna-
tionaal werkt, veel reist, de verkeerde vakanties houdt en geen werkelijke interesse heeft in de
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culturen van andere landen. De canon heeft het
nadrukkelijk niet over een dergelijke invulling van
wereldburgerschap. Wij belichten ook niet alleen maar
de voordelen van de global village. Dat zou inderdaad
kwaad bloed kunnen zetten bij mensen of groepen die
juist de dupe zijn van de internationalisering van de
economie. Je moet oog hebben voor al die verschillende
posities. Als je wereldburgerschap gelijkstelt aan het
gedrag van de internationale elite, zoals Cuperus dat
feitelijk doet, dan heb je het alleen over de winnaars
van de globalisering. En in die hoek willen wij helemaal
niet zitten.’

Concentrische cirkels
De canon loopt ook niet weg voor deze schurende problemen. Anders dan Cuperus het opvat,
definieert de canon wereldburgerschap uitdrukkelijk niet als de uitvergroting naar mondiale schaal
van het nationale burgerschap. Er is namelijk geen wereldregering die een contract heeft met alle
wereldburgers. Wereldburgerschap is in de ogen van de auteurs juist een begrip dat de tweedeling

Voor de scherpe randjes
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tussen insluiting en uitsluiting overstijgt, waar bij burgerschap op nationale schaal altijd sprake van
is: ‘Want wie kan van het wereldburgerschap worden uitgesloten?’

Wereldburgerschap is dus geen juridisch begrip, maar gaat over de houding van mensen. Over
hun ontvankelijkheid voor mondiale vraagstukken. Zoals Ralf Bodelier in Civis Mundi van voorjaar
2009 aangaf, komt het denken van de stoïcijnen uit de klassieke Oudheid daarbij van pas. Een
wereldburger neemt volgens hun visie primair de verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn gezin en
familie, en vervolgens in concentrische cirkels voor de onmiddellijke buren, de lokale gemeenschap,
de nationale gemeenschap – tot de hele mensheid.

Niet dat dat heel eenvoudig is. Daarin heeft Cuperus wel een punt. NCDO gaat de komende tijd
het concept wereldburgerschap niet alleen uitdragen in het onderwijs, maar zal ook andere
doelgroepen handvatten bieden om zich op te stellen als wereldburger. Dat kan door kennis en
expertise aan te reiken, bijvoorbeeld via masterclasses en debatten, of via ondersteuning van particu-
liere initiatiefnemers, jongeren en andere organisaties die actief zijn op dit terrein. Burgers kunnen
met die kennis en dat advies hun eigen houding tegenover de wereld bepalen. NCDO hoopt mensen
te verbinden die met elkaar nadenken over globalisering. Voor de scherpe randjes van globalise-
ringsdiscussies moet daarbij niet worden weggelopen, want in de global village moet inderdaad niet
alleen de elite zich op haar gemak voelen.
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Mobiele telefonie kan grote delen van de wereld toegang bieden

tot netwerken en contacten.



t e k s t :  h a n s j e  g a l e s l o ot

Iedereen denkt mee, kijkt mee
en praat mee
Moderne media veranderen de (hulp)wereld

Ontwikkelingsorganisaties krijgen steeds meer te maken met mondige burgers, die

liefst in hoogsteigen persoon de routes opzoeken om iets te doen aan bestrijding van

de mondiale armoede of de klimaatproblematiek. Moderne media, web 2.0 in het

jargon, bieden daarvoor ongekende kansen. NCDO wil op deze rijdende trein springen.



‘De aarde is plat. De wereld een groot dorp. Steeds meer mensen die duizenden
kilometers uit elkaar wonen, zijn met elkaar in gesprek. Mensen die elkaar nog nooit
hebben gezien, schrijven samen encyclopedieën, tekenen samen Japanse strips,
brengen samen het heelal in kaart, ontwikkelen samen nieuwe software. Wij zijn de

eerste generatie die de technologieën en de kennis in handen heeft die ons in staat stellen om
wereldwijd samen te werken. Als we gezamenlijk een online encyclopedie – Wikipedia – kunnen
schrijven, waarom zouden we dan ook niet gezamenlijk de armoede kunnen oplossen?’

Anna Chojnacka en Bart Lacroix, oprichters van de 1%CLUB, zijn blijkens deze woorden (in het
verslag van de KPA-Wilde Ganzen Dag) gepassioneerde pleitbezorgers van niet alleen Web 2.0, maar
ook van Internationale Samenwerking 2.0. Het lijkt wellicht een modieuze hype, niet meer dan een
holle formule. Maar er zit wel degelijk een consistente lijn van denken achter over de koers in de
ontwikkelingssamenwerking.

Voor ontwikkelings-

landen bieden nieuwe

media veel kansen.

Hier zijn twee jonge

boeddhistische

monniken in Thailand

in de weer met hun

mobieltjes.



In het 2.0–tijdperk draait het om de interactie tussen individuele mensen, aldus Chojnacka en
Lacroix, om het één-op-één gesprek. Dat soort contact is altijd mogelijk, ongeacht de afstand in
kilometers, terwijl instanties nogal eens moeite hebben met luisteren. In de moderne ontwikkelings-
samenwerking is iedereen verantwoordelijk voor de eigen bijdrage. ‘Iedereen kijkt mee, denkt mee,
praat mee. De tijd van de donateur die blindelings een organisatie vertrouwt, is voorbij. De tijd is
aangebroken van de betrokken mens die show me en involve me roept.’

Nieuw burgeractivisme
Het is een trend die zich op meer terreinen van de samenleving voordoet, en die weliswaar mogelijk
wordt gemaakt door de nieuwe media maar daar qua reikwijdte bovenuit stijgt. Een ander voorbeeld
naast de 1%CLUB is Treemagotchi, mede gefinancierd door NCDO: een online-netwerk dat mensen
ertoe wil prikkelen duurzaamheid concreet in praktijk te brengen, niet wachtend op een overheids-
maatregel of een ander groots plan, maar door gewoon te dóen. Dat kan zo simpel zijn als het met
enkele muisklikken aangeven geen papieren telefoongids meer te willen ontvangen.

