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Voorwoord

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) doet al geruime tijd onderzoek naar vrijwil
lige inzet en lidmaatschappen van maatschappelijke organisaties. Sinds enkele jaren is 
daar de aandacht voor nieuwe verbanden in de civil society − het domein tussen markt, 
staat en privésfeer − bijgekomen. In 2011 werd een verkennende studie gepubliceerd 
naar informele groepen als kleinschalige, door burgers zelf georganiseerde vormen 
van vrijwillig associëren (Van den Berg et al. 2011). De huidige studie naar Particuliere 
Initiatieven (pi’s) in de ontwikkelingssamenwerking bouwt daarop voort en maakt deel 
uit van een onderzoekslijn die de komende jaren zal worden voortgezet. Studies naar 
informele groepen in het religieuze leven en naar sociale samenhang en informele 
ondersteuning staan voor het komend jaar op stapel. Ook in een studie naar burger
participatie komt eigen initiatief aan bod.
In een tijd van economische teruggang en kortingen op het overheidsbudget voor 
publieke voorzieningen krijgt het eigen initiatief van burgers volop belangstelling. 
Vanuit de overheid en de wetenschap bestaat veel interesse voor ervaringen met zelf
organisatie. In deze publicatie buigen we ons over zelforganisatie in de sector ontwik
kelingssamenwerking. Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de opkomst 
beschreven van burgers die hun eigen ontwikkelingsprojecten opzetten. Door de over
heid worden dergelijke Particuliere Initiatieven verwelkomd als belangrijke uiting van 
betrokkenheid bij ontwikkelingslanden. In deze studie beschrijven we de kenmerken 
van pi’s en hun potentiële waarde voor de deelnemers en de Nederlandse samenleving. 
Naast de succesverhalen staan we ook stil bij de schaduwkanten van particuliere inzet 
en leggen we parallellen met eigen initiatief in andere sectoren: burgerinitiatieven in de 
leefomgeving en in recreatieve informele groepen. Daarmee krijgen we meer zicht op de 
kracht, maar ook op het risico van eigen initiatief van burgers.
Een woord van dank aan enkele personen die de publicatie mede mogelijk maakten. 
Dr. Irene de Goede schreef hoofdstuk 2 en werkte mee aan het formuleren van de opzet 
van de studie en het inleidende hoofdstuk. De respondenten zijn wij erkentelijk voor 
hun bereidheid de onderzoekers te woord te staan. Zonder hun inbreng had het rap
port niet geschreven kunnen worden. Veel dank ook aan Sara Kinsbergen MSc, die een 
concept van het manuscript doornam en van nuttig commentaar voorzag. Zij werkt aan 
een proefschrift over Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Samenvatting

Nederland is bij uitstek een verenigingsland. Nederlanders sluiten zich van oudsher in 
groten getale aan bij verenigingen en stichtingen en in internationale statistieken staat 
Nederland steevast in de top van landen waar veel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Ach
ter die behoorlijk stabiele cijferreeksen gaan echter ontwikkelingen en veranderingen 
schuil. Allereerst vindt een verschuiving plaats van actieve deelname aan het traditionele 
verenigingsleven naar meer passieve betrokkenheid bij zogenaamde mailing-listorga
nisaties. De indruk bestaat dat meer actieve, veeleisende participatievormen terrein 
verliezen ten gunste van meer passieve, geïndividualiseerde betrokkenheid, zoals dona
teurschappen. Een andere ontwikkeling is de groei van zelfgeorganiseerde verbanden 
in de civil society. Op verschillende terreinen buiten de sfeer van gevestigde organisa
ties en instituties om worden burgers zelf steeds meer actief. Men spreekt hier ook wel 
van deinstitutionalisering, informalisering of ongebonden vrijwilligerswerk. In deze 
publicatie zoomen we in op de ontwikkeling van nieuwe verbanden die door burgers 
zelf worden georganiseerd, ofwel de doehetzelftrend in de civil society. Waar komt die 
trend vandaan en wat zouden de gevolgen ervan kunnen zijn? En hoe zien de initiatieven 
van burgers eruit?

Kader S.1 ‘Nieuwe verbanden’ als onderzoekslijn
Het Sociaal en Cultureel Planbureau kent een al lange onderzoekstraditie naar vrijwilligerswerk 
en lidmaatschappen van maatschappelijke organisaties. Sinds enkele jaren is daar de interesse 
naar nieuwe, door burgers zelf georganiseerde vormen van vrijwillig associëren bijgekomen. 
In 2011 startte de onderzoekslijn met een brede verkennende studie naar informele groepen 
in de civil society. Daarin werd onder andere aandacht besteed aan recreatieve groepen, 
buurtgroepen, online verbanden en verbanden van speciale doelgroepen (Van den Berg et al. 
2011). Momenteel lopen onderzoeken naar informele groepen en religieuze vernieuwing (De 
Hart − nog te verschijnen) en naar sociale samenhang en burgerinitiatieven op het vlak van 
informele ondersteuning en zorg (Mensink et al. − nog te verschijnen). Eigen initiatief wordt 
ook beschreven in een studie naar burgerparticipatie in de leefomgeving (Van Houwelingen 
et al. – nog te verschijnen). Voorliggende studie past in deze onderzoekslijn en richt zich op 
Particuliere Initiatieven (pi ’s) in de ontwikkelingssamenwerking. Omdat we ons concentreren 
op het functioneren en de betekenis van deze initiatieven in de Nederlandse samenleving sluit 
het onderzoek aan bij andere studies over nieuwe verbanden. Komen we in pi ’s in de ontwik-
kelingssamenwerking dezelfde mechanismen en kenmerken tegen als in de groepen die zich 
richten op het eigenbelang of op doelen in de eigen leefomgeving? En in welke zin wijken pi’s 
in de ontwikkelingssamenwerking daarvan af?

Een van de beleidsterreinen waar de trend van het zelforganiserend engagement 
zich heeft voorgedaan is ontwikkelingssamenwerking. Vanaf de jaren negentig van 
de vorige eeuw is de opkomst beschreven van ‘doehetzelf’ontwikkelingshulp via 
kleine vrijwillige initiatieven van burgers. Voor deze vorm van burgerlijke inzet voor 
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 ontwikkelingssamenwerking is de term Particuliere Initiatieven (pi’s) gangbaar gewor
den. Daarmee hebben de termen ‘het particulier initiatief’ en ‘Particuliere Initiatieven’ 
als aanduiding voor nietstatelijke en nietcommerciële initiatieven van burgers een 
meer specifieke invulling gekregen. De definitie die we hanteren voor dit genre initiatie
ven is afkomstig van de Nijmeegse onderzoekers Kinsbergen en Schulpen (2010: 16) en 
luidt: een groep mensen die in één of meerdere ontwikkelingslanden directe en structu
rele steun biedt door middel van kleinschalige en vrijwillige activiteiten zonder daarvoor 
directe financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken te ontvangen. Daarnaast 
wordt hooguit een vijfde van de medewerkers betaald, zijn minder dan twintig vaste le
den betrokken bij het Particulier Initiatief of is het jaarbudget maximaal 1 miljoen euro.
In deze casestudy bouwen we voort op eerder onderzoek uit drie verschillende richtin
gen: het onderzoek naar Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking van 
de ontwikkelingsexperts Kinsbergen en Schulpen, sociologische studies naar de beteke
nis van burgerinitiatieven in de eigen leefomgeving (Hurenkamp et al. 2006; Verhoeven 
en Ham 2010; Tonkens en Verhoeven 2011) en het verkennende onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau naar zelfgeorganiseerde informele groepen in de civil society 
(Van den Berg et al. 2011). Wat wij hopen bij te dragen aan de kennis van de ontwikke
lingsexperts is meer begrip van de motieven van de deelnemers en de potentiële waarde 
van dit soort initiatieven voor de Nederlandse samenleving. Aan de studiegebieden van 
de buurtinitiatieven en informele groepen hopen wij meer kennis toe te voegen over het 
functioneren, de aanleiding en gevolgen van het zelfgeorganiseerd engagement voor 
charitatieve doelen die ver van huis liggen.
In deze studie staan drie onderzoeksvragen centraal:
-	 Hoe manifesteert het fenomeen van de pi’s zich in de ontwikkelingssamenwerking?
-	 Wat is de aanleiding voor het ontstaan van pi’s?
-	 In hoeverre staan pi’s in verbinding met mensen, instellingen en organisaties buiten 

de kring van de direct bij het initiatief betrokkenen?

Het materiaal van deze studie is verzameld via kwalitatieve interviews met 31 initiators 
en vrijwillige (bestuurs)leden van 18 initiatieven. Daaraan voorafgaand werden 11  experts 
en sleutelpersonen uit het veld van ontwikkelingssamenwerking geïnterviewd. De pi ’s 
zijn geselecteerd in drie verschillende circuits van fondsen en de brancheorganisatie 
Partin, elk met een eigen online register. Het betekent dat onze onderzoeksverzameling 
bestaat uit relatief gevestigde initiatieven die gericht zijn op fondsen of door aanmelding 
geregistreerd zijn bij de brancheorganisatie.

Publieke opinie
Om de achtergronden en de context van de opkomst van pi’s te kunnen duiden, 
behandelt Irene de Goede de publieke opinie over ontwikkelingssamenwerking. In de 
afgelopen drie decennia heeft een overgrote meerderheid van de Nederlanders zich 
uitgesproken voor het helpen van mensen in ontwikkelingslanden. De steun voor uit
breiding van het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking is echter klein en 
loopt over de jaren wel iets terug. Professionele ontwikkelingsorganisaties en inter
nationale organisaties worden in opiniemateriaal aangewezen als meest geschikte 
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kanalen voor het bieden van hulp. De Nederlandse overheid en hulpinitiatieven van 
particulieren worden minder vaak als meest geschikte kandidaten gezien. Kleinschalige 
lokale initiatieven kunnen over het algemeen wel bogen op een groot vertrouwen van 
het publiek. De breed ge dragen steun voor hulp, het vertrouwen in lokale goede doelen 
en het gegeven dat een deel van mensen actief wil bijdragen aan armoedebestrijding 
bieden aanknopings punten voor het begrijpen van de opkomst van pi’s, maar nog geen 
afdoende verklaring.

Continuïteit in maatschappelijke betrokkenheid
Maatschappelijke betrokkenheid bij ontwikkelingshulp gaat ver terug, zoals de geschie
denis van de kerkelijke missie en zending laat zien. In de jaren vijftig van de vorige eeuw 
ontstond een beweging van nietgouvernementele organisaties die zich inzette voor 
een rechtvaardiger verdeling van welvaart. Deze zogenoemde derdewereldbeweging 
groeide in de navolgende decennia uit tot een omvangrijk en gevestigd onderdeel van 
de Nederlandse civil society. Nietgouvernementele hulporganisaties kregen van over
heidswege geld voor hun werk, algemene civilsocietyorganisaties (waaronder kerken 
en vak bonden) gingen zich bezighouden met internationale vraagstukken en overal in 
het land ontstonden lokale groepen en lokale voorzieningen voor ontwikkelingssamen
werking. De latere pi’s hebben van deze structuren, voorzieningen en budgetten kunnen 
profiteren.
In de afgelopen decennia zijn organisaties in de derdewereldbeweging geprofessio
naliseerd en vond schaalvergroting plaats. Onder professionalisering verstaan we het 
ontwikkelen van vakmanschap door het verbeteren van de kennis en vaardigheden die 
nodig zijn voor het effectief organiseren van ontwikkelingsprojecten. pi’s zijn door deze 
professionalisering beïnvloed. Initiatieven die fondsen aanschrijven voor hun projecten 
moeten zich conformeren aan de voorwaarden van de fondsenverstrekkers. De gang 
naar de fondsen heeft zo tot een zekere professionalisering geleid. Daarnaast hebben 
pi’s eigen brancheorganisaties opgericht.
De geschiedenis van de maatschappelijke betrokkenheid bij ontwikkelingslanden laat 
zien dat de opkomst van pi’s van een zekere continuïteit getuigt en dus geen totaal nieuw 
fenomeen is. Wel zijn er verschillen tussen toen en nu. Terwijl de initiatieven uit het 
verleden van de derdewereldbeweging zowel inzamelingsacties als protestacties organi
seerden, ligt het zwaartepunt bij de huidige pi’s op inzamelingen. En terwijl de vroegere 
initiatieven vaak werden geïnspireerd door kritiek op de bestaande wereldorde, zijn de 
kleinschalige pi’s van vandaag vaker gericht op het lenigen van een concrete nood.
Vanuit de overheid en politiek wordt tegenwoordig veel gewicht toegekend aan parti
culiere inzet voor ontwikkelingssamenwerking. pi ’s hebben inmiddels de statuur van 
gevestigd onderdeel van de ontwikkelingssector, maar door ontwikkelingsexperts wor
den ook kanttekeningen geplaatst bij hun effectiviteit en bij de beperkte rol die zij kun
nen spelen in de ontwikkelingssamenwerking.

Kenmerken van pi’s
Schattingen van het aantal Particuliere Initiatieven dat actief is in Nederland 
 variëren van 6.400 tot 15.000. Voor een overzicht van kerngegevens putten we uit het 



12

par ticuliere init iatie ven in ont wikkel ingssa menwerking

 verkennende kwantitatieve onderzoek van Kinsbergen en Schulpen. Dit bevestigt het 
beeld van Particuliere Initiatieven als kleinschalige, vrijwillige verbanden. De overgrote 
meerderheid van de door hen onderzochte initiatieven telt tien of minder deelnemers. 
In bijna alle gevallen wordt het werk op vrijwillige basis verricht: slechts een kleine 
5% van de pi’s beschikt over één of meerdere betaalde functies. De initiatieven hebben 
bijna allemaal een formele stichtingsvorm aangenomen en het grootste deel werft fond
sen boven op de particuliere giften die ze ontvangen. Over de focus van de initiatieven 
vonden de Nijmeegse onderzoekers dat het grootste aandeel projecten ondersteunt 
in subSaharisch Afrika en Azië. Een kleiner aandeel is actief in andere werelddelen. 
De projecten van de Particuliere Initiatieven zijn in overgrote meerderheid gericht op 
onderwijs, gezondheidszorg en zorg en welzijn. Zij doen vaak investeringen in concrete 
zaken zoals leermiddelen, de bouw en renovatie van gebouwen, voorzieningen voor 
schoon drinkwater en sanitair en het levensonderhoud van kinderen (Kinsbergen en 
Schulpen 2010: 2932). Kinderen en jongeren vormen een belangrijke doelgroep.
In onze onderzoeksgroep zijn ook initiatieven met meer specialistische doelen opge
nomen, zoals mensenrechten, empowerment van kwetsbare groepen en duurzaamheid 
(duurzaam ondernemen, milieu, natuurbehoud). Een meerderheid van onze groepen 
bestaat al tien jaar of langer. Daaruit maken we op dat engagement binnen pi’s niet per 
definitie wordt gekenmerkt door vluchtigheid. Onder de door ons geïnterviewde ini
tiators en deelnemers zijn ouderen en hoger opgeleiden oververtegenwoordigd. Ook de 
leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar is goed vertegenwoordigd. Vijf van de initiatieven in 
ons onderzoek zijn migrantenpi’s: initiatieven waarin nietwesterse migranten of hun 
kinderen een sleutelrol vervullen op basis van hun positie als migrant (Severiens 2010: 
15, vgl. Kinsbergen en Schulpen 2010: 21). Een belangrijk kenmerk van migrantenpi’s is 
dat ze vaak ontwikkelingsprojecten in het oude thuisland combineren met belangen
behartiging en ondersteuning van landgenoten in Nederland. Vaak maken zowel 
migranten als autochtone Nederlanders deel uit van een migrantenpi en ontstaat een 
effectieve bundeling van kennis, contacten en vaardigheden.

Organisatietypen
Alle initiatieven in onze onderzoeksgroep hebben een stichtingsvorm gekozen. Het 
tekent onze selectie als een verzameling van meer ervaren en geformaliseerde groepen. 
De geselecteerde initiatieven variëren wel in omvang, inrichting en ambities. We kun
nen de onderzoeksgroep verdelen in drie typen, oplopend in grootte en uitwerking van 
de organisatiestructuur. Een meerderheid van de initiatieven in ons onderzoek behoort 
tot het type van de kleinschalige pi’s tot circa tien deelnemers. De mensen die het meest 
actief betrokkenen zijn bij deze pi’s zijn vaak bestuurslid zijn en nemen bovendien alle 
dagelijkse handelingen voor hun rekening. Een kleinere groep pi’s heeft een beschei
den organisatiestructuur en arbeidsdeling met verschillende geledingen, zoals werk of 
taakgroepen. In de pi’s van dit genre kan gaandeweg een scheiding tussen bestuur en 
werkvloer ontstaan. In een laatste type pi’s leeft de ambitie of is men erin geslaagd om 
een of enkele betaalde krachten aan te stellen. Deze differentiatie leert ons dat pi ’s niet 
per definitie wars zijn van formalisering en professionalisering. De tijdsinvestering die 
de geïnterviewden leveren aan het pi  is doorgaans groot en loopt van enkele uren tot 



sa menvat ting

13  

zestig uur per week. Dit is aanzienlijk meer dan de tijd die Nederlanders gemiddeld geno
men besteden aan vrijwilligerswerk.

Aanleiding en motivatie
Een reis naar ontwikkelingslanden is in de meeste gevallen de aanleiding voor betrok
kenheid in Particuliere Initiatieven. Belangrijk is ook het verzoek van een bekende. 
Mededogen en betrokkenheid bij de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelings
landen vormen de centrale motivatie voor de inzet van de leden van de pi’s. We spreken 
hier van ‘pragmatische altruïsme’. Het geloof, interesse in het buitenland en ingrijpende 
gebeurtenissen in de levensloop worden soms als achterliggende drijfveren genoemd. 
Verklaringen voor het gegeven dat deelnemers vaak een bijzonder veeleisende inzet 
leveren zijn het verantwoordelijkheidsgevoel en de voldoening (‘warm glow’) die we bij 
de respondenten aantroffen. Beide zijn eerder beschreven in de sociale psychologie bij 
het verklaren van prosociaal gedrag. We constateren dat kritiek op grootschalige hulp en 
gevestigde ontwikkelingsorganisaties leeft onder de deelnemers aan pi’s, maar vaak niet 
de primaire aanleiding is geweest om zelf actief te worden.