Dit nieuwe burgeractivisme hangt samen met een
afnemend vertrouwen in wat politici ons voor oplos-
singen kunnen bieden. De politiek in onze moderne
westerse democratieën lijkt vaak onmachtig. Daar
overheersen korte-termijnbelangen zoals aandacht
krijgen in de media of goed scoren in de polls. Niet
voor niets ventileren denkers, zoals NRC Handelsblad-
columnist J.L. Heldring, tegenwoordig wel eens twijfel
of de moderne westerse democratieën wel het ideale
eindstation zijn in de ontwikkeling van het politieke
stelsel. Nu de aarde in toenemende mate geplaagd
wordt door ernstige en wereldwijde problemen die de
mensheid in haar voortbestaan bedreigen, wordt
zichtbaar dat dit politieke stelsel helemaal niet geschikt
is om lange-termijnproblemen op te lossen.

Maar wat dan? Een dictatuur à la China mag dan
uiterst effectief blijken in bijvoorbeeld de huidige
financiële crisis, maar zulke onmondigheid van burgers
is in het Westen toch niet meer denkbaar. Juist de mondige, assertieve burger die er nog weleens van
langskrijgt in beschouwingen over de moderne moraal, kan wellicht redding brengen. En dan
komen we meteen bij moderne media, zoals de netwerksites Facebook of LinkedIn, de mobiele
telefoon en Twitter, interactieve websites, blogs en YouTube-filmpjes van burger-reporters.

Carrotmob
Moderne media geven de mogelijkheid snelle netwerken tussen burgers op te bouwen, die
ongekende actiemogelijkheden bieden. Zo is er het fenomeen van de carrotmob, een vorm van consu-
mentenactivisme die in Amerika is ontstaan en die heel effectief kan zijn. Via sms, Twitter of e-mail
worden zoveel mogelijk consumenten in een bepaalde buurt gemobiliseerd om alleen nog
boodschappen te doen bij één bepaalde winkel die ernst maakt met groen en sociaal verantwoord
ondernemen. De actie loopt over een korte tijdspanne, cruciaal is dat iedereen meteen reageert– en
als het goed is, reageren ook de winkeliers in een mum van tijd op hun dalende omzetten.

In een recente uitzending van het VPRO-programma Tegenlicht van regisseur Bregtje van der
Haak kwamen burgerinitiatieven in beeld om een antwoord te formuleren op de huidige financieel-
economische crisis, zoals de Geluksbank in Estland of het alternatieve muntsysteem met gouden
dinars en zilveren dirhams in Indonesië. Het wangedrag van de banken en bankiers roept weliswaar
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veel afschuw op, maar de eerste protestdemonstratie
moet nog gesignaleerd worden. Van der Haak ging
daarom op zoek naar de alternatieve manieren waarop
mensen tegenwoordig protesteren: door gewoon zelf
andere systemen in praktijk te brengen, niet wachtend
op de politiek of andere ingrepen ‘van boven’.

Natuurlijk, het zijn maar kleine initiatieven,
vooralsnog. Maar de bekende econoom Jeremy Rifkin
ziet de moderne communicatiepatronen met Open
Source en peer-to-peer informatieuitwisseling als het
begin van een maatschappelijke omwenteling in de
richting van een duurzamer wereld en een ‘empathi-
scher beschaving’, zoals hij het noemt. Op dezelfde
manier kun je namelijk ook op energiegebied een revolutie afkondigen, waarbij iedereen zichzelf
verantwoordelijk gaat voelen voor het energiezuinig of zelfs klimaatneutraal maken van het eigen
gebouw: je eigen huis, je eigen bedrijfsgebouw als je een ondernemer bent. Ga aan de slag en wacht
niet op iets van boven of van buiten, is het nieuwe motto.

Nabuurschap
In de ontwikkelingssector wordt al langer gezocht naar manieren om individuele burgers recht-
streeks te laten participeren in ontwikkelingswerk. Een bekend voorbeeld is het door Siegfried
Woldhek opgezette Nabuur.com. Deze online-gemeenschap – ook wel omschreven als next generation
charity – wil individuen uit het Noorden en het Zuiden rechtstreeks met elkaar in contact brengen,
zodat ze elkaar met deskundige adviezen terzijde kunnen staan. Onder burgers zit immers heel veel
kennis, maar degene die in een ontwikkelingsland met een probleem zit, kan niet gemakkelijk bij de
goede kennis komen. Via een website kun je elkaar vinden, als moderne vorm van het oeroude
naboarschap, maar dan nu over afstanden van honderden kilometers.

NCDO 

Jaarverslag 

2009

46

Mensen protesteren tegen-

woordig door gewoon zelf

andere systemen in praktijk

te brengen

Over widgets, online-games en GPS-spelen
In het subsidieprogramma

van NCDO rukken de nieuwe

media ook op. Nu had NCDO

dat ook zo besteld, want een

van de PRO-actief rondes

(een manier om aanvragen

binnen te halen rond spe -

ciale thema’s) ging in het

najaar van 2009 over nieuwe

media. De aanvragers moes -

ten op een originele manier

nieuwe media inzetten bij

het vergroten van de betrok-

kenheid van mensen in

Nederland bij ontwikkelings-

samenwerking. ‘Niet weer de

zoveelste website of portal,

maar echt iets bijzonders,’

licht NCDO-medewerker Eva

Rootmensen toe. Er was

4,5 ton beschikbaar en uit de

ruim zestig aanvragen werden

er zeven geselecteerd.

Wat zijn dat dan voor

nieuwe initiatieven, waar

moeten we aan denken?

Euro’s voor Vrede maakt een

digitale speurtocht, in de vorm

van een GPS-spel op locatie,

over ontwikkelingsproblema-

tiek. Op de website van

Habitat for Humanity kunnen

deelnemers een huis voor

mensen in ontwikkelings-

landen bij elkaar sparen door

digitaal een huis te bouwen.

Stichting Wonder gaat video-

handleidingen maken over

wat je persoonlijk kan doen

om de wereld te redden.

‘Scoor je millenniumdoel’

heet de online voetbalgame

die Play It Forward tijdens het

WK Voetbal in Zuid-Afrika

gaat lanceren en die als een

virus kan worden doorge-

stuurd (viral game). En dan is

er nog zoiets als het online

platform van Save Cheruto

voor kleinschalige ontwikke-

lingsprojecten, waarbij infor-

matie over elk project in de

vorm van een widget (een

desktopapplicatie) te  down -

loaden is en die je aan

bijvoorbeeld je Facebook-

account kunt hangen.

‘We waren heel tevreden

over de inzendingen bij

deze subsidieronde,’ zegt

Rootmensen. ‘Je merkt

anders weleens dat organi-

saties al een plan hebben

gemaakt en er dan geld bij

zoeken. Dat zijn dan

meestal traditionelere

plannen. In deze ronde

proefde je de dynamiek in

de aanvragen, mensen

waren er echt eens voor

gaan zitten en hadden zich

uitgedaagd gevoeld.’



Woldhek was er in 2001 vroeg bij met deze manier
van willen helpen, zodat de site een lange aanlooptijd
heeft gehad. Vandaag de dag ondersteunt het online-
netwerk 180 projecten in ontwikkelingslanden. Het
netwerk bestaat nu uit 17.000 ‘buren’ uit 150 landen.
De ambitie van Nabuur.com, aldus Pelle Aardema
tijdens een presentatie voor de Context MasterClass, is
om door te groeien naar een gemeenschap van
duizenden dorpen en honderdduizenden vrijwilligers,
gefaciliteerd door slechts een kleine staf.

Andere voorbeelden van next generation charity zijn
myC4.com en kiva.org. Dit zijn beide online-netwerken
voor het één-op-één geld uitlenen aan een ondernemer
in een ontwikkelingsland. Een breder initiatief– niet specifiek gericht op de ontwikkelingssector – is
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geefsamen.nl, bedoeld om donateurs van goede doelen
meer invloed te geven. Zo zijn er nog wel meer nieuwe
platforms, deels gericht op kennisuitwisseling
wereldwijd, deels op gedragsbeïnvloeding in Nederland
en deels op fondsenwerving.

Adembenemend tempo
Multimediale innovaties maken dit nieuwe burgeracti-
visme mogelijk. Het tempo van die innovaties is
adembenemend, stellen Siegfried Woldhek
(Nabuur.com), Bart Lacroix (1%CLUB) en vertegen-
woordigers van nog vijf andere soortgelijke initiatieven
in een opiniebijdrage op Joop.nl in november 2009.
Facebook is nog maar uit 2004, YouTube en Kiva uit 2005, Twitter uit 2006. ‘Zelfs in de minst aange-
sloten delen van de wereld worden nu mobiele telefoons gebruikt om elkaar te betalen, videorappor-
tages te maken, gezondheidszorginformatie te vinden en de laatste marktprijzen aan elkaar door te
geven. Dit is geweldig nieuws, omdat uitsluiting vaak een belangrijke oorzaak van armoede is.
Uitsluiting van toegang tot expertise, economische middelen, politieke systemen of financiële
diensten.’ Een sterke koppeling naar individuen in de rest van de wereld biedt mensen kansen de
armoede achter zich te laten, aldus de hoopvolle boodschap van de zeven socialemedia-initiatieven.
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Ze geven het voorbeeld van taxichauffeur Paul Bulenzi in het Oegandese Jinja. Hij wilde gehandi-
capten daar kansen op werk bieden. Online besprak hij zijn businessplan met vrijwilligers in andere
landen en besloot, in plaats van meteen een internetcafé op te zetten zoals hij eerst van plan was, te
beginnen met een basale computercursus. Een school in het Groningse Hoogezand leverde twintig
tweedehands pc’s. Iemand in Nederland organiseerde een sponsorloop om de vervoerskosten bij
elkaar te collecteren. Een ander in het Oegandese Kampala leverde software. Vijf gehandicapte
Nederlandse vrijwilligers reisden naar Jinja om te helpen de computerruimte in te richten en het
netwerk aan te leggen. Trainees van Essent dachten online mee over de energievoorziening.
Inmiddels slaagden dertig gehandicapten voor de eerste computercursus. Een tweede groep gehandi-
capte vrijwilligers ging op reis om een dienstencentrum op te zetten waar de geslaagden werker-
varing konden opdoen. En zo ging het verhaal steeds verder. Zonder internet zou dit allemaal niet
mogelijk zijn geweest.

Worldconnection
Wel komen de ondertekenaars van de discussiebijdrage in Joop.nl tot de conclusie dat er te veel
systemen en online-platforms ontstaan. Ze pleiten ervoor alles beter op elkaar af te stemmen door
een gezamenlijke standaard te ontwikkelen voor infor-
matieuitwisseling. In plaats van de huidige wildgroei
zou eigenlijk moeten worden toegewerkt naar één
netwerk voor vraaggestuurde contacten van persoon tot
persoon. Ook tijdens een lecture over sociale media van
de Context MasterClass kwam deze conclusie naar
voren. Ligt hier misschien een schone taak voor de
nieuwe minister voor OS 2.0? Of voor NCDO?

Op dit moment is NCDO nog niet vooraanstaand in
deze ontwikkelingen, maar de bedoeling is dat daar
verandering in gaat komen. ‘De interactieve mogelijk-
heden van nieuwe media vinden wij ook een van de
belangrijkste facetten,’ zegt Anne-Katrien Denissen,
adviseur nieuwe media bij NCDO. ‘Je achterban kan
dan zelf met ideeën komen, de drempel is veel lager dan wanneer mensen naar de interruptiemi-
crofoon moeten gaan bij een debat in een zaaltje. Het gaat er hier in huis heel vaak over, maar de
werkelijke uitvoering zou nog wel in een wat hogere versnelling mogen.’ Zo is de hoofdwebsite van
NCDO nog helemaal niet interactief, moet webcoördinator Marten Groen bekennen.