Profijt en kosten
Het opdoen van kennis over ontwikkelingssamenwerking en praktische vaardigheden 
worden het meest genoemd als de opbrengsten van deelname aan pi’s. Daarnaast maken 
de respondenten melding van de sociale betekenis van pi’s. Net als eerder werd op ge
tekend met betrekking tot recreatieve informele groepen spelen geestverwantschap en 
vriendschap ook in deze verbanden een rol. Verder breiden mensen hun persoonlijke 
netwerk uit − voor migranten betekent deelname aan een pi een uitbreiding van hun 
netwerk met autochtonen − en maken ze een persoonlijke groei door. Voor sommige 
respondenten biedt het pi een alternatieve carrière. Respondenten melden dat deel
name aan pi’s behalve profijt ook kosten met zich meebrengt zoals geld, tijd en energie 
en soms hoofdbrekens (zorgen, stress).

Externe verwevenheid
Als maat voor de verwevenheid van pi’s in de Nederlandse samenleving en civil society 
zijn hun banden met mensen, groepen, organisaties en instellingen in Nederland in 
kaart gebracht. pi’s gaan over het algemeen van start als kleinschalige projecten van 
burgers die steun zoeken in de eigen kring van familie, vrienden en kennissen. In hun 
zoektocht naar financiële middelen worden al snel verschillende netwerken en verban
den geactiveerd, waardoor het bereik van het initiatief zich snel uitbreidt. Zo ontstaan 
relaties met lokale instellingen, waaronder scholen, kerken, serviceorganisaties en 
het bedrijfsleven. Daarnaast gaan pi’s deel uitmaken van regionale en landelijke net
werken en brancheverenigingen. Kortom, pi’s zijn verweven met instellingen op het 
lokale middenveld en verbonden met landelijke netwerken. Een bijkomend teken van 
de verwevenheid met de buitenwereld is dat de dragers van pi’s vaak sterk geïntegreerd 
zijn in de lokale samenleving en maatschappelijk actief op verschillende terreinen. 
Daarom krijgen ze van ons het predicaat ‘lokale multitaskers’. Voor de respondenten uit 
migrantenpi’s geldt dat in sterke mate. Vaak functioneren zij door hun werk in het pi  als 
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bruggenbouwer tussen migrantencircuits en autochtone netwerken. Aldus zien we ster
ke inbedding van pi’s in het weefsel van de civil society. Via pi’s komen nieuwe en soms 
duurzame relaties tot stand, wat het vermoeden rechtvaardigt dat door deze initiatieven 
− al liggen de doelen ver van huis − banden worden gesmeed die bijdragen aan sociale 
samenhang en die een positieve impuls kunnen betekenen voor het lokale samenleven.

Verbinding met overheid en ontwikkelingsorganisaties
Alle Particuliere Initiatieven in ons onderzoek hebben aanvragen ingediend bij 
fonds organisaties en subsidieverstrekkers. De relatie tussen beide partijen is ech
ter ambivalent. Aan de ene kant slagen initiatieven erin fondsen te krijgen voor hun 
projecten, en sommigen spreken van een constructieve werkrelatie. Tevens hebben 
verschillende pi’s geprofiteerd van de infrastructuur en expertise van gevestigde orga
nisaties en Centra voor Ontwikkelingssamenwerking. Aan de andere kant worden 
ook moeilijkheden gemeld bij het toegekend krijgen van financiering voor specifieke 
projecten of doelen. Als we de omgang tussen pi’s, overheid en gevestigde ontwik
kelingsorganisaties overzien, kunnen we spreken van een gedeeltelijke ‘sociale 
opwarming’ tussen burger en professional. Dit is echter geen gegeven dat opgaat voor 
alle pi’s.

Nieuwe verbanden: vrijwillig maar niet vrijblijvend
Kleinschaligheid en vrijwilligheid zijn belangrijke kenmerken van pi’s. Behalve met het 
bieden van concrete basisvoorzieningen houden pi’s zich ook bezig met een diversiteit 
aan andere thema’s en doelstellingen. Door burgers zelf georganiseerd engagement 
kan leiden tot een brede verzameling aan eigenzinnige, op persoonlijke voorkeuren en 
opvattingen toegesneden initiatieven. De initiatieven in ons onderzoek hebben allemaal 
rechtspersoonlijkheid aangenomen en streven naar de groei van hun vermogen om 
projecten effectief en efficiënt te laten verlopen. Dat betekent dat burgers − in tegenstel
ling tot wat in bijvoorbeeld informele recreatieve groepen werd gevonden − niet afkerig 
zijn van formalisering en professionalisering en dat ze de uitdaging van specialistische 
en ingewikkelde onderwerpen niet schuwen. Deze bevinding is ook op andere terreinen 
bevestigd met de komst van energiecoöperaties, zorgcoöperaties en door burgers zelf 
geëxploiteerde musea. Het gegeven dat een meerderheid van onze initiatieven al tien 
jaar of langer bestaat, laat zien dat burgers bereid zijn ook voor een langere periode 
verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die ze aan het hart gaan. Ook in recreatieve 
groepen werden een lange bestaansduur en een trouwe opkomst van de deelnemers 
gevonden. Kortom, nieuwe verbanden in de civil society hangen niet vanzelfsprekend 
samen met vrijblijvend engagement en weerspreken de soms veronderstelde bindings
angst van moderne burgers.

Grenzen aan burgerlijke inzet
De voorkeur binnen pi’s voor concrete doelen en kleinschalige projecten laat ook 
de grenzen zien van de inzet van burgers. Het veranderen van achterliggende sociale 
en economische structuren en het verdelen van middelen over verschillende ont
wikkelingsdoelen gaat boven de macht van pi’s. Voor het vinden van constructieve 
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oplossingen voor mondiale problemen is grootschaliger inzet nodig. Die constatering 
moet hoeden voor het al te gemakkelijk aanwijzen van pi’s als het geëigende kanaal voor 
ontwikkelingssamenwerking en het onderschatten van de rol van gouvernementele 
hulp. Dezelfde reserves worden uitgesproken op het terrein van de burgerinitiatieven, 
waar commentatoren waarschuwen dat met een terugtrekkende overheid uit publieke 
taken het principe van gelijke toegang tot voorzieningen gevaar kan lopen. Ook wordt 
gewezen op de belangrijke rol van de overheid als onpartijdig spelverdeler tussen bur
gers.
Een andere kanttekeningen bij burgerlijke inzet betreft de oververtegenwoordiging van 
ouderen en hoger opgeleiden in pi’s. Een dergelijk beeld is ook in eerdere studies naar 
burgerinitiatieven en informele recreatieve groepen aangetroffen. Het betekent dat door 
burgers zelf georganiseerd engagement niet gelijkmatig over verschillende bevolkings
groepen is verdeeld. Vanuit het oogpunt van participatie en vertegenwoordiging is die 
ongelijkheid een gegeven dat aandacht behoeft, vooral in een tijd waarin overheid meer 
en meer aan het zelforganiserend vermogen van burgers wil overlaten.

Geen tegenbeweging
Over de aanleiding voor de opkomst van het eigen initiatief in de civil society leert de 
casestudy ons dat concrete ervaringen en ontmoetingen veelal de aanleiding vormen 
om zelf in actie te komen. In het geval van pi’s is dat vaak een reis naar een ontwik
kelingsland of het verzoek van een bekende. Er leeft weliswaar kritiek op gevestigde 
ontwikkelingsorganisaties, maar die kritiek is niet de kurk waarop de inzet drijft. 
Bovendien troffen we zowel onder deelnemers aan pi’s als onder deelnemers aan 
burgerinitiatieven en informele recreatieve groepen mensen die de inzet voor een eigen 
initiatief combineren met betrokkenheid bij formele organisaties. Daarom zien we 
nieuwe verbanden niet primair als een tegenbeweging van de gevestigde civil society, 
maar eerder als een aanvullende vorm van betrokkenheid.

Het verlangen samen met anderen iets te doen aan de situatie van anderen vormt de 
eerstgenoemde motivatie voor eigen initiatief, zowel in de eigen buurt als in de ontwik
kelingssamenwerking. Verantwoordelijkheidsgevoel en voldoening blijken de motor 
voor een langdurige en intensieve betrokkenheid. Respondenten halen persoonlijk 
winst uit deelname aan pi’s, zoals kennis en vaardigheden, sociale contacten (vriend
schappen, geestverwantschap en uitbreiding van het eigen netwerk) en persoonlijke 
groei. Naast winst melden ze echter ook kosten, zowel materieel (geld) als immaterieel 
(tijd, zorgen). Op basis daarvan concluderen we dat pragmatisch altruïsme de centrale 
motivatie is voor het door burgers zelf georganiseerde engagement in de ontwikkelings
samenwerking.

Hoewel de initiatieven in ons onderzoek in eerste instantie gericht zijn op het verwe
zenlijken van doelen ver van huis, zijn ze door hun zoektocht naar financiële steun sterk 
verweven in de lokale samenleving en maken ze deel uit van landelijke netwerken. 
Met hun activiteiten brengen ze mensen uit verschillende circuits bij elkaar, waarbij 
duurzame relaties ontstaan. De dragers van de initiatieven zijn vaak betrokken bij 
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meer sociale doelen en verbanden dan alleen het pi. Het werk voor het ontwikkelings
initiatief versterkt hun sociale netwerk, hun vaardigheden en hun zichtbaarheid in de 
lokale samenleving en andersom is hun bredere maatschappelijke betrokkenheid pro
fijtelijk voor het pi. Daaruit maken we op dat vanuit Particuliere Initiatieven − net als 
is opgetekend in het studiegebied van de buurtinitiatieven − banden worden gesmeed 
die de sociale samenhang vergroten en daarmee de leefbaarheid dicht bij huis positief 
kunnen beïnvloeden. Het web van sociale relaties in een lokale gemeenschap verdicht 
zich door de activiteiten van pi’s, waardoor mensen elkaar beter weten te vinden: niet 
alleen ten behoeve van het pi, maar ten behoeve van allerhande zaken die in de buurt 
spelen. Bovendien is het aannemelijk dat de mobiliserende kracht van pi’s verder reikt 
dan alleen het tot stand brengen van functionele relaties. De gezamenlijke inzet voor het 
goede doel brengt ook een meer geestelijke vorm van bonding tot stand: het gezamenlijk 
beleefde ideaal of de morele overtuiging dat het nodig en mogelijk is de leefsituatie van 
mensen elders te verbeteren.

Net als op het terrein van de burgerinitiatieven zoeken professionals en particulieren in 
het ontwikkelingsveld naar nieuwe rollen en onderlinge relaties. De relatie tussen pi ’s 
en gevestigde ontwikkelingsorganisaties kent tegenstrijdigheden. Aan de ene kant sla
gen pi’s erin fondsen te verwerven voor hun projecten en spreken sommige initiatieven 
van een constructieve werkrelatie met fondsen. Aan de andere kant hebben responden
ten kritiek op de werkwijze van gevestigde ontwikkelingsorganisaties en is het voor hen 
lastig financiën toegekend te krijgen voor specifieke projecten. Ook onder vertegen
woordigers van gevestigde ontwikkelingsorganisaties leeft ambivalentie. Enerzijds zien 
professionals de gepersonifieerde vorm van hulp als de kracht van pi’s, maar anderzijds 
wordt de beperkte aansluiting van pi’s bij het bredere perspectief van mondiale verhou
dingen bekritiseerd. Burgers en professionals moeten een balans vinden tussen het 
koesteren van het particulier elan van pi’s en het streven naar professionalisering.

In de meest recente periode zijn onder invloed van beleidswijzigingen en bezuinigingen 
verschillende loketten gesloten waar pi’s terecht konden voor fondsen en inhoudelijke 
ondersteuning. We verwachten dat dit niet het einde zal inluiden van de groei van pi’s, 
maar het kan met name voor beginnende initiatieven wel een belangrijk verlies beteke
nen van doorgroeimogelijkheden en stimulansen tot professionalisering. Het kan ook 
de aanzet zijn voor het ontstaan van een grotere variëteit aan verschijningsvormen, met 
naast de ‘traditionele’ stichtingsvorm ook meer gelegenheidsprojecten.

Concluderend kunnen we geen eenvoudig contrast vaststellen tussen modern 
individualisme en ‘traditioneel’ altruïsme. Het onderzoek naar pi’s in de ontwikkelings
samenwerking laat zien dat de wens tot zelfontplooiing weliswaar leeft onder burgers, 
maar dat pragmatisch altruïsme en gemeenschapszin belangrijke drijfveren zijn. In 
kader S.2 resumeren we onze voorlopige impressies over nieuwe verbanden in de civil 
society.
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Kader S.2  Impressie van parallelle en onderscheidende kenmerken van pi ’s, 
burgerinitiatieven en recreatieve informele groepen

-	 Het aanbod van de verbanden is heel divers.
-	 De verbanden zijn kleinschalig en bestaan uit vrijwilligers; groepen van minder dan tien 

personen komen vaak voor.
-	 pi’s en burgerinitiatieven streven meestal niet naar het aanstellen van betaalde krachten, 

maar over het algemeen wel naar formalisering (stichtingsvorm) en professionalisering 
(vergroten vakmanschap). In recreatieve informele groepen leven deze ambities veel 
minder.

-	 De verbanden bestaan veelal uit hoogopgeleide deelnemers.
-	 De deelnemers aan de verbanden zetten zich gedurende langere tijd trouw in. De inzet voor 

pi ’s is bijzonder intensief.
-	 Nieuwe verbanden vormen niet per definitie een tegencircuit van gevestigde formele 

verbanden. De wens iets te doen voor en met anderen vormt de belangrijkste motivatie 
voor deelname aan nieuwe verbanden. Ontevredenheid over gevestigde instituties 
leeft wel onder een deel van de deelnemers, maar is niet hun primaire drijfveer. 
Dubbellidmaatschappen (mensen zijn zowel lid van een door henzelf georganiseerd 
verband als van een gevestigde organisatie) en vrijwillige inzet voor andere 
maatschappelijke doelen komen vaak voor.

-	 De winst die mensen halen uit nieuwe verbanden bestaat net als bij georganiseerd 
vrijwilligerswerk uit praktische en democratische vaardigheden, sociale steun en 
persoonlijke groei.

-	 Nieuwe verbanden vormen geen autarkische eilanden, maar zijn verweven met mensen, 
groepen en instellingen in de civil society en met de overheid.

-	 Er is geen eenvoudig contrast vast te stellen tussen modern individualisme en ‘traditioneel’ 
altruïsme. In nieuwe verbanden gaat de wens tot zelfontplooiing hand in hand met 
pragmatisch altruïsme. In pi ’s is het pragmatisch altruïsme het meest in het oog springend, 
maar ook in burgerinitiatieven en recreatieve groepen leeft gemeenschapszin.
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1 Doe-het-zelf in de civil society

Esther van den Berg en Irene de Goede

1.1 Beweging in de Nederlandse civil society

Nederland is van oudsher een land van verenigingen. In vergelijking met andere landen 
is het percentage mensen dat zich aansluit bij verenigingen en stichtingen hier hoog. 
Uit recente bevolkingsenquêtes blijkt dat tussen de circa 60% en 70% van de Neder
landers van 18 jaar en ouder lid is van ten minste één vereniging of organisatie (exclusief 
kerklidmaatschap). Ook wordt in Nederland veel vrijwilligerswerk gedaan. Verschillende 
enquêteonderzoeken hanteren uiteenlopende definities voor vrijwilligerswerk, maar de 
deelnamecijfers suggereren dat circa een kwart tot iets minder dan de helft van de Neder
landers regelmatig of wel eens aan vrijwilligerswerk doet (Van Houwelingen et al. 2011: 
191, 194; Dekker en De Hart 2010: 1317). De organisatiegraad onder Nederlanders is nog 
altijd hoog, maar het vrijwillig associëren is wel aan veranderingen onderhevig. De civil 
society is in beweging. In verhandelingen over de stand van de civil society komen twee 
ontwikkelingen regelmatig terug: de afgenomen bindingskracht van traditionele insti
tuties en de toegenomen aantrekkingskracht van lichte en meer informele vormen van 
associëren.

Van zwaar naar licht
Allereerst zien auteurs een verschuiving van actieve deelname aan het traditionele 
verenigingsleven (secundaire organisaties) naar meer passieve betrokkenheid bij pro
fessionele mailing-listorganisaties (tertiaire organisaties) (Dekker et al. 2004: 194196). 
De laatste vorm van betrokkenheid is wat Putnam ‘cheque-book’activisme noemt, ofwel 
donateurschap (Putnam 2000). De strekking van deze ontwikkeling is dat actieve, 
veeleisende participatievormen waarbij de aangeslotenen elkaar op regelmatige basis 
ontmoeten aan terrein verliezen ten gunste van passieve, geïndividualiseerde betrok
kenheid. Moderne, geprofessionaliseerde organisaties worden door passieve leden of 
donateurs gemachtigd om de belangen en idealen van de achterban te realiseren. Illu
straties van deze ontwikkeling zien we terug in de lidmaatschapscijfers van organisaties. 
Waar bijvoorbeeld traditionele vrouwenverenigingen dalende ledenaantallen laten zien, 
zijn organisaties met veel passieve leden zoals in de sectoren natuur en milieu, gezond
heid en internationale hulp in de afgelopen decennia gegroeid (Van den Berg en De Hart 
2008: 18).