Een interessant nieuw online-platform bij NCDO is VoiceOver, het netwerk van deelnemers uit
ontwikkelingslanden die op dit moment of vroeger in De Derde Kamer zitting hadden. ‘Daarmee
geef je de gelijkwaardigheid tussen het Noorden en het Zuiden concreet gestalte,’ zegt Denissen. Bij
de Worldconnectors is het sinds kort mogelijk Worldconnection te worden: een laagdrempelige
manier om via internet aansluiting te vinden bij dit prestigieuze gezelschap, dat in besloten
zittingen probeert nieuwe visies op mondiale thema’s te ontwikkelen. Publiek is daarbij niet
gewenst omdat je dan niet meer echt in vrijheid kunt brainstormen en kunt experimenteren met
nieuwe betooglijnen. Maar digitaal kan het debat dan weer wel gedemocratiseerd worden. Via
internet kan input vergaard worden, of kunnen reacties worden verzameld op nieuwe ideeën van de
Worldconnectors. ‘Het zijn wel bijna allemaal professionals of vrijwilligers uit de sector, die zich
opwerpen als Worldconnection,’ aldus Denissen. ‘Het is dus niet de gemiddelde burger.’

Vluchtigheid
De ontwikkeling van NCDO naar kenniscentrum, zoals het ministerie die wenst, gaat ook gevolgen
krijgen voor het digitale beleid. Webcoördinator Marten Groen: ‘NCDO heeft wel dertig websites,
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maar die staan nergens op een rijtje. Er is nooit gekozen
voor het neerzetten van NCDO als merk, integendeel,
de club wilde zich meestal als facilitator op de achter-
grond houden.’ Vaak koos NCDO ervoor te werken met
de kennis en deskundigheid waarover organisaties in
het veld al beschikten, bijvoorbeeld bij activiteiten als
het onderwijs- of het sportprogramma. Maar er werden
ook vaak losse websites gelanceerd bij specifieke
projecten vanuit de gedachte ‘laat duizend bloemen
bloeien’.

Nu NCDO een kenniscentrum wordt, zou er meer
beleid moeten komen om zelf kennis binnen te halen, te verwerken en geordend weer aan te
bieden via digitale kanalen. Alleen dan kan NCDO in het veld legitimatie verwerven voor haar
nieuwe positie als kenniscentrum; dat is immers wel een hoedanigheid die ‘verdiend’ moet worden.
Groen: ‘Zo hebben we nu op onze hoofdsite een dossier aangemaakt met reacties op het rappport
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, dat wordt veel geraadpleegd. Die kant
moet het uit.’

Overigens is er ook alweer een nieuwe ziekte gesignaleerd: het Continuous Partial Attention-
syndroom. De term is bedacht door een onderzoekster, Linda Stone, die in de jaren negentig bij
Microsoft onderzoek deed naar virtuele werelden. Zij ontdekte dat gebruikers voortdurend in en uit
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dergelijke omgevingen willen glippen. Wat webredac-
teuren ook bedenken om bezoekers vast te houden,
iedereen op het net heeft een ingebakken vluchtigheid
gekregen. ‘Het zijn niet altijd de beste discussiebij-
dragen die je via internet krijgt,’ zegt Denissen. ‘Vooral
mensen die snel van reageren zijn, duiken op in fora.
Maar hun opmerkingen zijn daardoor ook niet altijd
even goed doordacht.’

Internet is, kortom, heel bruikbaar voor de ontwik-
kelingssector en geeft de individuele burger veel meer
handelingsmogelijkheden. Maar niet alles betekent
vooruitgang. De tijdopslorpende twittergekte mag dan
een mooie manier zijn voor politici om aan een achterban te komen, de kwaliteit van discussies is
dáár zeker niet mee gediend. Voor NCDO gaat internet vooral een mogelijkheid bieden de eigen
positie als kenniscentrum gestalte te geven, in de breedte maar meer nog in de diepte.
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Deze ondernemer met een vishandel is gestart dankzij BiD Network.

Dit internationale netwerk, opgezet door NCDO maar inmiddels

verzelfstandigd, steunt duurzame bedrijfsinitiatieven in  ontwik -

kelingslanden.



t e k s t :  h a n  v a n  d e  w i e l

Duurzame ontwikkeling
weer hoger op agenda
Ontwikkelingssector worstelt met inpassing duurzaam-

heid

Nog maar twintig jaar geleden leek het begrip duurzame ontwikkeling een doorbraak

te creëren in het verkokerde denken over milieu en ontwikkeling. Maar het bleek

moeilijk dit concept handen en voeten te geven, ondanks een golf aan mede door

NCDO georganiseerde debatten en projecten. Door de klimaatverandering groeit nu de

noodzaak om het weer hoger op de agenda te zetten.



Duurzame ontwikkeling is een prachtig concept, maar o zo moeilijk in de praktijk te
brengen. Die moeilijkheid zit ingebakken in het holistische begrip, dat om een integrale
benadering vraagt van drie gelijkwaardige pijlers – people, planet en profit. Ofwel: een
sociale, milieu- en economische component. En om die opgave nog ingewikkelder te

maken, vraagt duurzame ontwikkeling niet alleen om een afweging hier en nu, maar ook met het
oog op ‘straks’ en ‘daar’. Een bijna onoplosbare multidimensionale puzzel is het gevolg.