Van geïnstitutionaliseerd naar zelfgeorganiseerd
Aan de andere kant wordt ook een groei beschreven van zelfgeorganiseerde deel
name aan de civil society. Op uiteenlopende terreinen worden burgers actief buiten 
bestaande geïnstitutionaliseerde verbanden om. Auteurs spreken daarom ook wel van 
deinstitutio nalisering, informalisering of ongebonden vrijwilligerswerk (Hustinx 2009; 
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Peters en Scheepers 2000: 41, Van Ingen en Dekker 2011). Bekend zijn groepen bewoners 
die actief worden om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren, buurtbewoners die 
besluiten zelf groene energie te gaan opwekken (energiecoöperaties) of een burenhulp
centrale opzetten om oudere buurtgenoten te ondersteunen. Naast deze bewoners en 
burgerinitiatieven bestaan er legio charitatieve initiatieven (kleinschalige hulpinitia
tieven, voedsel en kledingbanken) en recreatieve groepen waarin burgers buiten 
verenigingsverband bijvoorbeeld gezamenlijk sporten, boeken bespreken, aan Bijbel
studie doen of muziek maken.
Tot voor kort werden zelfgeorganiseerde verbanden vooral opgemerkt als initiatieven 
van betrokken burgers die autonoom van de overheid ontstonden. Deze burgers voor
zien in een eigen behoefte of leveren een bijdrage aan de oplossing van een maatschap
pelijk probleem dat hun aan het hart gaat. Inmiddels worden burgers op verschillende 
terreinen ook door overheidsbeleid in de richting van zelfgeorganiseerd engagement 
gedirigeerd. Zelfgeorganiseerde initiatieven van burgers hebben een vaste plaats in 
beleidsstukken verworven en worden van overheidswege aangemoedigd (Vermeij et al. 
2012: 251). In deze tijd van bezuinigingen en een zich terugtrekkende overheid wordt 
erop aangestuurd dat burgers zelf verantwoordelijkheden gaan dragen voor onderdelen 
van de publieke zaak. Zo leiden subsidiestops op buurthuizen ertoe dat in verschillende 
gemeenten buurtbewoners overgaan tot het exploiteren van ‘hun’ buurthuis in eigen 
beheer (Huygen 2011; Hardeman 2012).
Het is deze tendens naar zelfgeorganiseerd engagement − of populair gezegd: de doe
hetzelftrend in de civil society − die in deze publicatie centraal staat. De algemene vraag 
die wij ons stellen is hoe we de ontwikkeling van het zelfgeorganiseerde  engagement 
vanuit sociologisch en politicologisch oogpunt moeten waarderen. In welke hoe danig
heden manifesteert de doehetzelftrend zich? Hoe zien de initiatieven van burgers 
eruit? Waar komt deze trend vandaan en wat zouden de gevolgen ervan kunnen zijn? 
In onze zoektocht naar antwoorden richten we ons in deze publicatie op een van de 
beleidsterreinen waar de doehetzelftrend zich in de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft 
gemanifesteerd: ontwikkelingssamenwerking.

1.2 Ontwikkelingssamenwerking als casus

Ontwikkelingssamenwerking is vanaf eind jaren veertig van de vorige eeuw als formeel 
beleidsterrein van de grond gekomen. Na de onafhankelijkheid van Indonesië kreeg 
Nederland de handen vrij voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. In 1949 werd 
voor het eerst een bedrag ter beschikking gesteld ten behoeve van een hulp programma 
van de Verenigde Naties. In de loop van de jaren vijftig nam de aandacht voor ont
wikkelingshulp in regeringskringen toe en in de jaren zestig werd het beleidsterrein 
volwassen, steeg het hulpbudget en kreeg Nederland voor het eerst een bewindspersoon 
voor ontwikkelingssamenwerking. De groei van het beleidsterrein hangt sterk samen 
met de druk die vanuit het parlement en de Nederlandse samenleving is uitgeoefend 
om hulp te verlenen (Malcontent en Nekkers 1999: 1121). Ons land kent vanaf de jaren 
vijftig een gestaag groeiende beweging van civilsocietyorganisaties die zich inzetten 
voor de bestrijding van mondiale armoede. De steun voor ontwikkelingsorganisaties is 
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decennialang gepaard gegaan met een breed politiek en publiek draagvlak voor ontwik
kelingssamenwerking.
Tot op de dag van vandaag vormen ontwikkelingsorganisaties een belangrijke com
ponent van de Nederlandse civil society. Afgaand op de ledencijfers zijn organisaties 
in de sfeer van internationale hulp en solidariteit na consumentenorganisaties, sport 
en recreatieve organisaties en organisaties op het terrein van gezondheidszorg de 
vierde sector in de civil society (Van den Berg en De Hart 2008: 18).1 Organisaties voor 
inter nationale hulp behalen de derde plaats in een ranglijst van door Nederlandse 
huis houdens begunstigde goede doelen, na kerken en andere levensbeschouwelijke 
organisaties en doelen op het vlak van gezondheidszorg (Bekkers en Boonstoppel 2011: 
37). De sector scoort minder hoog wat betreft de actieve inzet ten behoeve van organisa
ties. Ongeveer 2% van de Nederlanders zegt vrijwilligerswerk te doen voor een organi
satie in de sfeer van ontwikkelingshulp, mensenrechten en vluchtelingenwerk (Bekkers 
en Boezeman 2011: 98). Veel organisaties in de sector ontwikkelingssamenwerking 
zijn mailing-list-organisaties en hebben een tertiair karakter. In de afgelopen decennia 
zijn Nederlandse ontwikkelingsorganisaties geprofessionaliseerde en hebben zij een 
omvangrijke, grotendeels passieve aanhang verworven. Daarnaast is in het veld van de 
ontwikkelingssamenwerking een trend van zelfgeorganiseerd engagement zichtbaar. 
Verschillende auteurs hebben de opkomst beschreven van do-it-yourself ontwikkelings
hulp via kleine vrijwillige initiatieven van burgers (Schuyt en Gouwenberg 2005: 113; 
Schuyt et al. 2009: 123; Schuyt et al. 2011: 133; Kinsbergen en Schulpen 2010). Dat maakt 
het terrein van de ontwikkelingssamenwerking een geschikte casus voor een studie naar 
de waardering van het zelfgeorganiseerd engagement in de civil society.

1.3 De opkomst van particuliere inzet voor ontwikkelingssamenwerking

De burgerlijke betrokkenheid bij armoede en onrecht over de grens bestaat al lang, zoals 
de geschiedenis van de missie en de zending laat zien. In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw werden de fundamenten gelegd voor de derdewereldbeweging, de constellatie 
van nietgouvernementele ontwikkelingorganisaties en actiegroepen die wereldwijd 
een eerlijker verdeling van welvaart voorstonden (voor een meer uitgebreide behande
ling van de opkomst van deze beweging zie hoofdstuk 3). Vanaf de jaren negentig van 
de vorige eeuw werden kleinschalige charitatieve initiatieven van burgers steeds zicht
baarder in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. De keur aan initiatieven die 
werden ondernomen in reactie op grootschalige natuurrampen zoals de tsunami van 
Kerst 2004 in Azië accentueerde de groei van de beweging van zelfgeorganiseerde ont
wikkelingsprojecten. Auteurs gingen spreken van een trend en hebben dit proces ook 
wel omschreven als ‘vermaatschappelijking van ontwikkelingssamenwerking’ oftewel 
een verbreding en verdieping van de betrokkenheid van mensen en groepen bij het 
beleidsterrein ontwikkelingssamenwerking (Kinsbergen en Schulpen 2010: 13; Bouzouba 
en Brok 2005: 3; ecdpm 2004: 56). Burgers worden in kleine groepen zelf actief op een 
terrein dat voordien gerekend werd tot het exclusieve domein van de professionals van 
grote ‘traditionele’ ontwikkelingsorganisaties.
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Voor deze vorm van ontwikkelingssamenwerking is de term Particuliere Initiatieven 
(pi’s) gangbaar geworden. Hiermee heeft de van oudsher gebruikte term ‘het particu
lier initiatief’ voor nietgouvernementele initiatieven in de meest brede zin een meer 
specifieke invulling gekregen (zie kader 1.1). In dit rapport gebruiken wij de term Parti
culiere Initiatieven (pi’s) in de betekenis van kleinschalige initiatieven van burgers in de 
ontwikkelingssamenwerking, door andere auteurs ook wel aangeduid met de illustra
tieve uitdrukking ‘My own ng o’ (Polman 2008; Kinsbergen en Schulpen 2010: 10). De 
Nijmeegse onderzoekers Kinsbergen en Schulpen definiëren een Particulier Initiatief als 
een groep mensen die in één of meerdere ontwikkelingslanden directe en structurele 
steun biedt door middel van kleinschalige en vrijwillige activiteiten zonder daarvoor 
directe financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken te ontvangen. Daarnaast 
wordt hooguit een vijfde van de medewerkers betaald, zijn er minder dan twintig vaste 
leden betrokken bij het pi of is het jaarbudget maximaal 1 miljoen euro (Kinsbergen en 
Schulpen 2010: 16).

Kader 1.1  ‘Het particulier initiatief’ en Particuliere Initiatieven: historie van een 
begrippenpaar

Het particulier initiatief was tot eind vorige eeuw een veelgebruikte term om niet-statelijke en 
niet-commerciële initiatieven van burgers aan te duiden. De term verwees naar verenigingen 
en stichtingen, met inbegrip van particuliere organisaties zoals woningbouwverenigingen en 
bijzondere scholen die een bepaalde taak van publiek belang op zich hadden genomen (Klink 
2002: 143-145; Van der Lans 2009: 4-5; Lelieveldt 1999: 15). Tjeenk Willink wijst op het ‘subtiele 
onderscheid’ dat in het verleden werd gemaakt tussen pi en pi: pi met kleine letters verwees 
naar de initiatieven van particulieren en pi met hoofdletters naar instituties uit de verzuiling. 
Hij definieert particulier initiatief als ‘organisaties van burgers die zich inzetten voor aspecten 
van het algemeen belang en daarmee pogen een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de 
maatschappelijke ontwikkeling’. Daaraan voegt hij toe: ‘Het zijn de initiatieven van burgers 
die zelf verantwoordelijkheid nemen voor dingen die zij belangrijk vinden in de maatschappij; 
in zekere zin ook het lot in eigen hand nemen; dat niet meer overlaten aan anderen, zoals aan 
overheden of het bedrijfsleven. Het gaat om een echte civil society in die zin dat burgers daarin 
de leidende rol spelen’ (Tjeenk Willink 2002: 30, 34). Deze karakterschets past goed bij de 
kleinschalige verbanden in de ontwikkelingssamenwerking die tegenwoordig als Particuliere 
Initiatieven (pi ’s) worden aangeduid. Een toevoeging die de omschrijving van Tjeenk Willink 
meer passend maakt voor de verbanden die wij in dit project op het oog hebben is dat de 
initiatieven kleinschalig zijn en onafhankelijk van grote gevestigde ontwikkelingsorganisaties 
ontstaan.

Vanuit de overheid is het ontstaan van Particuliere Initiatieven geïnterpreteerd als een 
uiting van internationale solidariteit en als een alternatieve vorm van ontwikkelings
samenwerking (Schulpen 2007: 10; Bouzoubaa en Brok 2005; Van Gastel et al. 2005). Dat 
was dan ook de reden om in de jaren negentig vanuit het ministerie van Buitenlandse 
Zaken fondsen ter beschikking te stellen aan deze vorm van ontwikkelingshulp. Met 
het financieel ondersteunen van Particuliere Initiatieven zou de overheid het draagvlak 
voor ontwikkelingshulp en het hulpbudget kunnen vergroten. Het lijkt een vorm van 
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‘instrumentalisering’ van initiatieven van burgers voor beleid die eerder is opgetekend 
in het brede studiegebied van de burgerinitiatieven. Met andere woorden: de overheid 
omarmt de initiatieven van burgers soms als middel om beleidsdoelen te  verwezenlijken 
(Verhoeven en Ham 2010: 1516). Bij de perceptie van Particuliere Initiatieven als een 
 uiting van draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking zijn overigens ook kantteke
ningen geplaatst (Schulpen 2007: 10). Particuliere Initiatieven zouden juist vaak een 
boodschap brengen die afbreuk kan doen aan de legitimiteit van officiële ontwikkelings
hulp door te benadrukken dat zij in tegenstelling tot de grote hulporganisaties bijna 
geen overheadkosten maken (Kinsbergen en Schulpen 2010: 40).
In de meest recente periode wordt door de overheid het belang van Particuliere Initiatie
ven nog meer beklemtoond. De crisis en het politieke klimaat hebben geleid tot bezui
nigingen op het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking. Dit heeft overheid 
en politici ertoe gebracht de verantwoordelijkheid voor publieke goederen, in dit geval 
mondiale armoedebestrijding, nadrukkelijker neer te leggen bij nietgouvernementele 
ontwikkelingsorganisaties en Particuliere Initiatieven (ministerie van BuZa 2012; Blok 
en De Caluwé 2012). Die accentuering van het belang van Particuliere Initiatieven kent 
parallellen met andere beleidsgebieden (waaronder lokaal sociaal beleid en welzijns
werk) waar de overheid zich terugtrekt en probeert delen van haar takenpakket over te 
hevelen naar de civil society en de burger. Vanuit academische hoek en het ontwikke
lingsveld worden voorbehouden gemaakt bij een terugtrekkende overheid en een een
zijdige nadruk op Particuliere Initiatieven: de overheid mag zich niet vrijgesteld wanen 
van verantwoordelijkheid voor mondiale armoedebestrijding en het werk dat overheid 
en grote ontwikkelingsorganisaties doen kan niet zomaar worden ingewisseld voor de 
inzet van Particuliere Initiatieven (Ruben 2012; Schulpen 2012b; Manschot en Galama 
2012).

1.4 Eerder onderzoek

Het huidige onderzoek bouwt voort op en put inspiratie uit eerder onderzoek vanuit drie 
verschillende invalshoeken. Allereerst betreft dat onderzoek naar Particuliere Initiatie
ven in de ontwikkelingssamenwerking, met name het werk van de auteurs Kinsbergen 
en Schulpen (Kinsbergen en Schulpen 2010; Schulpen 2007; Kinsbergen et al. 2011). 
Voor hun onderzoek uit 2010 putten zij uit kwantitatieve gegevens van 893 Nederlandse 
Particuliere Initiatieven. Het onderzoek leverde strikt genomen geen gegevens op die 
generaliseerbaar zijn naar alle Nederlandse Particuliere Initiatieven of de Nederlandse 
bevolking, maar door de omvang van de onderzoeksgroep biedt het wel een goede 
verkenning van de belangrijkste kenmerken van de initiatieven, de deelnemers, de 
werkwijze en de effecten van hun inspanningen in de ontwikkelingslanden. Onze studie 
bouwt voort op hun bevindingen en we zullen daaraan regelmatig refereren. Aan de 
kennis die vanuit deze onderzoeksrichting is voortgebracht beogen wij inzichten toe te 
voegen over de effecten van Particuliere Initiatieven in de Nederlandse samenleving en het 
profijt dat de deelnemers zelf halen uit hun betrokkenheid bij Particuliere Initiatieven. 
Vanwege de tegenwoordig breed gedeelde zorg over het teloorgaan van het traditionele 
verenigingsleven, de binding tussen mensen en de gemeenschapzin in Nederland is het 
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belangrijk inzicht te krijgen in de sociale en maatschappelijke effecten van alternatieve 
vormen van vrijwillig associëren, zoals in Particuliere Initiatieven. Met ons kwalitatieve 
onderzoek hopen wij tevens meer zicht te bieden op de motivatie voor de inzet voor Par
ticuliere Initiatieven. Meer dan vragenlijstenonderzoek stellen kwalitatieve interviews 
ons in staat de motieven uit de monden van de respondenten op te tekenen. We hopen 
een onderscheid te kunnen maken tussen de aanleiding, de achterliggende drijfveren en 
de winst die respondenten halen uit hun betrokkenheid. De prestaties van Particuliere 
Initiatieven in de partnerlanden − een logische preoccupatie van ontwikkelings
experts − laten wij buiten ons onderzoek.
Ten tweede hebben we ons laten inspireren door enkele sociologische studies naar bur
gerinitiatieven (Hurenkamp et al. 2006; Verhoeven en Ham 2010; Tonkens en Verhoeven 
2011). Het zijn kwalitatieve en kwantitatieve verkenningen van de doelen, samen stelling, 
werkwijzen en opbrengsten van burgerinitiatieven, veelal gericht op de eigen leef om
geving. In deze studies wordt ook aandacht besteed aan de rol die overheid en profes
sionals kunnen spelen bij het doen opbloeien van burgerinitiatieven en bij de gevolgen 
ervan voor het lokale samenleven. Wat wij met onze studie hopen bij te dragen aan dit 
perspectief is inzicht in de betekenis van charitatieve initiatieven van burgers gericht op 
doelen ver van huis.
Ten derde bouwen we voort op eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau naar zelfgeorganiseerde, informele groepen in de civil society (Van den Berg et 
al. 2011). De deelstudies naar onder andere zelfgeorganiseerde groepen in de amateur
kunst, de sport, leeskringen, initiatieven in de leefomgeving en informele groepen van 
jongeren bieden gegevens over de zelfgeorganiseerde vormen van associëren waarnaar 
wij ook in dit onderzoek op zoek zijn: de anatomie van zelfgeorganiseerde groepen, de 
motivatie van mensen om voor dit soort verbanden te kiezen en de opbrengsten ervan. 
Aan de bestaande kennis over informele groepen voegt het huidige onderzoek inzichten 
toe over de kenmerken en de sociale en maatschappelijke betekenis van met name chari
tatieve burgerinitiatieven.