Dat duurzaamheid zo lastig toe te passen is, komt niet alleen door het holistische karakter van het
begrip. Punt is ook dat milieu en ontwikkeling – de twee belangrijkste samenstellende delen– in
aparte sectoren van het maatschappelijk middenveld zijn ondergebracht. Vanuit zeer verschillende
denkkaders moet men elkaar zien te vinden. Na een periode waarin weinig meer van het begrip
werd gehoord en waarin ook NCDO het een minder belangrijke plek had gegeven, is nu sprake van
hernieuwde aandacht.

Een recent en bemoedigend voorbeeld is de campagne ‘Daar ben ik’ over de klimaatverandering,
die NCDO samen met de HIER Klimaatcampagne in 2009 organiseerde (waarover later meer). De
HIER Klimaatcampagne is een zeer brede bundeling van milieu- en ontwikkelingsorganisaties: een
prima platform om de verhouding tussen milieu en ontwikkeling nader te onderzoeken– ook in de
zin van de spanning die ertussen kan bestaan. Het wegredeneren daarvan door genoegen te nemen
met een vage halleluja-stemming over duurzaamheid lost niets op. Wat dat aangaat kan enige histo-
rische reflectie op de problematische inpassing van duurzaamheid in de ontwikkelingssector stof tot
nadenken geven.

Veel energie losgemaakt
Het begrip duurzame ontwikkeling dook voor het eerst
op in het rapport Our common future van de VN-
commissie Brundtland (1987). Het rapport stelt dat
armoede een belemmering is voor het duurzaam
gebruiken van de natuurlijke omgeving, en dat
integratie van natuurbehoud en economische
vooruitgang nodig is voor duurzame ontwikkeling. Het
gebruik van schaarse en eindige hulpbronnen voor onze
welvaart mag niet ten koste gaan van de kansen op
welvaart van anderen en ook niet van de generaties die
na ons de wereld zullen bevolken. Kees Waagmeester,
voormalig adjunct-directeur van NCDO, maar toen nog
als hoofdredacteur werkzaam bij het blad onzeWereld, is
nog altijd lyrisch over de conceptuele doorbraak die het
Brundtland-rapport teweegbracht: ‘Dat rapport was
echt fantastisch. Het legde de verbinding tussen Noord en Zuid.’

In het rapport werd voor het eerst opgeroepen om te komen tot een Handvest van de Aarde. Het
toen gestarte proces zou in 2000 uitmonden in de lancering van het Earth Charter, uiteindelijk niet
onder de hoede van de Verenigde Naties, maar als een onafhankelijk people’s initiative. Vijf jaar na
het Brundtland-rapport stond de duurzaamheidsproblematiek prominent op de agenda van de grote
VN-conferentie over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro (1992). Het was een optimistische
conferentie met veelbelovende uitkomsten die veel energie losmaakten. Centraal stond Agenda 21,
een uitvoerig actieplan voor overheden en organisaties. In Nederland ging bijna iedere gemeente
aan de slag met een Lokale Agenda 21.NCDO 
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Van NCO naar NCDO
Na de Rio-conferentie maakte Waagmeester in 1993 de
overstap van onzeWereld naar wat toen het Platform
Duurzame Ontwikkeling heette. Deze organisatie
fuseerde in 1995 met de NCO, de Nationale Commissie
voor Ontwikkelingsstrategie. Zo werd NCDO geboren.
Het Platform, later NCDO, organiseerde in de jaren
negentig jaarlijks enerverende Nationale Duurzaam-
heidsdebatten. Voorafgaand daaraan liet Waagmeester
elk jaar een Kroniek van duurzaam Nederland schrijven
door journalisten. ‘Daardoor gingen die ook in bladen
meer over duurzame ontwikkeling schrijven.’

De Duurzaamheidsdebatten bestonden uit panels van maatschappelijke organisaties, consumen-
tenorganisaties, bedrijven. ‘De thema’s die daarin aan de orde kwamen, waren voorbereid in de
kronieken om het denken in de diverse organisaties te bevorderen. De duurzaamheidsdebatten
genereerden altijd heel veel publiciteit voor maar weinig geld,’ zegt Waagmeester. De debatten
draaiden steevast om het veranderen van productie- en consumptiepatronen– dus om gedragsveran-
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dering –,waarbij de rollen en verantwoordelijkheden van consumenten, producenten en overheden
in kaart werden gebracht. Na de debatten gingen er vaak werkgroepen door met de onderwerpen.

Gedragsverandering
Ook elders zagen na de Rio-conferentie van 1992 vele
initiatieven het licht, maar gedragsverandering bleek
tot op de dag van vandaag geen sinecure. De burger
vond (en vindt) milieu best belangrijk, maar de
consument neemt gretig een paar keer per jaar het
vliegtuig, bij voorkeur van de goedkoopste prijsvechter.
‘De auto kan best een dagje zonder u’, maar u niet
zonder de auto. De producenten bewegen mogelijk nog
trager, al gebeurt ook daar wel het een en ander: denk
aan de onverstoorbare opmars van de biologische
landbouw. De overheid mengt zich hier nauwelijks in.
Zij beperkt zich steeds meer tot haar kerntaken– en het
veranderen van productie- en consumptiepatronen
hoort daar niet bij.

Nog ingewikkelder dan het veranderen van het eigen
‘Nederlandse’ productie- en consumptiepatroon is het leggen van verbanden tussen wat ‘hier’ en
‘daar’ gebeurt. Dat leert de korte geschiedenis van de bilaterale duurzame-ontwikkelingsverdragen
die Nederland in 1994 sloot met Benin, Bhutan en Costa Rica en die in 2005 een zachte dood
stierven (zie Duurzame-ontwikkelingsverdragen, het verhaal van een succesvolle mislukking door Herman
Verhagen). Volledig in de geest van ‘Rio’ was het doel van deze verdragen het opbouwen van een
nieuw relatiepatroon tussen rijke en arme landen, met mondiale duurzame ontwikkeling als
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drijfveer. De nieuwe samenwerking zou wederkerig,
gelijkwaardig en participatief zijn.