1.5 Uitwerking van de onderzoeksvragen

Het algemene doel van ons onderzoek is een bijdrage te leveren aan de duiding van 
de doehetzelftrend in de civil society. Hoe moeten we de ontwikkeling van het zelf
georganiseerde engagement vanuit sociologisch en politicologisch oogpunt waarderen? 
Onze beoordeling omvat drie elementen: In welke hoedanigheden manifesteert de doe
hetzelftrend zich? Waar komt de trend vandaan? Wat zouden de gevolgen ervan kunnen 
zijn voor de leden en de omringende samenleving? Kortom, met ons onderzoek willen 
we meer inzicht bieden in de kenmerken, de oorzaken en de potentiële effecten van het 
zelfgeorganiseerd associëren. Hieronder spitsen we de algemene onderzoeksvraag toe 
op het onderzoeksobject van onze casestudy: Particuliere Initiatieven in de ontwikke
lingssamenwerking.
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Manifestatie van het zelfgeorganiseerd engagement
Allereerst iets over de kwantitatieve onderbouwing van de doehetzelftrend. Ver
schillende auteurs veronderstellen een ontwikkeling naar meer zelfgeorganiseerd 
engagement in de civil society, maar kwantitatieve gegevens die een groei van 
 zelfgeorganiseerde verbanden bevestigen zijn schaars. Op basis van enquêtemateriaal 
over recreatieve activiteiten in de afgelopen dertig jaar vonden Van Ingen en Dekker 
(2011) een toename van individuele en informele activiteiten (buiten organisaties om). 
Daarmee konden zij een ‘informaliseringstrend’ vaststellen in de recreatieve sfeer. 
Ze konden echter niet concluderen dat dit samenging met een teruggang van het ver
enigingsleven. Vooralsnog hebben we geen sluitend bewijs dat zelfgeorganiseerde 
verbanden groeien ten koste van geïnstitutionaliseerde verbanden. Ook een kwantifice
ring van de populariteit van doehetzelfinitiatieven is vooralsnog lastig te geven. In een 
kwantitatieve verkenning van de deelname aan informele (nietgeïnstitutionaliseerde) 
groepen in twee steden kwamen De Hart en Dekker een aantal jaar geleden tot de ruwe 
inschatting dat ongeveer een derde van de ondervraagden deelnam dergelijke groepen 
verdeeld over uiteenlopende sectoren (De Hart en Dekker 2011: 5657). Het is een indica
tie dat zelforganisatie in de civil society geen marginaal verschijnsel is.
Toegespitst op de casestudy luidt onze onderzoeksvraag: Hoe manifesteert het feno
meen van de Particuliere Initiatieven zich in de ontwikkelingssamenwerking? Onder 
deze vraag brengen we enkele belangrijke kenmerken van Particuliere Initiatieven in 
beeld en bestuderen hun functioneren. We bekijken de bestaansduur van de initiatieven 
(hoe nieuw is het fenomeen van de Particuliere Initiatieven?), hun samenstelling (zijn 
bepaalde achtergrondkenmerken van deelnemers oververtegenwoordigd, zoals leeftijd 
en opleidingsniveau?), hun aandachtsgebied (met welke onderwerpen houden ze zich 
bezig?) en hun geografische focus (waar in de wereld zijn ze actief?). De kwantitatieve 
gegevens uit het eerder genoemde onderzoek van Kinsbergen en Schulpen (2010) vor
men een belangrijke bron waar we op voortbouwen. Aan de hand van ons verzamelde 
 materiaal kijken we daarnaast naar de organisatiestructuur en de organisatieontwik
keling. Uit eerder onderzoek naar informele groepen in de recreatieve sfeer en ideële 
jongerengroepen haalden we het beeld van zelfgeorganiseerde groepen als informeel 
georganiseerde, kleinschalige groepen. Met name groepen in de recreatieve sfeer heb
ben zelden een formele rechtspersoonlijkheid en officiële functionarissen. Zij kennen 
een informele arbeidsdeling met taken die in onderling overleg worden gerouleerd 
onder de deelnemers. De ambitie om de groep te formaliseren leeft niet sterk in deze 
groepen (Van den Berg 2011a: 76; Van den Berg en TiessenRaaphorst 2011: 93; De Goede 
2011). Wij stellen ons de vraag hoe de organisatiestructuur van Particuliere Initiatieven 
eruitziet en welke opvattingen en overwegingen hierover spelen bij de deelnemers.

Waar komt het zelfgeorganiseerd engagement vandaan?
Individualisering is een verklaring die in de literatuur veelvuldig terugkomt als de aan
leiding voor verschuivingen in het vrijwillig engagement. Door modernisering van de 
maatschappij, een hoger opleidingsniveau en secularisering zouden traditionele nor
men en instituties hun voorheen vanzelfsprekende bindende kracht verliezen. Burgers 
gaan vaker voor zichzelf uitmaken met wie en hoe ze zich verbinden. De relaties die 
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ze aangaan zijn divers en veel meer maatwerk, toegesneden op hun mogelijkheden, 
wensen en motivaties en de omstandigheden die ze tegenkomen. Traditionele ver
banden zouden inmiddels als te dwingend en te verplichtend worden ervaren. Lichte 
vormen van associëren en zelfgeorganiseerde verbanden zouden beter aansluiten bij de 
hang naar maatwerk. Er treedt ook een inhoudelijke verschuiving op: van traditionele 
groepsloyaliteiten (klasse, religie) naar meer individueel, ideologisch engagement en 
een identificatie met specifieke onderwerpen en problemen (natuur en milieu, inter
nationale solidariteit) (Hustinx 2009; Duyvendak en Hurenkamp 2004: 1517).
Een aanvullende veronderstelling voor de groei van zelfgeorganiseerde verbanden is dat 
tertiaire organisaties door professionalisering op grotere afstand van hun achterban 
zijn komen te staan. Voor burgers op zoek naar vrijblijvende, lichte verbintenissen is 
dat geen probleem, maar voor hen die een actieve persoonlijke bijdrage willen leveren 
is dat te beperkt, wat een aansporing is voor het nemen van eigen initiatief. Daar komt 
bij dat instituties in de huidige tijd niet automatisch kunnen rekenen op vertrouwen en 
steun van burgers. Vertrouwen en langdurige loyaliteit aan gevestigde organisaties zijn 
niet meer vanzelfsprekend. Kortom, de ontwikkeling van secundaire organisaties (het 
traditionele verenigingsleven) naar tertiaire (mailing-list)organisaties zou ook weer een 
beweging terug naar meer persoonlijke zelforganisatie in de hand kunnen werken.
Toegespitst op de casestudy van ons onderzoek stellen wij ons de vraag: Wat is de 
aan leiding voor het ontstaan van Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamen
werking? Daartoe hebben we de deelnemers aan Particuliere Initiatieven gevraagd 
naar de aanleiding voor hun actieve inzet (hoe is het zo gekomen?), hun persoonlijke 
drijfveren (waarom doen ze het?) en hun opvattingen over hulp en ontwikkelingsorga
nisaties. Op basis van die informatie hopen we meer te kunnen zeggen over de motieven 
voor zelfgeorganiseerde ontwikkelingshulp. Worden mensen in pi’s allereerst bewogen 
door mededogen, willen ze een schuldgevoel bezweren of verwachten ze anderszins zelf 
beter te worden door hun inzet? Hier raken we een aloude discussie uit de psychologie 
naar de drijfveren voor prosociaal gedrag: komen mensen in beweging uit altruïsme 
of uit eigenbelang? Daarnaast hopen we helder te krijgen waarom mensen kiezen voor 
zelf georganiseerd engagement in plaats van (of naast) geïnstitutionaliseerde vrijwil
lige inzet. In hoeverre ontstaan Particuliere Initiatieven daadwerkelijk als een kritische 
reactie op de modernisering en professionalisering van gevestigde ontwikkelings
organisaties? Zijn het de pushfactoren van als afstandelijk ervaren gevestigde ontwik
kelingsorganisaties of de pullfactoren van het zelfstandig ondernemerschap die mensen 
doen besluiten een particulier initiatief te beginnen?

Wat zijn de potentiële gevolgen van het zelfgeorganiseerd engagement?
In de literatuur wordt volop gespeculeerd over de eventuele gevolgen van de verschui
vingen in het vrijwillig associëren. Pessimisten vrezen dat met de teloorgang van het 
traditionele verenigingsleven belangrijke waarden en positieve neveneffecten verloren 
gaan, zoals gemeenschapszin, onderling vertrouwen, democratische vaardigheden en 
sociale cohesie (Putnam 2000). Optimisten wijzen op de mogelijkheid dat ook alterna
tieve vormen van associëren effecten kunnen voortbrengen die belangrijk zijn om de 
maatschappij en het politieke systeem gezond te houden. Zo toonde de Amerikaanse 
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socioloog Wuthnow dat in kleinschalige, nietgeïnstitutionaliseerde groepen (hij noemt 
dit ‘small groups’) sprake is van onderlinge verbondenheid, gemeenschapszin en aan
dacht voor maatschappelijke en politieke onderwerpen (Wuthnow 1994: 170, 320). In het 
studiegebied van de burgerinitiatieven is eerder vastgesteld dat dit genre initiatieven 
vaak sterk verweven is met de buitenwereld en dat het positieve effecten kan hebben 
op het samenleven in buurten (Hurenkamp et al. 2006: 3233; Tonkens en Verhoeven 
2011: 8487). Hoewel informele recreatieve groepen zijn opgericht om te voorzien in een 
eigen behoefte van de leden − het gezamenlijk beoefenen van een liefhebberij − kennen 
ook deze groepen een zekere externe oriëntatie. Ze zijn door hun verbindingen met de 
buitenwereld niet te beschouwen als geïsoleerde eilandjes in het weefsel van de civil 
society (Van den Berg et al. 2011: 267). De uitkomsten van eerder onderzoek vormen op 
zijn minst een nuancering van de pessimistische visie dat met de afnemende bindings
kracht van traditionele vormen van associëren gemeenschapszin en sociale samenhang 
verloren gaan. Bovendien wordt vanuit de overheid juist een groot geloof gehecht aan de 
maatschappelijke waarde van het eigen initiatief van burgers. In deze studie buigen we 
ons over de meerwaarde van Particuliere Initiatieven voor de Nederlandse samenleving. 
In hoeverre staan Particuliere Initiatieven in verbinding met mensen, instellingen en 
organisaties buiten de kring van de direct betrokkenen? Hoe duurzaam en intensief zijn 
die externe relaties? Wat leert dit ons over de potentiële maatschappelijke betekenis van 
Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking?

1.6 Onderzoeksaanpak

De onderzoeksvragen over Particuliere Initiatieven onderzoeken we aan de hand van 
eigen kwalitatief onderzoek. We kiezen voor kwalitatief onderzoek omdat het ons de 
mogelijkheid biedt om − in aanvulling op al bestaand kwantitatief onderzoek − in te 
zoomen op de motieven van mensen om zich in te zetten voor Particuliere Initiatieven 
in de ontwikkelingssamenwerking. Door gesprekken kunnen we op het spoor komen 
van situationele en biografische determinanten van inzet voor pi’s (gebeurtenissen, 
ontmoetingen, de levensloop) en kunnen we een onderscheid proberen aan te brengen 
tussen aanleiding, achterliggende drijfveren en het persoonlijke profijt dat mensen 
halen uit hun inspanningen. Daarnaast stelt kwalitatief onderzoek ons in staat om de 
potentiële sociale en maatschappelijke gevolgen van pi’s te verkennen door mensen te 
vragen hun werkwijze en netwerken toe te lichten.
Het kwalitatieve onderzoek startte met interviews met elf experts en sleutelpersonen 
uit het onderzoeksveld en de ontwikkelingssector (zie de bijlage). Aan de hand van deze 
interviews hebben we nader kennis kunnen maken met het ontwikkelingsveld en met 
de belangrijkste onderwerpen en opvattingen die daar leven. Voorts heeft het ons gehol
pen bij het bepalen van een strategie om Particuliere Initiatieven te selecteren voor de 
onderzoeksverzameling. Uiteindelijk zijn de Particuliere Initiatieven voor het onderzoek 
gerekruteerd vanuit drie verschillende circuits met hun eigen online register: het loket 
Linkis van de gezamenlijke medefinancieringsorganisaties2 (zie hoofdstuk 4), het pro
jectenbestand van de fondsorganisatie Wilde Ganzen en het bestand met lidorganisaties 
van de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven Partin. De drie circuits variëren 
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in de hoogte van de drempels voor opname in het online bestand. Deze aanpak waar
borgt een zekere spreiding van de initiatieven naar de mate waarin ze erop gericht zijn 
en erin slagen een vruchtbare relatie met bepaalde fondsorganisaties te onderhouden. 
Om in aanmerking te komen voor financiering via de medefinancieringsorganisaties of 
Wilde Ganzen moeten Particuliere Initiatieven voldoen aan specifieke vereisten, terwijl 
registratie als lid van Partin minder drempels kent. De consequentie van deze aanpak 
is dat onze onderzoeksverzameling geen Particuliere Initiatieven telt die zo informeel 
georganiseerd zijn dat ze bij geen van de hierboven genoemde circuits zijn geregistreerd. 
In onze onderzoeksverzameling ligt het accent aldus op de meer zichtbare en in finan
cieel opzicht mede op fondsen gerichte Particuliere Initiatieven.
Uiteindelijk zijn 18 Particuliere Initiatieven geselecteerd voor het onderzoek, waarvan 
31 deelnemers zijn geïnterviewd. De respondenten zijn ondervraagd aan de hand van een 
standaardvragenlijst. De interviews zijn opgenomen, er zijn transcripties van gemaakt 
en de gegevens zijn geordend met behulp van het programma Atlasti.
Onze verzameling is niet representatief voor de grote groep bestaande Particuliere 
Initiatieven. Wel hebben we beoogd zo veel mogelijk de diversiteit te weerspiegelen 
die we bij het verkennen van het veld aantroffen. De totale onderzoekspopulatie moest 
variëren naar het thema waarop men zich richt (naast basisvoorzieningen ook meer 
specialistische thema’s zoals empowerment en mensenrechten, milieu en duurzaamheid), 
de landen waar de projecten worden uitgevoerd en de bestaansduur van de initiatieven 
(jonge en oude initiatieven). Daarnaast hebben we zowel initiators als (bestuurs)leden 
die later tot het initiatief zijn toegetreden geïnterviewd. Dankzij deze aanpak kan inzicht 
worden gekregen in eventuele verschillen in motivatie en intensiteit van de inzet tussen 
beide groepen. Ten slotte hebben we gelet op variëteit van de dragende krachten van 
het initiatief, met name de achtergrondkenmerken leeftijd en land van herkomst. In 
onze onderzoeksverzameling is ruimte gereserveerd voor zowel pi ’s van mensen in de 
leeftijdscategorie 50+ als pi’s van jongere deelnemers. Dat stelt ons in staat de relatie te 
verkennen tussen levensfase en deelname aan Particuliere Initiatieven (het combineren 
betaalde arbeid en thuiswonende kinderen versus het gepensioneerd zijn). In de onder
zoeksverzameling hebben we ook enkele initiatieven opgenomen van nietwesterse 
migranten. Zij hebben vaak hechte banden met hun oude thuisland, maar vinden als 
nieuwkomer minder vanzelfsprekend de weg in de Nederlandse samenleving. Wij ver
onderstellen dat kennis over migranteninitiatieven een duidelijke illustratie oplevert 
van de potentiële waarde die Particuliere Initiatieven kunnen hebben voor de deel
nemers. Mogelijk is de actieve betrokkenheid van migranten bij zelfgeorganiseerde ont
wikkelingsinitiatieven een impuls voor hun integratie in de Nederlandse samenleving. 
In hoofdstuk 4 stellen wij onze onderzoeksverzameling voor.

1.7 Opzet van het rapport

Voordat we toekomen aan het behandelen van de onderzoeksvragen staan we in dit rap
port stil bij de context van de opkomst en het functioneren van Particuliere Initiatieven. 
We concentreren ons op de publieke opinie over en de maatschappelijke betrokkenheid 
bij ontwikkelingssamenwerking (de civil society rond ontwikkelingsvraagstukken). 
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In hoofdstuk 2 beschrijven we hoe Nederlanders tegenover ontwikkelingssamen
werking staan. Welke opvattingen leven daarover onder de bevolking? Hoe beoordelen 
Nederlanders de verschillende actoren die actief zijn in het ontwikkelingsveld, zoals 
multilaterale organisaties, de overheid en Nederlandse ontwikkelingsorganisaties? 
In hoeverre zijn die percepties in de afgelopen jaren veranderd? Leert het publieke
opiniemateriaal ons iets over de opkomst van Particuliere Initiatieven? In hoofdstuk 3 
besteden we kort aandacht aan de geschiedenis van maatschappelijke betrokkenheid 
bij het mondiale armoedevraagstuk. We zoomen in op drie ontwikkelingen in het veld 
van nietgouvernementele ontwikkelingsorganisaties die relevant zijn voor de opkomst 
en de positie van Particuliere Initiatieven: de verbreding en institutionalisering van de 
derdewereldbeweging, de ontwikkeling van lokale structuren en de professionalise
ring en schaalvergroting van ontwikkelingsorganisaties. Vervolgens beschrijven we de 
opkomst en de huidige positie van Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssector. 
Hoofdstuk 4 biedt een eerste kennismaking met Particuliere Initiatieven aan de hand 
van kern gegevens. We refereren hier aan de state of the art van de kennis van Particuliere 
Initiatieven, stellen onze onderzoekspopulatie voor en beschrijven onze bevindingen 
over het functioneren van Particuliere Initiatieven. Hoofdstuk 5 behandelt de aanleiding 
voor het ontstaan van pi’s en de beweegredenen van de initiators en deelnemers. In dit 
hoofdstuk komen ook de opvattingen van deelnemers aan Particuliere Initiatieven aan 
bod en het profijt dat ze halen uit hun initiatief. Vervolgens geeft hoofdstuk 6 een ver
kenning van de potentiële maatschappelijke waarde van Particuliere Initiatieven. In de 
slotbeschouwing brengen we de bevindingen met elkaar in verband en bediscussiëren 
we de betekenis van Particuliere Initiatieven.

Noten

1 In het onderzoek van Van den Berg en De Hart zijn de ledencijfers van de grote ontwikkelingsorgani

saties (een ledental groter dan 50.000) opgeteld. De ledentallen van de vele kleinere organisaties in 

Nederland ontbreken.

2 Het loket Linkis is per juni 2012 gesloten. De website www.myworld.nl biedt informatie over finan

ciering en Particuliere Initiatieven. 
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2 Publieke opinie over ontwikkelingssamenwerking

Irene de Goede

‘Steun voor ontwikkelingshulp kalft af’ kopte de Volkskrant (Koelé 2010) toen in het najaar 
van 2010 bleek dat bijna de helft van de Nederlanders vindt dat het overheidsbudget voor 
ontwikkelingssamenwerking verminderd moet worden. Een jaar eerder was dat nog 
maar een derde. In 2011 is nog steeds 42% van de Nederlanders voorstander van korten 
op ontwikkelingssamenwerking (Hento 2011: 2627). Circa 16% van de mensen ziet zich
zelf als een echte tegenstander van ontwikkelingssamenwerking, waarbij een belangrijk 
argument is dat de overheid eerst de problemen in eigen land zou moeten oplossen 
(ncdo 2010: 21, 23; Hento 2011: 29). In hoeverre zijn deze cijfers illustratief voor de 
betrokkenheid van Nederlanders bij ontwikkelingslanden? In dit hoofdstuk bekijken we 
in welk opinieklimaat de opkomst van Particuliere Initiatieven heeft plaatsgevonden. We 
beschrijven allereerst verschillende perspectieven op ontwikkelingssamenwerking aan 
de hand van literatuurstudie en eerder opinieonderzoek. Daaruit blijkt dat verschillende 
factoren meespelen bij het vormen van een mening over ontwikkelingssamenwerking. 
Ook geven we zicht op veranderingen in de publieke opinie over de tijd en plaatsen we de 
opinies van Nederlanders in Europees perspectief.

2.1 Perspectieven op ontwikkelingssamenwerking

Er bestaan verschillende perspectieven op ontwikkelingssamenwerking. Iemands 
houding tegenover ontwikkelingssamenwerking wordt onder andere bepaald door het 
perspectief van waaruit hij redeneert. De manier waarop het publiek tegen ontwikke
lingssamenwerking aankijkt kan vanuit deze verschillende perspectieven geanalyseerd 
worden. Hoewel het onderscheiden van perspectieven nuttig is voor analytische doel
einden en het systematiseren van opvattingen, worden verschillende perspectieven 
in werkelijkheid natuurlijk ook gecombineerd. Mensen kunnen ontwikkelingssamen
werking bijvoorbeeld zien als een morele verplichting, maar tegelijkertijd beamen dat 
hulp ook het eigenbelang dient (Den Ridder et al. 2011a; Van Heerde en Hudson 2010).
Meningen over ontwikkelingssamenwerking komen onder andere voort uit de waarden 
die mensen hanteren. Volgens de universelewaardetheorie van psycholoog Shalom 
Schwartz zijn er tien basiswaarden te onderscheiden, namelijk zelfbepaling, stimulatie, 
hedonisme, prestatie, macht, zekerheid, conformisme, traditie, hulpvaardigheid en 
universalisme (Gorgievski et al. 2006; Schwartz en Boehnke 2004). Voor steun aan ont
wikkelingssamenwerking en andere ‘groter dan zelf’problemen zijn de waarden uni
versalisme en hulpvaardigheid van belang. Deze waarden zijn echter in conflict met de 
individualistische waarden macht, prestatie en hedonisme (Darnton en Kirk 2011).
Bij opinievorming over ontwikkelingssamenwerking is ook belangrijk hoe het 
onderwerp in de samenleving ‘geframed’ wordt, oftewel in welk perspectief het 
wordt geformuleerd door bijvoorbeeld politieke partijen en de overheid. Wordt 
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 ontwikkelingssamenwerking neergezet als overheidsbudget dat beter besteed had 
kunnen worden in eigen land, als investering in internationale betrekkingen of als 
internationale verantwoordelijkheid? Ontstaat een eendimensionaal beeld van ontwik
kelingshulp aan arme landen met machtige donoren en dankbare ontvangers (de Live Aid 
Legacy) of wordt de nadruk gelegd op het streven naar rechtvaardigheid en tegengaan van 
ongelijkheid door middel van politieke en economische actie (Darnton en Kirk 2011)? 
De eerste optie geeft bijvoorbeeld kortetermijnwinst in de vorm van donaties, maar 
langetermijnverlies door afnemende betrokkenheid en een toenemend gevoel van hope
loosheid onder het publiek wat betreft mondiale armoede (Darnton en Kirk 2011; Kasser 
2009).
Rekening houdend met waarden en frames zijn in de Nederlandse publieke opinie ver
schillende perspectieven op ontwikkelingssamenwerking te onderscheiden. Deze per
spectieven laten zien welke factoren en argumenten meespelen bij de meningsvorming 
over ontwikkelingssamenwerking. Een veel gemaakt onderscheid is dat tussen ontwik
kelingssamenwerking op basis van morele gronden en ontwikkelingssamenwerking 
vanuit eigenbelang. Sinds kort wordt ook meer aandacht besteed aan de rol die persoon
lijke beleving speelt bij het steunen van goede doelen. Het ontstaan van Particuliere 
Initiatieven zou hier een uiting van zijn. Daarnaast komen in het publieke debat verschil
lende negatieve perspectieven uitgebreid naar voren. Hieronder worden verschillende 
perspectieven beschreven.

Het morele perspectief
De kern van het morele perspectief is het idee dat westerse landen vanuit een morele 
verplichting ontwikkelingslanden zouden moeten helpen (DegnbolMartinussen en 
EngbergPedersen 2003: 10). Hierbij zijn principes als het recht op het realiseren van 
individuele mogelijkheden, het recht op ontwikkeling en het streven naar een betere 
wereld van belang (w r r 2010b: 3841). Ontwikkelingssamenwerking wordt binnen dit 
perspectief gezien als liefdadigheid of als een middel om een eerlijkere verdeling van 
middelen in de wereld te bereiken − een ideaal dat nog altijd breed gedragen wordt. Deze 
manier van denken heeft een religieuze of humanistische oorsprong en werd in de secu
liere samenleving vanaf de jaren zestig vooral verbonden aan fatsoen en beschaving (zie 
o.a. w r r 2010b: 37). De waarde die mensen hechten aan dit perspectief hangt ook samen 
met de mate waarin zij denken dat geïndustrialiseerde landen hun rijkdom te danken 
hebben aan bronnen in de koloniën (zie DegnbolMartinussen en EngbergPedersen 
2003: 11). Het koloniale verleden maakt dat sommigen zich in zekere zin verplicht voelen 
om iets goed te maken.1

Het morele perspectief heeft een behoorlijke aanhang in Nederland: in september 2011 
vond 87% van de Nederlanders het belangrijk om mensen in ontwikkelingslanden te hel
pen (ec 2011). Uit de Barometer Internationale Samenwerking blijkt dat 64% het belang
rijk vindt om mensen in arme landen te helpen zich te ontwikkelen (Hento 2011). In een 
speciale Eurobarometer over ontwikkelingshulp in economisch roerige tijden (ec 2009) 
werd gevraagd naar de motivaties van rijkere landen om arme landen ontwikkelingshulp 
te geven. Er werden verschillende motivaties genoemd en de respondenten mochten 
aangeven welke twee motivaties volgens hen de belangrijkste zijn. Een motivatie die 
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aansluit bij het morele perspectief is ‘om een schoon geweten te hebben’. Nederland 
zat hierbij met 12% precies op het Europese gemiddelde. Frankrijk en Roemenië hadden 
respectievelijk de hoogste en de laagste score in deze categorie (21% en 4%). Een andere 
motivatie, ‘om mensen in nood te helpen’, werd vaak spontaan genoemd, in Nederland 
door 6% van de respondenten (ec 2009).2

Het eigenbelangperspectief
Mensen die naar ontwikkelingssamenwerking kijken vanuit een perspectief van 
eigenbelang zien een link tussen ontwikkelingsproblematiek en de situatie in de wes
terse wereld. Ontwikkelingssamenwerking wordt dan beschouwd als een middel om 
bijvoorbeeld de eigen nationale veiligheid te bevorderen, politieke allianties aan te 
gaan, politieke invloed te verwerven of commerciële belangen te behartigen. Thema’s 
binnen het eigenbelangperspectief zijn op politiek vlak bijvoorbeeld ontwikkelings
samenwerking als middel om immigratie en de stroom van vluchtelingen te beperken 
en ontwikkelingssamenwerking als middel voor het creëren van stabiliteit en veiligheid 
(DegnbolMartinussen en EngbergPedersen 2003: 16; w r r 2010b: 4243). In economisch 
opzicht zien aanhangers van het eigenbelangperspectief bijvoorbeeld mogelijkheden 
wat betreft toegang tot markten in ontwikkelingslanden, gebonden hulp waarbij de 
subsidies moeten worden besteed in de donorlanden en toename van werkgelegenheid 
als gevolg van ontwikkelingssamenwerking.
Ook milieu en klimaatkwesties zijn een reden voor ontwikkelingssamenwerking bin
nen het eigenbelangperspectief (DegnbolMartinussen en EngbergPedersen 2003: 15). 
Geïndustrialiseerde landen zouden volgens dit perspectief ontwikkelingslanden moeten 
steunen bij het implementeren van milieubeleid, omdat armoede in ontwikkelings
landen bijdraagt aan lokale en mondiale milieuproblemen (Brundtland 1987; Degnbol
Martinussen en EngbergPedersen 2003; South Commission 1990). Ook de onderlinge 
afhankelijkheid tussen landen met betrekking tot globale vraagstukken zoals toename 
van de wereldbevolking, biodiversiteit, voedselzekerheid en water maken het voor wes
terse landen belangrijk om over de grenzen heen te kijken (w r r 2010b: 4453).
Een kanttekening bij het eigenbelangperspectief is dat ontwikkelingssamenwerking 
vanuit politiek of economisch eigenbelang niet altijd optimaal is voor de ontvangende 
landen (DegnbolMartinussen en EngbergPedersen 2003). Zo wordt sinds het einde 
van de vorige eeuw door tegenstanders van een op eigenbelang gericht beleid betoogd 
dat een primaire rol van het westerse bedrijfsleven en een eenzijdige inspanning ten 
behoeve van economische groei niet automatisch leiden tot ontwikkeling van alle bevol
kingsgroepen in hulpontvangende landen. In de periode rond de publicatie van het 
w r rrapport Minder pretentie, meer ambitie (2010b) en het daarop gebaseerde hulpbeleid 
van het kabinetRutte is dergelijke kritiek opnieuw te horen geweest. Beargumenteerd 
wordt dat economische groei weliswaar belangrijk is voor integratie van ontwikke
lingslanden in de internationale economie en voor armoedebestrijding, maar dat voor 
pro-poor groei (groei voor de armsten) tevens aandacht nodig is voor andere factoren, 
waaronder investeringen in sectoren als onderwijs en gezondheidszorg (a i v 2010: 19).
Meer dan de helft van de Nederlanders (60%) vindt dat het oplossen van armoede in ont
wikkelingslanden ook in het belang is van de rijkere landen. Slechts 8% van de mensen 
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is het niet met deze stelling eens (Hento 2011). Verschillende motivaties in de Eurobaro
meter (ec 2009) sluiten aan bij het eigenbelangperspectief, in de eerste plaats de moti
vatie ‘eigenbelang, bijvoorbeeld het helpen van de handel van arme landen waardoor 
ze in staat zijn meer producten van rijke landen te kopen’. In Nederland kiest 32% van 
de burgers eigenbelang als een van de twee belangrijkste redenen voor ontwikkelings
samenwerking. Dit is net iets boven het Europese gemiddelde van 29%. De hoogste 
scoorder op de motivatie eigenbelang is Cyprus (66%) en de laagste is Litouwen (13%). 
Andere items die een eigenbelangmotivatie in zich hebben zijn ‘vermijden van migratie 
uit arme landen naar rijke landen’, ‘voorkomen en vermijden van gunstige condities voor 
terrorisme’ en ‘het sluiten van politieke allianties’. Aggregatie van deze items laat zien 
dat in totaal 70% van de Nederlanders ten minste één eigenbelangitem heeft genoemd. 
Dit is boven het Europese gemiddelde van 64%. Het land met het hoogste percentage op 
dit item is Griekenland (90%, ec 2009). Een andere motivatie, die indirect ook het eigen
belang van donorlanden dient, is ‘bij te dragen aan mondiale stabiliteit’. Voor Nederland 
is dit volgens de resultaten van de Eurobarometer de voornaamste motivatie voor ont
wikkelingshulp. 56% van de Nederlandse respondenten kiest deze motivatie als een van 
de twee voornaamste motivaties om arme landen ontwikkelingshulp te geven. Neder
land is hiermee het land met de hoogste score op dit item. Het Europese gemiddelde is 
29% (ec 2009).

Het belevingsperspectief
Binnen het belevingsperspectief is ontwikkelingshulp behalve op goed willen doen 
voor de wereld ook gericht op het individuele belang dat ‘je er zelf ook iets aan moet 
hebben’. Mensen willen niet alleen doneren om anderen te helpen, maar willen vooral 
ook zelf iets ervaren, zelf iets bijdragen en zich daar goed over voelen.3 Binnen dit per
spectief zien mensen ontwikkelingssamenwerking dus niet alleen als middel, maar ook 
als  ervaring (Vintges 2005). Ze richten zich hierbij vaak op concrete, meer traditionele 
thema’s zoals het welzijn van kinderen, gezondheid of onderwijs (zie bv. Motivaction 
2006: 13) en hebben een voorkeur voor een kleinschalige en persoonlijke aanpak, zoals 
het starten van een eigen ontwikkelingsproject of het steunen van een project van een 
bekende (zie bv. Motivaction 2006: 16). Een positieve ervaring en direct contact met 
anderen zijn binnen dit perspectief erg belangrijk. Vormen van betrokkenheid die hierin 
passen zijn het bijdragen aan een benefietfeest, het deelnemen aan een groepsreis naar 
een ontwikkelingsland om een school te bouwen en het organiseren van een sponsor
loop. De opkomst van Particuliere Initiatieven kan in dit perspectief worden geplaatst, 
waarbij de vraag naar wat voor de deelnemers het zwaarst weegt relevant is. Worden zij 
vooral gemotiveerd door de wil om goed te doen of door de beleving? In hoofdstuk 5 
gaan we dieper in op de motieven van de deelnemers aan Particuliere Initiatieven.
Het belevingsperspectief is ook relevant voor de relatie tussen goede doelen en hun ach
terban. Een deel van de donateurs neemt geen genoegen meer met een passieve rol. Bij 
het geven van geld aan grotere organisaties willen mensen binnen dit perspectief graag 
zelf bepalen aan welk project het geld besteed wordt of een kind financieel ‘adopteren’, 
zodat ze weten dat hun donatie bijdraagt aan een thema waarmee zij affiniteit heb
ben of aan het leven van één bepaald kind en zijn dorp. Het markeert de  ontwikkeling 
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van blind vertrouwen in het goede doel (trust me) naar de roep om verantwoording en 
 transparantie (show me) en het bieden van zeggenschap en mogelijkheden voor een 
actieve bijdrage (involve me) (Van Diepen 2012; Schulpen 2007: 4). Ten slotte kunnen ook 
de slachtoffers van rampen die veel in de media komen en emotionele en aansprekende 
beelden opleveren op veel steun rekenen van mensen die ontwikkelingssamenwerking 
bekijken vanuit het belevingsperspectief (zie bv. Motivaction 2006: 13).
Bij het belevingsperspectief worden kanttekeningen geplaatst. Een grote nadruk op 
beleven kan leiden tot initiatieven die eerder onder de noemer ‘humanitaire hulp’ val
len en niet direct gericht zijn op structurele ontwikkeling (Schulpen 2007; w r r 2010b: 
258). Ook bestaat het gevaar dat de aandacht vooral gericht wordt op mediagenieke 
problemen, waarbij gehandeld wordt naar aanleiding van primaire emoties (w r r 2010a: 
27), terwijl minder aansprekende problematiek en meer abstracte vormen van ontwik
kelingssamenwerking genegeerd worden.
Hoeveel mensen betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking om niet alleen bij te 
dragen aan armoedebestrijding maar ook zelf iets te beleven, valt moeilijk te zeggen. In 
de Eurobarometer en andere enquêtes is hiernaar niet speciaal gevraagd. Wel wordt vaak 
gezegd dat dit ‘nieuwe idealisme’ of ‘nieuwe engagement’ vooral door jongeren wordt 
aangehangen (zie bijvoorbeeld Broer en Poerink 2009). Uit een onderzoek van Synovate 
(2008) onder jongeren blijkt dat 5% van hen een project in een ontwikkelingsland heeft 
opgezet en 4% heeft deelgenomen aan een uitwisselingsprogramma in een ontwikke
lingsland. 71% van de jongeren vindt dat je inzetten voor ontwikkelingssamenwerking 
goed op je cv staat en 52% vindt het hip. In respectievelijk hoofdstuk 4 en 5 staan we stil 
bij achtergrondkenmerken en motivatie van de deelnemers aan Particuliere Initiatieven.