Maar al in 1996 haalde de Eerste Kamer de angel uit
deze duurzaamheidsverdragen door het principe van de
wederkerigheid te schrappen. Costa Rica kon zich toch
niet bemoeien met de geplande uitbreiding van
Schiphol? Ook een donatie van 100.000 dollar van
Bhutan aan de Zeeuwse Vlegel, een initiatief om oude
tarwerassen opnieuw te introduceren en zo genetische
erosie in de landbouw tegen te gaan, leidde tot Kamer-
vragen. Het geld was beschikbaar gesteld door de
Nederlandse regering ‘in order to develop and implement
activities promoting sustainable development in the Nether-
lands’. De Tweede Kamer vond het echter bezwaarlijk
dat Nederlands ontwikkelingsgeld via een U-bocht in
Nederland werd besteed. Waagmeester: ‘Gedragsverandering in Nederland mocht niet ter discussie
staan, het moest alleen gaan over de klassieke ontwikkelingssamenwerking.’

Lokale Agenda 21
De Nationale Duurzaamheidsdebatten en de duurzame-ontwikkelingsverdragen hadden één ding
gemeen: ze probeerden een verbinding te leggen tussen de Nederlandse leefstijl, het milieubeslag
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dat daarvan het gevolg is, en de gevolgen daarvan in
ontwikkelingslanden. Maar steeds stond Nederland
centraal. Deze manier om duurzame ontwikkeling te
operationaliseren kon geen genade vinden in de ogen
van Eveline Herfkens, die in 1998 minister voor
Ontwikkelingssamenwerking werd in het tweede
kabinet-Kok. Waagmeester: ‘Zij wilde af van duurzame
ontwikkeling. “Het moet niet over kikkers gaan,” was
een uitspraak van haar.’ Waagmeester begreep dat voor
hem geen rol meer was weggelegd in de nieuwe NCDO.
Eind 1999 stapte hij op.

Ook de Lokale Agenda 21, het programma waarin
gemeenten jarenlang probeerden duurzame ontwik-
keling handen en voeten te geven, stierf een stille dood.
Nu was het volgens insiders ook niet in alle opzichten
een succes. Zo zegt Hans Beerends, die diverse boeken over de geschiedenis van de derdewereldbe-
weging op zijn naam heeft staan, dat op plaatselijk niveau ‘ook activiteiten als papier ophalen of het
schoonmaken van de wijk onder Lokale Agenda 21 vielen. Ik was destijds voorzitter van de
campagne Honger Hoeft Niet en ik vond dat niks. In de toenmalige derdewereldbeweging vonden
wij armoedebestrijding belangrijker dan milieu. Maar dan zei de milieubeweging: milieuvernie-
tiging treft vooral de armen– en daarin vonden we elkaar dan wel. Maar de verbinding blijft lastig.’

Earth Charter
Een nieuwe aanloop naar het praktisch toepassen van het concept duurzaamheid kwam er met het
Earth Charter of Handvest van de Aarde, de al genoemde internationale verklaring die in 2000 werd
gelanceerd. Volgens oud-premier Ruud Lubbers, die een belangrijke rol speelde bij de totstand-
koming van de verklaring, was het Earth Charter vooral bedoeld om de gezamenlijke inspanning
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van verschillende actoren te benadrukken. Tijdens de
conferentie in Rio de Janeiro van 1992 waar hij als
premier aanwezig was, waren zoveel maatschappelijke
pressiegroepen vertegenwoordigd– met een veel
sterkere bevlogenheid dan de aanwezige regerings-
leiders – dat het proces om dit maatschappelijk
engagement in een ethische verklaring vast te leggen in
een stroomversnelling kwam.

Logisch was dan ook dat juist NCDO, de organisatie
die bedoeld was als stimulator van het maatschappelijk
middenveld, in Nederland het secretariaat van het
Earth Charter ging verzorgen. Alide Roerink was vele
jaren vanuit NCDO de drijvende kracht hierachter. ‘In
de millenniumverklaring met de acht doelen is geen
verbindend kader omschreven. Dat ethische perspectief
zit wel in het Earth Charter en dat vind ik de grote
kracht ervan. Maar NCDO ademt het niet in alles uit.
Als publieksitem is dit lastig te brengen, een tasje laten
bedrukken met de acht millenniumdoelen is makke-
lijker. De Worldconnectors pakken het wel heel goed op,
vind ik, bijvoorbeeld tijdens het voortraject naar de
klimaattop in Kopenhagen. Toen benadrukten zij de
eigen verantwoordelijkheid van elke burger. Je moet
het niet meteen heel technisch over cijfers van CO2–
uitstoot hebben, maar je moet commitment kweken op
een heel basaal niveau. Iedereen kan wat doen.’ Duurzame ontwikke-

ling weer hoger op

agenda
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Rode boot met olie

De rode boot vaart over de oceaan met

slecht weer.

Hij komt andere boten tegen met olie.

Er komt een zwarte vlek in de oceaan.

De lucht wordt vies.

Er gaan mensen dood aan de rook.

De mensen zien niets meer door de rook.

Ze hoesten heel erg.

De rook is zwart en grijs.

De motor valt uit.

De kapitein probeert de motor te maken,

maar hij heeft weinig gereedschap.

Opeens doet de motor het gelukkig weer.

Michael Kleijn

Scholier Michael Kleijn

maakte bij zijn schil-

derij naar aanleiding

van het Earth Charter

het gedicht ‘Rode boot

met olie’.



Klimaat
In recente jaren is duurzame ontwikkeling via de klimaatverandering weer het denken over ontwik-
kelingssamenwerking binnengekomen. Het versterkte broeikaseffect wordt zeer waarschijnlijk
veroorzaakt door de mens, zegt het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties. De tragedie van
deze klimaatverandering is dat de westerse landen haar hebben veroorzaakt (correcter: sterke econo-
mieën hebben opgebouwd dankzij een fors verbruik van fossiele brandstoffen), maar dat de arme
landen– die part noch deel aan de oorzaak hebben gehad– het zwaarst worden getroffen door de
gevolgen. Enigszins pathetisch uitgedrukt: klimaatverandering verbindt westerse productie- en
consumptiepatronen met het lot van ontwikkelingslanden. Klinkt dat bekend in de oren? Inderdaad,
dat is waar duurzame ontwikkeling om draait.

Ook NCDO is aan de gang gegaan met de klimaatproblematiek en startte in 2009 de informatie-
campagne ‘Daar ben ik’, samen met de HIER Klimaatcampagne. De campagne vraagt aandacht voor
klimaatverandering in ontwikkelingslanden, waar de gevolgen nu vaak al zichtbaar zijn. Droogte of
juist wateroverlast zorgen voor ziektes, overstromingen en tekorten aan drinkwater en voedsel.
Klimaatverandering staat dus de ontwikkeling van deze landen in de weg en vormt een bedreiging
voor het behalen van de millenniumdoelen.

Green New Deal
Het begrip duurzame ontwikkeling moet het hebben van bevlogenheid, van geloof in een nieuw
denken en handelen. Van out of the box-denken. Iemand die dat heel goed kan, is de co-voorzitter van
de Worldconnectors, Herman Wijffels. Zoals het blad Internationale Samenwerking in april 2009
schreef, is deze oud-bankier en oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad de spreekbuis
geworden van hen die de huidige diepgaande crisis
willen aangrijpen om de omslag naar duurzaamheid te
maken.

Want niet alleen de klimaatverandering noopt tot die
omslag. Volgens Wijffels loopt het  indu striële tijdperk
op zijn einde. Daarin lieten mensen zich opjagen door
externe impulsen, door een ‘cultuur van meer en meer’.
Het is nu duidelijk dat deze cultuur disfunctioneert.
Mensen moeten bij zichzelf te rade gaan over wat
eigenlijk essentieel is in hun leven. Wijffels pleit voor
een Green New Deal, waarbij de klimaat-, voedsel- en
financiële crisis in één beweging wordt aangepakt en
wel op zo’n manier dat meteen de omslag wordt
gemaakt naar een duurzame economie. Hij bevindt zich
daarbij in goed gezelschap: ook Barack Obama en VN-
secretaris-generaal Ban Ki-moon hebben daartoe
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Herman Wijffels: ‘Door de

huidige manier van consu-

meren en produceren zitten

we met 6,5 miljard mensen

op een koers die uiteindelijk

het leven zelf aantast’

Duurzaam inkopen
Bij duurzaamheid gaat het

over ver weg, maar ook over

dicht bij huis. Zo is NCDO nu

volop bezig al haar inkopen

duurzaam te maken. Wat

een paar jaar geleden

begon op ad-hocbasis met

promotiemateriaal, gadgets

en huisstijlpapier, wordt nu

beleidsmatig aangepakt en

omvat alle sectoren waar

NCDO inkoopt: drukkers,

catering, kantoormeubels,

kantoorbenodigdheden,

computers, stoffering,

vervoer. De directie heeft

beleid vastgesteld op basis

van voorstellen van een werk-

groep die zich met duurzaam-

heid bezighield. Er wordt

door deze werkgroep nu

gewerkt aan een lijst van

duurzame leveranciers die

aan de beleidscriteria

voldoen. NCDO ontwikkelt

zich zo tot koploper op het

gebied van duurzaam

inkoopbeleid – daarmee wil

ze een inspiratiebron zijn

voor andere organisaties in

de sector.



opgeroepen. Maar de uitvoering laat nog op zich wachten. ‘De primaire reactie op zo’n crisis, die
ook heel begrijpelijk is, is dat mensen denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Restauratie staat
voorop. Daar verwacht ik niet veel van, eerlijk gezegd.’

Er is geen andere toekomst dan een duurzame toekomst. Zo simpel is het, aldus Wijffels in IS van
april 2009. ‘Door de huidige manier van consumeren en produceren zitten we met 6,5 miljard
mensen op een koers die uiteindelijk het leven zelf aantast. Tijdens het industriële tijdperk hebben
we geleefd uit onze voorraden: olie, bos, water, vruchtbare grond. Cruciale bronnen van het leven
zelf putten we systematisch uit. We moeten een nieuwe levenscultuur ontwikkelen, die zich
duurzaam verhoudt tot het draagvermogen van de aarde.’

Technologisch is er geen probleem, aldus Wijffels. ‘Alles wat we nodig hebben, is er al. Kijk naar
het energievraagstuk. De technologie voor duurzame energie is ontwikkeld. Alleen kan die nog niet
concurreren met de oude energievoorziening, gebaseerd op fossiele grondstoffen.’ Het is een kwestie
van economisch anders tegen dingen aankijken: de maatschappelijke kosten van de verschillende
energiesystemen moeten in de prijs worden doorberekend. Dán is alternatieve energie wel degelijk
concurrerend. Een innovatieve manier van denken is ook het cradle-to-cradle-principe in het
bedrijfsleven: er bestaat geen afval meer, de grondstoffen die gebruikt zijn voor een vorige generatie
producten– en die nu als ‘afval’ worden gedumpt– worden hergebruikt voor een nieuwe generatie
producten.

Zuidelijke leden van De

Derde Kamer boden in

oktober 2009 een

lunch aan Tweede-

Kamerleden aan op het

Plein in Den Haag.

Met het eten, bereid

in Solar Cookers

(kooktoestellen op

zonne-energie), riepen

zij de politici op te

investeren in nieuwe

technologieën voor

ontwikkelingssamen-

werking.
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Daar ben ik
Vorig jaar kregen honderd-

duizenden abonnees van

diverse tijdschriften een

klein boekje met een aantal

raadselachtige zwartwit-

tekeningen gratis bij hun

blad. In het voorwoord zegt

de voormalige secretaris-

generaal van de VN, Kofi

Annan: ‘Hallo, je bent HIER.