Het sceptische perspectief
Binnen dit perspectief wordt met veel argwaan gekeken naar ontwikkelingssamen
werking. Argumenten daarbij zijn bijvoorbeeld dat ontwikkelingssamenwerking niet 
heeft geholpen in het verleden en vast ook niet zal helpen in de toekomst (Riddell 1987). 
Ook de manier waarop ontwikkelingssamenwerking wordt aangepakt kan op veel kritiek 
rekenen: er zou te veel geld aan de strijkstok blijven hangen, er zou worden samen
gewerkt met corrupte overheden en het geld zou niet terechtkomen bij de mensen voor 
wie het bedoeld is.4 In ons onderzoek stellen wij de vraag in hoeverre deze scepsis leeft 
onder de deelnemers aan Particuliere Initiatieven.
Uit recente cijfers van een speciale Eurobarometer over Europeanen, ontwikkelingshulp 
en de millenniumontwikkelingsdoelen (ec 2010) blijkt dat in 2010 4% van de Neder
landse respondenten tegen het helpen van ontwikkelingslanden was. Dit is net iets 
boven het Europese gemiddelde van 3%. 12% van de Nederlandse respondenten vindt 
het helpen van mensen in ontwikkelingslanden niet erg belangrijk of helemaal niet 
belangrijk (respectievelijk 9 en 3%). Minder recente cijfers uit 2004 (zie ec 2005) laten 
zien dat 75% van de Nederlanders denkt dat de Nederlandse overheid arme mensen in 
Afrika, LatijnsAmerika en Azië helpt zich te ontwikkelen, terwijl 19% van de Nederlan
ders hiervan niet overtuigd is. Vergeleken met een Europees gemiddelde van 26% had 
Nederland in 2004 relatief weinig sceptici wat betreft de effectiviteit van de Nederlandse 
officiële ontwikkelingshulp. Het Nederlandse percentage van 19% uit 2004 sluit goed aan 
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bij de resultaten van de recente Barometer Internationale Samenwerking uit 2011, waar
uit bleek dat 19% van de Nederlanders vindt dat het geven van geld aan ontwikkelings
samenwerking geen zin heeft (Hento 2011).

Het ver-van-mijn-bedperspectief
Mensen die ontwikkelingssamenwerking beschouwen als iets wat ver van hen afstaat, 
zien geen link tussen hun eigen leven en gedrag en de leefomstandigheden van men
sen in ontwikkelingslanden of staan daar simpelweg niet bij stil. Ook het verleden en 
de manier waarop geïndustrialiseerde landen mede dankzij hun koloniën welvarend 
zijn geworden koppelen zij niet aan de huidige toestand in ontwikkelingslanden 
(DegnbolMartinussen en EngbergPedersen 2003: 11). Mensen die niet geïnteres
seerd zijn in ontwikkelingssamenwerking raken mogelijk iets meer betrokken bij het 
thema als dat wordt gecombineerd met amusement, loterijen of andere acties die eigen 
voordeel op leveren (Motivaction 2006, 2007). Informatie en ervaringen van vrienden 
en bekenden, bijvoorbeeld tijdens verjaardagen of op Facebook, kunnen bijdragen 
aan adhocsteun aan willekeurige projecten of organisaties. Zonder directe vraag van 
buitenaf zullen mensen die denken vanuit dit perspectief zich waarschijnlijk niet gaan 
bezig houden met hun kennis, houding en gedrag ten aanzien van ontwikkelingssamen
werking en hun rol in de wereld.
In Nederland vindt 16% van de mensen niet dat armoede in ontwikkelingslanden mede 
veroorzaakt wordt door het beleid en handelen van rijkere landen. Nog eens 30% is het 
niet met deze stelling eens of oneens of heeft er geen mening over (Hento 2011).
Ontwikkelingssamenwerking is volgens de Eurobarometer voor één op de tien van de 
Nederlanders een vervanmijnbedonderwerp. In 2010 gaf 12% van de respondenten aan 
niet betrokken te zijn bij het helpen van mensen in ontwikkelingslanden. Dit was aan
zienlijk lager dan het Europese gemiddelde van 21%. Alleen in Luxemburg, Denemarken, 
Italië, Cyprus, Zweden en Finland waren minder mensen niet betrokken bij het helpen 
van mensen in ontwikkelingslanden (resp. 6%, 8%, 8%, 10%, 10% en 11%, ec 2010). Het is 
op basis van deze gegevens niet duidelijk of deze mensen alleen niet geïnteresseerd of 
niet betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking of dat zij ook tegen ontwikkelings
samenwerking zijn.

Het eigen-land-eerstperspectief
Ook vindt een groep mensen het belangrijker om zich eerst te richten op de situatie in 
Nederland voordat steun gegeven wordt aan andere landen.5 Deze critici zijn tegen over
heidsuitgaven aan ontwikkelingssamenwerking en geven prioriteit aan problemen in 
eigen land. Zij zien bijvoorbeeld met ongenoegen hoe de eu steun geeft aan Griekenland 
terwijl zij zelf genoeg problemen in hun directe omgeving kennen die moeten worden 
aangepakt.
Uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven blijkt dat 33% van de mensen vindt dat 
de overheidsuitgaven voor ontwikkelingssamenwerking mogen verminderen, waarvoor 
als belangrijkste argument de economische crisis wordt genoemd (Den Ridder et al. 
2011a). Ook de Barometer Internationale Samenwerking laat zien dat ruim een kwart 
van de Nederlanders (32%) het eens tot zeer eens is met de stelling dat er zolang er in 
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 Nederland mensen in armoede leven, geen geld naar ontwikkelingssamenwerking 
moet gaan. Argumenten die een morele verplichting of het eigenbelang van Nederland 
benadrukken, overtuigen daarbij vaak niet: 10% van de Nederlanders vindt dat ontwikke
lingslanden hun problemen zelf moeten oplossen en 8% vindt niet dat het oplossen van 
armoede in ontwikkelingslanden ook in het belang is van rijkere landen (Hento 2011).

2.2 Betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking

Zoals in de vorige paragraaf is gebleken, zijn er verschillende manieren waarop mensen 
ontwikkelingssamenwerking beoordelen. In deze paragraaf bekijken we − onder andere 
naar aanleiding van de genoemde perspectieven − de publieke opinie over ontwik
kelingssamenwerking en eventuele trends door de tijd heen. Dit doen we aan de hand 
van de gegevens van de Eurobarometer, een survey waarmee de Europese Commissie 
sinds 1973 de publieke opinie in de lidstaten volgt. Hiernaast worden ook Special Surveys 
uitgevoerd, waarin sinds 1983 herhaaldelijk aandacht is besteed aan ontwikkelings
samenwerking.
In de Eurobarometer is over de jaren heen gekeken naar algemene betrokkenheid bij 
ontwikkelingssamenwerking door te vragen naar de mening van de respondenten 
over het helpen van mensen in ontwikkelingslanden. Van 1983 tot 1995 werd gevraagd 
of de respondenten voor of tegen het helpen van derdewereldlanden zijn en van 1996 
tot 2010 of de respondenten het wel of niet belangrijk vinden om mensen in ontwik
kelingslanden te helpen. De resultaten voor Nederland zijn weergegeven in tabel 2.1 en 
tabel 2.2. Vooral in het begin van de 21ste eeuw werd het erg belangrijk gevonden om 
mensen in ontwikkelingslanden te helpen. In 2002 en 2004 betrof het 53% en 54% van 
de Nederlanders ten opzichte van bijvoorbeeld 24% in 1983 (toen nog ‘erg voor’) en bij 
de meest recente meting in 2011 34%. Als gekeken wordt naar het totaal van Nederlan
ders die voor het helpen van mensen in ontwikkelingslanden zijn ligt dat steeds rond 
de 90% ( variërend van 86% tot 93%), met uitzondering van de 80% in 1983. Hulp bieden 
wordt dus ook over tijd door een grote meerderheid van de Nederlanders belangrijk 
gevonden. De daling in de laatste jaren komt doordat mensen wat vaker zijn gaan kiezen 
voor het antwoord ‘enigszins belangrijk’. Het thema krijgt dus, wellicht onder de invloed 
van de economische en financiële crisis, gemiddeld iets minder prioriteit.

Tabel 2.1

Opvattingen over het helpen van mensen in ontwikkelingslanden,a 1983-1995 (in procenten) 

1983 1987 1991 1995

erg voor 24 36 32 29
in enige mate voor 56 57 60 61
enigszins tegen 12 3 7 6
erg tegen 5 1 1 2

a ‘Sommige mensen zijn voor, anderen zijn tegen het helpen van derdewereldlanden. Bent u 
persoonlijk erg voor, in enige mate voor, enigszins tegen, erg tegen?’

Bron: ec (1984, 1988, 1992); eb 44.1 (ec 1996)
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Tabel 2.2

Opvattingen over het helpen van mensen in ontwikkelingslanden,a 1998-2010 (in procenten) 

1996 1998 2002 2004 2009 2010 2011

erg belangrijk 40 35 53 54 34 38 34
enigszins belangrijk 50 53 39 39 52 50 53
niet erg belangrijk 9 9 5 6 11 9 8
helemaal niet belangrijk 1 2 1 1 3 3 4

a ‘Is het wat u betreft erg belangrijk, enigszins belangrijk, niet erg belangrijk of helemaal niet 
belangrijk om mensen in ontwikkelingslanden te helpen?’6

Bron: eb 46.0 (ec 1997); ec (1999, 2003, 2005); eb 71.2 (ec 2009); ec (2010, 2011)

Tabel 2.3

Voorstandersa van het helpen van mensen in ontwikkelingslanden in Europese landen, 1983-1995b en 

1996-2010c (in procenten) 

1983 1987 1991 1995 1996 1998 2002 2004 2009 2010 2011

Frankrijk 82 84 73 73 78 70 74 88 86 86 82
België 71 75 75 65 67 55 71 85 81 87 83
Nederland 88 93 81 90 89 88 92 92 86 88 87
West-Duitsland 80 89 80 79 77 70 80 91 89 91 92
Oost-Duitsland - - 83 82 77 67 76 87 89 85 92
Italië 84 93 85 88 87 78 93 94 90 87 84
Luxemburg 87 93 83 88 92 75 96 92 88 93 92
Denemarken 87 90 79 89 83 84 93 97 92 94 90
Ierland 85 92 83 91 91 82 85 95 92 95 85
Groot-Brittannië 80 87 78 82 82 73 78 91 87 91 81
Griekenland 87 92 86 97 91 87 94 95 88 90 83
Spanje – 93 88 96 94 95 88 96 93 94 88
Portugal – 93 87 88 89 78 78 88 93 92 88
Finland – – – 82 77 70 92 91 92 94 91
Zweden – – – 84 81 83 92 97 93 96 97
Oostenrijk – – – 69 63 57 69 85 78 87 85

a Totaal van ‘erg voor’ en ‘enigszins voor’ (1983-1995) en van ‘erg belangrijk’ en ‘enigszins belangrijk’ 
(1996-2011).

b ‘Sommige mensen zijn voor, anderen zijn tegen het helpen van derdewereldlanden. Bent u 
persoonlijk erg voor, in enige mate voor, enigszins tegen, erg tegen?’

c ‘Is het wat u betreft erg belangrijk, enigszins belangrijk, niet erg belangrijk of helemaal niet 
belangrijk om mensen in ontwikkelingslanden te helpen?’

Bron: ec (1984, 1988, 1992, 1996); eb 46.0 (ec 1997); ec (1999, 2003, 2005, 2009 en 2010)
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Om meer duidelijkheid te krijgen over de publieke opinie over ontwikkelingssamen
werking in Nederland vergelijken we deze met de publieke opinie over ontwikke
lingssamenwerking in andere Europese landen. Tabel 2.3 laat de ontwikkeling zien 
van voorstanders van het helpen van mensen in ontwikkelingslanden. Om de tabel 
 overzichtelijk te houden geven we de publieke opinie over ontwikkelingssamenwerking 
weer in één percentage. We geven de voorstanders weer als percentage van alle respon
denten per land. De keuze voor de groep voorstanders is een willekeurige; we hadden 
ook het percentage tegenstanders kunnen geven.
Voor de geselecteerde landen is te zien dat vooral in de jaren negentig en in het begin 
van deze eeuw (t/m 2002) relatief minder steun bestond voor het helpen van mensen in 
ontwikkelingslanden. Vooral Frankrijk, België en Oostenrijk vallen hierbij op met per
centages onder de 80% tijdens deze hele periode. Ook Duitsland, GrootBrittannië, Por
tugal en Finland hadden toen meerdere percentages onder de 80%. Binnen deze periode 
is voor de meeste landen een dip waar te nemen in 1998. In dat jaar hebben 10 van de 
16 geselecteerde landen percentages lager dan 80% en voor 11 van de 16 landen geldt dat 
de score in 1998 de laagste is over de hele gemeten periode. Voor vier van de overige vijf 
landen (Nederland, Denemarken, Griekenland en Spanje) is er daarentegen een dip te 
zien in 1991.
Landen die veel steun voor ontwikkelingssamenwerking tonen zijn Luxemburg, Dene
marken, Ierland, Griekenland en Spanje met relatief veel scores van 90% of hoger sinds 
1983. Ook Nederland, Italië, Finland en Zweden tonen veel steun in de gemeten periode. 
Als alleen gekeken wordt naar 2011 wordt Nederland echter door veel andere Europese 
landen voorbijgestreefd wat betreft steun aan ontwikkelingssamenwerking. De landen 
die in 2011 de meeste steun geven aan het helpen van ontwikkelingslanden zijn Zweden 
(97%), Cyprus (95%), Duitsland, Luxemburg en Polen (alle 92%).

2.3 Opvattingen over het overheidsbudget

Na te hebben gekeken naar motieven voor ontwikkelingssamenwerking en algemene 
betrokkenheid richten we ons in deze paragraaf op de publieke opinie over het Neder
landse overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking. Wij hebben hierover twee 
vragen geselecteerd uit de Barometer Internationale Samenwerking.7 Wat betreft het 
overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking vindt een kleine groep dat dit ver
groot moet worden (7% à 17%, zie tabel 2.4). Over de jaren heen, van 2006 tot 2010, is 
er een geleidelijke afname te zien van mensen die voor uitbreiding van het budget zijn. 
Tussen 2010 en 2011 vond een kleine stijging plaats van het aantal mensen dat het budget 
wil verhogen. Het percentage mensen dat vindt dat het ontwikkelingsbudget verminderd 
moet worden is ook in 2011 vrij hoog met 42%. Toch vindt nog steeds een meerderheid 
van de mensen (58%) dat het overheidsbudget gelijk moet blijven of vergroot moet 
worden. Uit onderzoek van ncdo blijkt dat Nederlanders het overheidsbudget voor ont
wikkelingssamenwerking overschatten. Wanneer men op de hoogte wordt gesteld van 
het werkelijke percentage van het bruto nationaal product (0,7%) dat aan ontwikkelings
samenwerking wordt besteed, is een kleiner aandeel voor bezuinigingen (Carabain et al. 
2012b).
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Tabel 2.4

Opvattingen over het overheidsbudget voor ontwikkelingssamenwerking,a 2006-2010 (in procenten) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

vergroot worden 17 13b 13 10b 7 b 10b 
gelijk blijven 46 53b 51 56b 48b 48
verminderd worden 37 34 36 34 45b 42

a ‘Moet de Nederlandse ontwikkelingshulp vergroot worden, gelijk blijven of verminderd worden?’
b Significant verschil t.o.v. het jaar ervoor.

Bron: Hento (2011)

Hoe beoordelen Nederlanders uitgaven aan ontwikkelingshulp wanneer ze moeten 
kiezen tussen verschillende begrotingsposten, waaronder ook zorg, onderwijs of het 
terugdringen van de staatsschuld? In het Continu Onderzoek Burgerperspectieven wordt 
respondenten periodiek de vraag voorgelegd welke doeleinden van beleid met minder 
geld toekunnen en welke posten meer geld verdienen. Circa de helft van de respon
denten kiest voor een vermindering van het budget voor ontwikkelingssamenwerking. 
12% van de Nederlanders is voor het verhogen van het ontwikkelingsbudget. Alleen voor 
bijdragen aan militaire missies hebben nog minder Nederlanders geld over. In de afgelo
pen jaren is de steun voor bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking iets toegenomen. 
In de ‘begroting van het volk’ krijgen uitgaven voor internationale doelen (naast die voor 
minderheden en kunst en cultuur) van oudsher minder prioriteit (Den Ridder et al. 2011b: 
912; Dekker et al. 2012: 222).
Uit de Barometer Internationale Samenwerking (Hento 2011) blijkt overigens dat de over
heid niet het meest geschikt wordt geacht om ontwikkelingssamenwerking vorm te 
geven. Slechts 15% van de Nederlanders ziet de nationale overheid als het meest geschikt. 
Ook hulpinitiatieven van particulieren en instellingen zoals scholen, kerken en vereni
gingen worden maar in beperkt mate als het meest geschikt gezien (respectievelijk 11 en 
18%). Professionele ontwikkelingsorganisaties en internationale organisaties worden 
door de helft van de Nederlanders het meest geschikt bevonden voor ontwikkelings
samenwerking (resp. 49% en 46%).8

2.4 Resumerend

Als we de gegevens over het opinieklimaat overzien, signaleren we dat Nederlanders al 
enkele decennia in overgrote meerderheid voorstander zijn van het bieden van hulp aan 
minder bedeelden over de grens. In tijden van economische tegenwind zijn ze echter 
niet vanzelfsprekend voorstander van meer overheidsbudget voor ontwikkelingssamen
werking. In de meest recente jaren is een derde tot bijna de helft van de Nederlanders 
van mening dat overheidsuitgaven voor hulp mogen slinken. Het sceptische perspectief 
heeft relatief weinig aanhang in Nederland, wel twijfelt een minderheid van ongeveer 
een vijfde van de ondervraagden aan de effectiviteit van officiële ontwikkelingshulp.
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Over de steun voor verschillende actoren in het ontwikkelingsveld zijn de gegevens niet 
helemaal eenduidig. Verschillende auteurs hebben in de afgelopen jaren opgetekend 
dat landelijke ontwikkelingsorganisaties minder vanzelfsprekend kunnen rekenen 
op het vertrouwen van het publiek. Nederlanders willen meer verantwoording over de 
besteding van het geld en minder overheadkosten en zij twijfelen aan de effectiviteit van 
hulp (Kinsbergen et al. 2011: 2; Ars 2008: 10; Ravelli en Verhoeven 2009: 10; pqr 2010: 
20, 22). Het Nederlandse Donateurspanel stelde in 2011 vast dat het vertrouwen in lande
lijke goede doelen in de afgelopen jaren was gedaald, terwijl het vertrouwen in kleine 
lokale goede doelen hoger lag en stabieler was (Nederlandse Donateurspanel 2011: 7). 
Aan de andere kant constateert ncdo in haar Barometer Internationale Samenwerking 
dat Nederlanders vaker vinden dat professionele ontwikkelingsorganisaties het meest 
geschikt zijn om ontwikkelingssamenwerking vorm te geven dan hulpinitiatieven van 
particulieren (Motivaction 2006: 35; ncdo 2010: 27). Dat het geloof in landelijke ontwik
kelingsorganisaties zeker niet verdwenen is, wordt bevestigd in het onderzoek Geven in 
Nederland. Een percentage van rond de 44% van de huishoudens doneert aan landelijke 
goede doelen in de ontwikkelingssamenwerking. Circa 7% van de huishoudens doneert 
aan kleinschalige lokale doelen in de ontwikkelingssamenwerking; Particuliere Initia
tieven (Gouwenberg et al. 2011: 129; Schuyt et al. 2009: 119; Gouwenberg et al. 2005: 111).
De cijfers en indrukken in dit hoofdstuk maken duidelijk dat sprake is van een breed 
gedragen steun voor het verlenen van hulp, vertrouwen in lokale goede doelen en de 
ontwikkeling van een ‘belevingsperspectief’. Samen bieden deze gegevens aankno
pingspunten voor het begrijpen van de opkomst van Particuliere Initiatieven, maar uit
eindelijk bieden zij hiervoor geen eenduidige verklaring. In het vervolg van deze studie 
onderzoeken we de opvattingen en beweegredenen van de betrokkenen bij de initiatie
ven.