Ergens in Nederland met

een vreemd boekje in je

handen. En je hebt waar-

schijnlijk geen idee waar dit

boekje over gaat. Het gaat

over jou. Hier en nu. Maar

ook over jou DAAR, aan de

andere kant van de wereld.

In een savanne die steeds

droger wordt door klimaat-

verandering. Alles wat je

hier doet, heeft gevolgen

voor het leven daar. Hoe?

Dat laat ik je graag zien.

Neem dit boekje mee naar

daarbenik.nl. De simpele

zwart-wit afbeeldingen

ontvouwen zich dan tot een

unieke ervaring, waarbij je

DAAR in je handen houdt.’

Navraag leert dat het een

virtueel pop-upboekje is.

Wie naar de bewuste

website gaat en het boekje

voor de webcam houdt,

krijgt bewegende pop-ups

te zien over klimaatverande-

ring in een ontwikkelings-

land. Dat is augmented

reality, licht Gijs Termeer van

de HIER Klimaatcampagne

toe: een moderne techniek

die een virtuele laag over de

werkelijkheid heen legt,

waardoor je digitale infor-

matie ziet verschijnen op

bijvoorbeeld je mobiele tele-

foon of computer die je

directe omgeving verrijkt met

praktische informatie, of een

grappig effect.

Termeer: ‘De hoofdbood-

schap die we voor ogen

hadden met deze campagne,

is laten zien dat klimaatver-

andering in ontwikkelings-

landen nu al een ernstig

probleem is, niet alleen in de

toekomst. Bovendien wilden

we belichten dat het

handelen hier gevolgen heeft

voor mensen daar.’ Vandaar

dat op de website ook ener-

giebesparingstips te vinden

zijn en andere ideeën voor

wat je zelf kan doen, thuis, in

je buurt of op je werk.

Volgens communicatiemede-

werker Junia Floor van NCDO

is hier tijdens de voorberei-

dingen over gediscussieerd

tussen NCDO en de HIER

Klimaatcampagne. ‘Energie-

besparing was voor ons geen

hoofddoel van de campagne,

omdat je dan te zeer inzoomt

op de D van duurzaamheid in

plaats van de O van ontwikke-

ling. Daarom is uiteindelijk

afgesproken dat dit deel van

de campagne niet onder

verantwoordelijkheid van

NCDO viel.’

Het boekje is in een oplage

van 1,2 miljoen exemplaren

verspreid. Termeer: ‘We

verwachtten een viraal effect,

waarbij je met behulp van

bestaande sociale netwerken

de bekendheid van dit boekje

vergroot, vergelijkbaar met

mond-tot-mondreclame. Dit

soort technieken en marke-

tingstrategieën bereikt in

korte tijd miljoenen mensen.

Dat is met dit boekje niet

gelukt. We wisten dat we risi-

co’s namen. Hoeveel mensen

hebben bijvoorbeeld een

webcam? Hoeveel mensen

snappen het idee? We

hoopten op meer dan 100.000

bezoekers aan de site in twee

maanden, het werden er

ruim 40.000. Dat is te

weinig voor zo’n campagne.

Daar tegenover stond wel

dat mensen gemiddeld vier

minuten op de site bleven,

wat veel is. En daardoor

kwamen ze ook op de

projectenpagina van de

partners.’

Er bestaan nu plannen

om de website uit te

bouwen tot een kennis-

portal met onder andere

projecten van ontwikke-

lingsorganisaties over

klimaatverandering in

ontwikkelingslanden.

Het pop-upboekje ‘Daar ben ik’

levert voor de webcam bewe gen -

de beelden op van de verwoes-

tende effecten van klimaatveran-

dering in ontwikkelingslanden.
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Kringloop
Verrassend genoeg plaatst Wijffels, die ook enkele jaren bij de Wereldbank heeft gewerkt, kantteke-
ningen bij de globalisering. Hij voorspelt dat de economie van de toekomst in veel opzichten klein-
schaliger zal zijn. Op zo’n schaal is makkelijker gestalte te geven aan kringloopdenken. Ook voor de
ontwikkeling van Afrika denkt Wijffels eerder aan de versterking van lokale economische systemen,
in plaats van primair te mikken op deelname aan de wereldeconomie.



En wat duurzaamheid in het rijke Noorden betreft,
Wijffels hoopt dat een voorhoede van mensen die
concreet hieraan gestalte geven– die hun huis isoleren,
hun voedsel in de natuurwinkel kopen, minder vlees
eten– uiteindelijk de rest over de streep trekt. ‘Dat zijn
ontwikkelingen die binnen enkele decennia hun beslag
kunnen krijgen. Ik hoop dat zich dat nog binnen mijn
levenstijd voltrekt.’

Geen duurzaamheid zonder optimisme, zonder visio-
naire toekomstbeelden, zoals Wijffels die paraat heeft
en zoals de Worldconnectors die bijvoorbeeld proberen
uit te dragen. Ook het Earth Charter ademt deze geest.
Maar tegelijk moet duurzaamheid nu ook eens handen
en voeten krijgen. En dan is integratie van de D van
duurzaamheid en de O van ontwikkeling nog altijd
lastig, zoals bij de ‘Daar ben ik’-klimaatcampagne bleek.
Alleen al de letters in haar naam prikkelen NCDO tot
het blijven doordenken en uitdragen van de integratie van de D en de O, ook in haar nieuwe
gedaante als kenniscentrum.

Alleen al de letters in haar

naam prikkelen NCDO tot

het blijven doordenken van

de integratie van de D van

duurzaamheid en de O van

ontwikkeling

Op een duurzaam-

heidsboottocht op

11 mei 2009 verza-

melden zeventig

jongeren zich op

uitnodiging van de

Worldconnectors om

elkaar te inspireren

met nieuwe ideeën.

Zo is het initiatief

Economy Trans-

formers (www.econo-

mytransformers.com)

toen geboren.
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