Noten

1 Tegenstanders van het morele perspectief vinden dat staten geen morele verplichting hebben te

genover andere staten of dat ontwikkelingssamenwerking toch niet helpt en een mogelijke morele 

verplichting dus niet relevant is (Bauer 1981; Riddell 1987).

2 De percentages respondenten die deze motivatie uit een lijst motivaties als een van de twee belang

rijkste redenen noemen voor ontwikkelingssamenwerking.

3 Of zoals Marc Broere concludeert in zijn column van 15 april 2011: ‘Er is nog steeds veel animo voor 

een betere wereld in Nederland, maar het moet wel leuk of juist zielig zijn.’ Zie: http://www.vicever

saonline.nl/2011/04/vrijdagmiddagborrelhetnieuweidealismemistpolitiekebevlogenheid/. 

4 Tegenstanders van dit perspectief benadrukken dat er geen ‘strijkstok’ is en dat ontwikkelings

organisaties uitgebreid verantwoorden wat ze waaraan besteden, waaronder de kosten voor deskun

dig, betaald personeel. Ook wijzen tegenstanders van het sceptische perspectief op de samenhang 

tussen de situatie in Nederland en de situatie in de rest van de wereld en het Nederlandse belang bij 

steun aan het buitenland.

5 Of zoals een deelnemer aan het Continu Onderzoek Burgerperspectieven stelt: ‘Verbeter de wereld, 

begin bij je eigen land’ (Den Ridder, Dekker en van Houwelingen 2011).
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6 Tot en met 2004 werd gezegd ‘mensen in arme landen in Afrika, LatijnsAmerika, Azië, enz’ in plaats 

van ‘mensen in ontwikkelingslanden’.

7 De is Barometer van de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ont

wikkeling (ncdo) wordt uitgevoerd door Motivaction en peilt sinds 2006 jaarlijks de betrokkenheid 

van Nederlanders bij internationale samenwerking.

8 De respondenten mochten meerdere antwoorden geven.
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3 Maatschappelijke betrokkenheid bij 
ontwikkelingssamenwerking: context en chronologie 
van de opkomst van Particuliere Initiatieven

De maatschappelijke betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking in Nederland kent 
een lange historie. In dit hoofdstuk schetsen we enkele contouren uit de geschiedenis 
van wat decennialang ‘de derdewereldbeweging’ heette (Beerends 1993; Kuitenbrouwer 
1994; Beerends en Broere 2004). Hiermee krijgen we zicht op de context waarbinnen 
Particuliere Initiatieven zijn ontstaan. Daarnaast schetsen we de opkomst en positie van 
Particuliere Initiatieven in het huidige ontwikkelingsveld.

3.1 Op zoek naar de historische wortels

Met het overlijden in november 2011 van Simon Jelsma, een van de grondleggers van 
de derdewereldbeweging, werd ook de geschiedenis van de beweging weer even in de 
schijnwerpers gezet. Het is een geschiedenis die zowel door historici (Kuitenbrouwer 
1994; Smits 2004) sociale wetenschappers (Wijmans 1992) als door chroniqueurs vanuit 
de beweging zelf (Beerends 1993; Beerends en Broere 2004) is opgetekend. Als startpunt 
wordt vaak de oprichting van de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand 
(Novib) in 1956 genomen (zie kader 3.1). In de periode daarvoor vonden charitatieve acti
viteiten plaats in het kader van het missie en zendingswerk van Nederlandse priesters 
en zendelingen overzee, die door particulieren op het thuisfront werden ondersteund. 
Deze kerkelijke vorm van betrokkenheid van Nederlanders bij armoede in het buitenland 
kent een lange geschiedenis en kreeg in de loop van de negentiende eeuw meer ruimte 
naarmate de welvaart steeg en de overheid de zorg voor de Nederlandse armen overnam 
(Van Leeuwen 2007: 18). Voorbeelden van vroege seculiere vormen van charitas voor en 
ideële betrokkenheid bij armoede en onrecht overzee waren de bescheiden antislavernij
beweging en het antikolonialisme in socialistische en communistische kringen.

Na het ontstaan van de Novib volgden veel meer initiatieven op het gebied van ontwik
kelingshulp, antiimperialisme en mensenrechten. De initiatieven waren heel divers en 
varieerden onder andere qua omvang (van kleinschalig tot grootschalig), bereik (van 
lokaal georiënteerd tot landelijk gericht), politieke kleur (gericht op het politieke mid
den versus radicaal hervormingsgezind) en actierepertoire (van informatiebrochure tot 
consumentenboycot, van lobby tot demonstratie). Verder verschilden de initiatieven 
in de mate waarin het zwaartepunt van hun activiteiten lag op het inzamelen van geld 
voor ontwikkelingsprojecten (charitas), op het voorlichten van het publiek over de ver
deling van macht en rijkdom in de wereld (bewustwording) of op het beïnvloeden van 
de overheid (lobby, demonstreren). Hieronder bespreken we enkele rode draden uit de 
geschiedenis, waarmee we een beeld geven van de maatschappelijke context en de infra
structuur van de sociale beweging waarbinnen Particuliere Initiatieven zijn ontstaan.
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Kader 3.1 Het ontstaan van de Novib
Begin jaren vijftig van de vorige eeuw vormden enkele vernieuwingsgezinde leden van de 
katholieke kerk, onder wie pater Simon Jelsma, de groep Plein 1954 om te praten over maat-
schappelijke onderwerpen. De groep wilde thema’s als rechtvaardigheid, eerlijkheid en 
menselijkheid in openheid met mensen van binnen en buiten de kerk bespreken. ‘Wij heb-
ben onze activiteiten Plein 1954 genoemd. Plein om de openheid naar alle kanten de ruimte 
en de vrije toegang te suggereren’ (geciteerd door Beerends 1993: 25). Jelsma preekte op het 
Plein in Den Haag om bij het publiek aandacht te vragen voor vrede, ongelijkheid in de wereld 
en de noodzaak van ontwikkelingshulp. De groep wilde geld gaan inzamelen voor unicef, 
het kinderfonds van de Verenigde Naties. Tegelijkertijd kwam ook vanuit protestantse hoek 
een humanitair initiatief van de grond. De predikant en antimilitarist Johannes Hugenholtz 
en Johan Winkler, hoofdredacteur van Vrij Nederland, die in een hoofdredactioneel artikel een 
pleidooi had gehouden voor meer hulp aan arme landen, richtten een comité op om te komen 
tot een organisatie voor ontwikkelingshulp. Hugenholtz en Jelsma besloten hun krachten 
te bundelen en in 1956 volgde de oprichting van de Novib, de Nederlandse Organisatie voor 
Internationale Bijstand. Omdat de initiatiefnemers een brede nationale organisatie voor ogen 
stond die verschillende gezindten moest kunnen binden, werden uiteenlopende maatschap-
pelijke organisaties en partijen uitgenodigd lid te worden. Zo werd de Novib een neutrale 
organisatie die in de decennia die volgden een gezichtsbepalende rol bleef spelen in de der-
dewereldbeweging (Kuitenbrouwer 1004: 66-67; Beerends 1993: 23-29, 145-156; Beerends en 
Broere 2004: 23; Smits 2004: 148-149). De organisatie werd in de jaren tachtig gesteund door 
circa 140.000 donateurs en in 2010 door ruim 420.000 donateurs (Oxfam Novib 2011; Van den 
Berg en de Hart 2008: 78).

Engagement in kleine groepen
Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstonden niet alleen vanuit de kerken, maar 
ook vanuit de kringen van studenten en intellectuelen en later ook vanuit bredere kring 
kleine groepen geëngageerde burgers die ageerden tegen armoede, onrecht en de 
buitenlandse politiek van westerse mogendheden. Hun engagement paste in een maat
schappelijk klimaat dat in het teken stond van emancipatie, zelfontplooiing en afscheid 
van de voorheen vanzelfsprekende volgzaamheid van burgers. Zo ontstond in de jaren 
vijftig de eerste organisatie tegen apartheid, het Comité ZuidAfrika, dat geld inzamelde 
voor de verdachten in een geruchtmakende rechtszaak, onder wie Nelson Mandela. 
Voorbeelden van groepen die een meer radicaal actierepertoire kozen waren Actie 
Informatie Algerije en het latere Actie Comité Angola, die demonstraties organiseerden 
tegen de koloniale politiek in respectievelijk Algerije en Angola (Van den Berg 2001: 910, 
6566).
Engagement in kleine groepen is dus niet iets geheel nieuws en er zijn parallellen tussen 
het kleinschalig engagement van toen en de Particuliere Initiatieven van nu. Wat beide 
genres gemeen hebben, is dat het kleine groepen gelijkgezinden betreft die elkaar vin
den in een ideëel of charitatief doel en zich bij aanvang informeel organiseren. De mid
delen waarvan ze zich bedienen om hun doel te bereiken zijn wel verschillend, evenals 
de doelen zelf. Terwijl we onder de initiatieven van weleer zowel inzamelingsacties als 
protestacties aantreffen, ligt het zwaartepunt bij de huidige Particuliere Initiatieven op 
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inzamelingen. En terwijl de vroegere initiatieven vaak werden geïnspireerd door kritiek 
op de bestaande wereldorde, zijn de kleinschalige Particuliere Initiatieven van vandaag 
vaker gericht op het lenigen van een concrete nood. Onconventionele actie tegen de 
huidige wereldorde zien we tegenwoordig bij groepen als andersglobalisten of de occupy
beweging (De Goede et al. 2012).

Verbreding en institutionalisering van de derdewereldbeweging
In de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw groeide de derdewereldbeweging 
uit tot een omvangrijke en gevestigde beweging. Als gevolg van ontwikkelingen zoals 
de opkomst van de televisie werden steeds meer mensen bereikt. Naast gespeciali
seerde ontwikkelingsorganisaties gingen ook vakbonden, kerken, vrouwenorganisaties 
en andere maatschappelijke organisaties zich bezighouden met het internationale 
armoede vraagstuk. En tegelijkertijd met de groei van het Nederlandse hulpbud
get en de ambtelijke organisatie ging de overheid steun geven aan particuliere 
ontwikkelings organisaties. Behalve de Novib kregen ook andere particuliere ontwik
kelingsorganisaties, waaronder de missie en zendingsorganisaties, een deel van hun 
hulpbudget uit de schatkist (het zogenaamde medefinancieringsprogramma, Smits 
2004: 156161; Hoebink 2010).1 Daarnaast stelde de overheid via de Nationale Commissie 
Ontwikkelingsstrategie (nco)2 subsidie ter beschikking aan organisaties die in Neder
land voorlichting wilden geven over het armoedevraagstuk. Kuitenbrouwer meldt dat de 
derdewereldbeweging tegen het einde van de jaren zeventig ruim driehonderd door de 
nco gefinancierde arbeidskrachten telde (Kuitenbrouwer 1994: 64). Van de hier beschre
ven verbreding en institutionalisering van de derdewereldbeweging, onder andere door 
de subsidiemogelijkheden, hebben de latere kleinschalige Particuliere Initiatieven 
kunnen profiteren. Binnen de budgetten van zowel de organisaties in het medefinancie
ringsprogramma als van de ncdo werd in de loop van de jaren negentig van de vorige 
eeuw ruimte gereserveerd om de activiteiten van Particuliere Initiatieven te onder
steunen.

Lokale structuren
Een derde karakteristieke ontwikkeling die we uit de geschiedenis van de derdewereld
beweging kunnen optekenen is die van het ontstaan van plaatselijke groepen verspreid 
door het land. Een deel van de lokale initiatieven kwam spontaan van de grond, geïn
spireerd door internationale gebeurtenissen. Als voorbeeld noemt Beerends (1993: 126) 
de oprichting van de allereerste Wereldwinkel in Breukelen als reactie op het mislukken 
van de Unctadconferentie in 1968. Een ander deel ontstond als onderdeel van een lan
delijk netwerk of organisatie. Zo had Novib in de begintijd maar liefst 1050 plaatselijke 
groepen die in de zogenoemde ‘antihongerweek’ collectes organiseerden.3 Ook ont
stonden in navolging van landen en solidariteitsgroepen voor bijvoorbeeld ZuidAfrika, 
Indonesië of landen in LatijnsAmerika overal in Nederland lokale werkgroepen die zich 
ook met ontwikkelingen in deze landen gingen bezighouden. Na de oprichting van de 
Nederlandse sectie van Amnesty International in 1968 werden op verschillende plaat
sen lokale afdelingen opgericht. Na de oprichting in 1970 van de Landelijke Stichting 
Wereldwinkel groeide ook het aantal wereldwinkels aanzienlijk. Binnen twee jaar telde 



44

par ticuliere init iatie ven in ont wikkel ingssa menwerking

Nederland 140 wereldwinkels (Beerends 1993: 127) en anno 2012 zijn er 400 (www.nieuw. 
werelwinkels.nl).4

Lokale kerkelijke groepen ontstonden langs de lijnen van de kerkelijke infrastructuur 
en de banden van parochies en gemeenten met het missie en zendingswerk. Door de 
oude traditie dat de missionarissen en zendelingen voor hun ontwikkelingswerk steun 
kregen vanuit hun eigen parochie, gemeente of congregatie in Nederland is de kerk 
voor veel gelovigen van oudsher een venster geweest op armoede in de wereld. De aan 
plaatselijke kerken verbonden missiegroepen werden vanaf de jaren zestig zogenoemde 
movgroepen (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede). Deze werden vanuit 
de bisdommen begeleid door missiesecretarissen, priesters die waren aangesteld 
om gelovigen te betrekken bij het werk van de missie. In de protestantse kerken ont
stonden z wogroepen (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). 
Vanaf de jaren zeventig gaf de nco subsidie aan het ik vos (Interkerkelijk 
Vormingswerk Ontwikkelingssamenwerking), gelieerd aan de kerkelijke vredesbewe
ging ik v (Interkerkelijk Vredesberaad), waarmee enkele mensen voor het kerkelijke 
bewustwordingswerk werden betaald. Beerends schatte in 1993 dat de kerkelijke derde
wereldbeweging zo’n 1200 katholieke movgroepen telde, 600 z wo groepen en nog 
circa 200 andere kritische kerkgroepen (Beerends 1993: 157169).

Kader 3.2 Particuliere Initiatieven en de traditie van de missie en de zending
Zowel de rooms-katholieke kerk als de protestantse kerken kennen de traditie van het uit-
zenden van geestelijken om andere volken te bekeren en hen tegelijkertijd te helpen bij hun 
ontwikkeling door activiteiten te ontplooien in de sfeer van onderwijs, gezondheidszorg of 
landbouw. Al in de negentiende eeuw kregen Nederlandse priesters, missionarissen en zende-
lingen in de Derde Wereld steun voor hun werk vanuit de eigen congregatie, een zendingsge-
nootschap, een parochie of gemeente of de eigen kring van familie en vrienden in Nederland.
Toen Nederlandse priesters en zendelingen in de decennia na de Tweede Wereldoorlog weg-
vielen door ouderdom of omdat de middelen opdroogden (zending) bleef soms contact be-
staan tussen lokale geestelijken en Nederlandse parochies en gemeenten, bijvoorbeeld via de 
hierboven genoemde mov- en z wo-groepen. Zo brachten priesters uit ontwikkelingslanden 
bezoeken aan parochies in Nederland en bleven Nederlanders fondsen voor hen werven. De 
rol van Nederlandse missionarissen en zendelingen werd soms ook overgenomen door jonge 
lekenwerkers, ontwikkelingswerkers of reizigers die via het bestaande kerkelijke netwerk in 
contact kwamen met de projecten van lokale geestelijken. Via vrienden en familie in Neder-
land organiseerden zij steun voor de projecten (Lems 2007: 75-83; wrr 2010b: 36-37; Interview 
Joep van Zijl, Cordaid).

De Stichting Pater Vos India, Schaijk (Noord-Brabant)
De geschiedenis van de Stichting Pater Vos India, een van de Particuliere Initiatieven die in ons 
onderzoek zijn opgenomen, weerspiegelt de continuïteit van de banden van parochies met het 
traditionele missiewerk. De stichting is voortgekomen uit een mov-groep in het Brabantse 
Schaijk waarvan een van de geïnterviewden van de stichting al 35 jaar deel uitmaakt. In 1991 
klopte een dorpsgenoot en neef van pater Vos aan bij de mov-groep met het idee om geld in
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Kader 3.2 (vervolg)
te zamelen voor het werk van zijn oom in India, die dat jaar zijn vijftigjarig jubileum in de mis-
sie vierde. De mov-groep heeft daarop een inzamelingsactie gehouden waarvan de opbrengst 
naar India is gebracht. Mede op aanraden van de missieprocureur van de congregatie van pater 
Vos is besloten het ontwikkelingswerk van de missie in het gebied waar hij werkt structureel 
te gaan ondersteunen en is daartoe een fonds opgericht. Een geïnterviewde van de stichting 
vertelt dat zijn persoonlijke band met pater Vos verder teruggaat dan de officiële start van het 
fonds:

Pater Vos was een buurjongen van mijn vader en die hielden heel hun jeugd frequent correspondentie 
met elkaar [...] Ttoen mijn vader met zijn ogen sukkelde, kon hij eigenlijk niet meer schrijven. Ja, dat is 
iets voor jou, dat moet jij maar doen, zo ging dat dan! [...] En toen heb ik die correspondentie gedaan. 
Dat was eigenlijk heel leuk, want hij kon ook mooie brieven schrijven [...] Ttoen heb ik gezegd: zo gauw 
als ik met pensioen ben, dan gaan we ernaar toe. (man, initiator, 73 jaar)

Toen pater Vos in 1996 overleed, werd het contact met de Indiase priesters in het missiegebied 
voortgezet.
Vanuit de parochie Schaijk werd overigens niet alleen het werk van pater Vos in India onder-
steund. Ook voor het werk van andere oud-Schaijkse priesters en zusters in de missie werd 
geld ingezameld, onder meer voor activiteiten in Tanzania, Indonesië en Ghana (Stichting Pater 
Vos India 2005).

Naast de lokale initiatieven die zijn ontstaan vanuit de kerk, seculiere landelijke or
ganisaties en burgers zelf hebben veel lokale overheden activiteiten in hun gemeente 
ontplooid in het kader van stedenbanden en ontstond in de loop van de decennia een 
lokale ondersteuningsstructuur voor ontwikkelingsvraagstukken: de lokale en regionale 
Centra voor Ontwikkelingssamenwerking (het cossennetwerk).

Kortom, met de groei van de derdewereldbeweging ontstond vanaf de jaren zestig van de 
vorige eeuw ook een uitgebreide lokale infrastructuur waar mensen met belang stelling 
voor mondiale ontwikkelingen elkaar konden vinden. Van deze infrastructuur en de 
voorzieningen van gemeenten en Centra voor Ontwikkelingssamenwerking hebben de 
latere Particuliere Initiatieven kunnen profiteren. Verschillende Particuliere Initiatieven 
in ons onderzoek hebben activiteiten kunnen ondernemen in samenwerking met andere 
plaatselijke ontwikkelingsinitiatieven, kregen financiële steun van de lokale overheid 
of konden hun projecten ontwikkelen met behulp van de expertise van een regionaal 
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (zie hoofdstuk 6). De Stichting Pater Vos 
India is rechtstreeks voortgekomen uit een bestaande movgroep. De geschiedenis 
van ‘Afos, de naaste veraf’ in Dronten, die teruggaat tot 1968, laat zien hoezeer de ge
schiedenis van een Particulier Initiatief verweven kan zijn met de ontwikkeling van de 
derdewereldbeweging op lokaal niveau (zie kader 3.3).
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Kader 3.3 Afos/De Naaste Veraf, Dronten (Flevoland)
In 1968 werd de stichting Actiecomité Flevoland voor ontwikkelingssamenwerking (Afos) 
opgericht. De initiatiefnemers, die ook pioniers waren in de ontwikkeling van het nieuwe 
 Flevoland5, stelden zich ten doel informatie te geven over ontwikkelingsvraagstukken, con-
tacten te leggen tussen Noord en Zuid en fondsen te werven voor projecten. Vanaf het begin 
waren de initiatiefnemers betrokken bij zowel landelijke activiteiten op het terrein van ontwik-
keling, vrede en mensenrechten als lokale en regionale activiteiten, organisaties en instanties. 
In de beginperiode was de groep lid van het landelijke groepenoverleg van Novib en sloot zich 
aan bij de activiteiten van de landelijke Vredesweek van het Interkerkelijk Vredesberaad. Van-
uit de jongerengroep van het actiecomité zijn de plaatselijke wereldwinkel en een plaatselijke 
Amnesty-groep ontstaan. Actuele thema’s uit de landelijke derdewereldbeweging en de vre-
desbeweging werden ook in Flevoland behandeld. Er waren bijeenkomsten over onder andere 
de wereldhandel, kernwapens, apartheid en de boycot van producten uit Chili.
In de jaren zeventig werd de Afoscontactgroep opgericht, waaraan 27 maatschappelijke orga-
nisaties uit Dronten deelnamen. Vanuit die groep werd de gemeente betrokken bij ontwikke-
lingssamenwerking, werd de verwante stichting De naaste Veraf opgericht (1980) en werd voor 
Flevoland een veldwerker aangesteld, waaruit later met steun van de nco het cos (Centrum 
voor Ontwikkelingsamenwerking) Flevoland uit voortkwam.
Vanaf het begin werd ook geld ingezameld voor concrete projecten in onder meer Peru, 
 Kameroen, Tanzania, Bolivia en Eritrea. Tegenwoordig worden de doelstellingen ‘bewust-
wording stimuleren’ en steun verlenen aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden nog 
altijd gecombineerd, waarbij het zwaartepunt ligt op het werven van fondsen voor Burkina 
Faso (www.afosflevoland.nl).

Professionalisering en schaalvergroting
Een laatste leidmotief uit de geschiedenis van de derdewereldbeweging dat relevant 
is voor de positie van Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssector is die van 
professio nalisering en schaalvergroting. Onder professionalisering verstaan we het ont
wikkelen van vakmanschap door het verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig 
zijn voor het effectief organiseren van ontwikkelingsprojecten. Ontwikkelingswerk 
is een vakgebied dat in de loop van de decennia is geëvolueerd. Het is wel neergezet 
als work in progress waarin zich trends en verschuivingen voordoen onder invloed van 
politieke ontwikkelingen en ervaringen. Verder is ontwikkelingswerk een pluriform 
vakgebied, waarbij maatschappijvisie en politieke overtuiging van invloed zijn op de 
accenten, onderwerpen en aanpak. De algemene trend in de afgelopen decennia was een 
verschuiving van directe steun aan concrete ontwikkelingsprojecten naar het stimuleren 
van goed bestuur, democratisering en een sterke civil society in ontwikkelingslanden. 
Samen met begrotingssteun en inzet voor de belangen van ‘het Zuiden’ in internatio
nale handelsbesprekingen zou dat moeten leiden tot politieke, sociale en culturele 
veranderingen, lokaal en op wereldschaal, hetgeen uiteindelijk de motor zou kunnen 
zijn voor structurele ontwikkeling (Schulpen 2007: 11). Een trend die samenhangt met 
deze meer omvattende aanpak was die van de schaalvergroting. Vanuit de overtuiging 
dat gebundelde inzet een grotere impact heeft op ontwikkeling zijn verschillende Neder
landse ontwikkelingsorganisaties in de afgelopen decennia gefuseerd en vaker deel gaan 
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 uitmaken van internationale hulpconsortia. Deze verschuiving van concrete projecthulp 
naar meer abstracte en grootschaliger hulpprogramma’s is echter lastig te combine
ren met de roep om inzichtelijke resultaten en met de noodzaak van publieke steun 
(waar onder donateurs). Met andere woorden: voor traditionele grote ontwikkelings
organisaties is het door de schaalvergroting en professionalisering moeilijker geworden 
om concrete resultaten van hun inspanningen te laten zien, hetgeen afbreuk kan doen 
aan hun legitimiteit en daarmee aan de publieke steun voor hun werk. Dankzij hun con
crete projecten en zichtbare resultaten hebben kleinschalige Particuliere Initiatieven die 
handicap niet (Schulpen 2007: 12). Zoals bekend stellen we ons in dit onderzoek de vraag 
in hoeverre de professionalisering en schaalvergroting van ontwikkelingsorganisaties 
de opkomst van Particuliere Initiatieven hebben gevoed. Is onvrede over een verzakelijk
te aanpak van ontwikkelingsorganisaties voor respondenten in Particuliere Initiatieven 
de aanstichter geweest van hun particulier engagement? De professionalisering en 
schaalvergroting van ontwikkelingsorganisaties vormen niet alleen een ontwikkeling 
die hen op afstand heeft gezet van Particuliere Initiatieven, maar hebben een deel van 
de Particuliere Initiatieven ook meegezogen. In de zoektocht naar fondsen conformeren 
Particuliere Initiatieven zich ook aan de voorwaarden die door de fondsenverstrekkende 
organisaties aan hun projecten worden gesteld. Die professionalisering markeert hun 
ontwikkeling van aanvankelijke outsiders naar erkende spelers in de ontwikkelings
sector.

3.2 Van outsiders naar gevestigd onderdeel van de ontwikkelingssector

Particuliere Initiatieven zijn een fenomeen met lange wortels, maar in de loop van de 
jaren negentig van de vorige eeuw werden de kleinschalige projectorganisaties als een 
apart genre herkend en steeds zichtbaarder. Afgemeten aan de oprichtingsdata van de 
Particuliere Initiatieven in het onderzoek van Kinsbergen en Schulpen neemt het aantal 
pi’s al vanaf de jaren zeventig toe en is een piek in de groei te zien tussen 2000 en 2006 
(Kinsbergen en Schulpen 2010: 25). Een aantal ontwikkelingen kan worden gezien als 
blijk van erkenning van pi’s als onderdeel van de ontwikkelingssector: het ontstaan 
van subsidiekanalen, de professionalisering van het pi en de oprichting van branche
verenigingen.

Fondsen
In reactie op hun zoektocht naar fondsen ontstaan in de jaren negentig van de vorige 
eeuw verschillende subsidieloketten voor Particuliere Initiatieven. In 1991 werd door 
het ministerie van Buitenlandse Zaken het programma Kleine Plaatselijke Activitei
ten (kortweg het k paprogramma) in het leven geroepen, sinds 1994 beheerd door de 
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling 
(ncdo).6 De gedachte achter het programma was dat het steunen van de activiteiten 
van kleine plaatselijke Particuliere Initiatieven zou zorgen voor een verbreding van het 
draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Met andere woorden: men veronderstelde 
dat door het steunen van pi’s een groter deel van de bevolking zou worden bereikt met 
informatie over ontwikkelingsvraagstukken. Tussen 1994 en 2006 groeide het aantal 
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toegekende projecten van circa 100 naar circa 600, en het budget voor het programma 
groeide  navenant (Bouzouba en Brok 2005: 5; Van den Berg 2008: 77). Eind 2010 stopte 
het programma toen de ncdo vanwege een kabinetsbesluit afscheid moest nemen van 
de subsidieverlenende taak die zij sinds het ontstaan in de jaren zeventig had gehad. In 
een terugblik berekende de ncdo dat zij 7736 subsidieaanvragen had verwerkt. Het pro
gramma had de naam ruimhartig te zijn. Tot 2007 werden weinig aanvragen afgewezen, 
maar na de invoering van een strenger beoordelingssysteem nam het aandeel afwijzin
gen toe (Hento et al. 2011: 11). In de praktijk betekende steun vanuit het programma dat 
de door de pi’s zelf lokaal geworven fondsen en donaties werden verdubbeld door de 
ncdo. Daarnaast bood de ncdo ondersteunende expertise bij ontwikkelingsprojecten, 
onder meer in de vorm van trainingen. Dat laatste doet het inmiddels tot kenniscentrum 
omgevormde instituut nog steeds.
Een andere belangrijke poot in het subsidielandschap voor pi’s vormde tot voor kort het 
loket Laagdrempelige Initiatieven en Kenniscentrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
(Linkis) van de medefinancieringsorganisaties, opgericht in 2002.7 Ook hier konden 
Particuliere Initiatieven een beroep doen op financiële ondersteuning, mits hun project 
paste binnen de thematiek, aanpak en aanvullende criteria van de fondsenverstrekkende 
organisatie. Hoewel het gezamenlijke loket inmiddels is gesloten, kunnen Particuliere 
Initiatieven bij afzonderlijke hulporganisaties of de gezamenlijke loketten van enkele 
hulporganisaties nog wel terecht voor het aanvragen van financiering van projecten in 
ontwikkelingslanden of activiteiten in Nederland.8

Ten slotte richt de hulporganisatie Wilde Ganzen zich uitsluitend op het bieden van 
financiering aan Particuliere Initiatieven. De organisatie is in dezelfde periode als de 
Novib opgericht (1957) vanuit het Interkerkelijk Overleg inzake Radioaangelegenheden 
(ikor), een voorloper van de latere omroeporganisatie ikon. In de begintijd deed de 
stichting inzamelingsacties via de radio, in 1957 bijvoorbeeld voor een aardbeving in 
Turkije. Vanaf 1972 zendt zij de karakteristieke ‘ganzenvluchten’, korte fondsenwervings
films, uit op televisie. Begin jaren negentig startte Wilde Ganzen met de vermeerderings
acties voor Particuliere Initiatieven: aan door een pi  zelf ingezamelde bedragen draagt 
Wilde Ganzen nog eens 55% bij. Bovendien kunnen initiatieven hier aankloppen voor 
trainingen en expertise ten behoeve van hun ontwikkelingsprojecten.

Kanttekeningen en professionalisering
De ontwikkeling naar een meer gevestigde positie van Particuliere Initiatieven in de 
ontwikkelingsbranche is niet alleen af te lezen aan het beschikbaar komen van fondsen 
voor deze speciale categorie hulpinitiatieven. Kenmerkend is ook de professionalisering 
die op gang kwam onder invloed van de aangescherpte criteria van fondsen, de trainin
gen en scholingsmogelijkheden en het leren door ervaringen. De rol van Particuliere 
Initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking is vanaf het begin niet onomstreden 
geweest. Zo hebben ontwikkelingsexperts hun onzekerheid uitgesproken over de vraag 
of Particuliere Initiatieven met hun kleinschalige concrete activiteiten wel in staat zijn 
een ontwikkelingsproces op gang te brengen. In veel gevallen zou hun werk ‘symptoom
bestrijding [zijn] waarbij de structurele oorzaken onaangeroerd blijven’ (Kinsbergen en 
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Schulpen 2010: 34). Een van onze respondenten uit het veld van ontwikkelingssamen
werking licht toe:

Een deel van die verwarring komt voort uit een verschil in definitie van internationale samen-
werking en ontwikkelingshulp. Is dat het slaan van waterputten en bouwen van scholen en het 
stichten van gezondheidscentra? Of is ontwikkelingshulp het zorgen dat er lokaal structuren 
ontstaan waarmee die landen zelf in staat zijn om dit soort voorzieningen te organiseren, dat 
er lokale organisaties zijn die de lokale overheid onder druk kunnen zetten om te zorgen dat dit 
georganiseerd wordt? (Huub Severiens, Wereldse Zaken)

Een aantal meer concrete kanttekeningen betreft de soms te persoonlijke band met 
lokale partners (hetgeen kritisch toezicht in de weg kan staan), de neiging om te wei
nig gebruik te maken van de bestaande lokale sociale en politieke infrastructuur, de 
gebrekkige monitoring en projectevaluatie en de niet gewaarborgde duurzaamheid 
van initiatieven (blijft een school functioneren wanneer de hulpstroom vanuit het 
pi in Nederland opdroogt?) (Schulpen 2007: iiiiv). Met name voor de initiatieven die 
fondsen aanschrijven9 en een al langer durende relatie hebben met fondsorganisaties 
alsmede voor de wat oudere, meer ervaren initiatieven is de laatste jaren een positieve 
trend opgetekend naar professionalisering en kwaliteitsverbetering. Deelnemers aan 
deze initiatieven zijn in staat en bereid om bijvoorbeeld middelen en tijd vrij te maken 
voor trainingen en workshops, voor het gedegen uitwerken van projectplannen en voor 
projectevaluatie (Kinsbergen en Schulpen 2010: 37 en de verwijzingen aldaar). De kwali
teitsverbetering wordt onderschreven door een van de geïnterviewde sleutelpersonen uit 
het veld van de ontwikkelingssamenwerking, maar hij maakt er ook een kantt ekening 
bij:

Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat die professionaliseringsslag vooral gericht is op het 
project en op fondsenwerving en communicatie, maar nog te weinig op het plaatsen van de 
problematiek waar zij zich mee bezig houden in een breder perspectief. Die problematiek is 
namelijk ook het gevolg van ongelijke handelsverhoudingen in de wereld, subsidies, import-
beperkingen en dergelijke. Daar houden maar weinigen zich mee bezig. Velen zien het ook 
niet als een taak voor zichzelf om daar wat mee te doen, terwijl ik denk dat deze organisaties 
wat dat betreft nog een heel groot potentieel aan mobiliserend vermogen hebben. (Robert 
Wiggers, Wilde Ganzen)

Eigen brancheorganisaties
Ten slotte is de komst van een eigen brancheverenigingen voor Particuliere Initiatieven 
te zien als een teken van de emancipatie van ‘het pi’. In 2009 werd de koepelorganisatie 
Partin opgericht om de visie en de belangen van kleinschalige Particuliere Initiatieven 
binnen de ontwikkelingssector voor het voetlicht te brengen. De organisatie wilde 
tegenwicht bieden aan het imago van pi’s als amateurs:

Het pi  heeft het imago dat ze vooral hobbyisten zijn. Dat is niet meer van deze tijd. Er zijn vele 
hoogwaardige kleine initiatieven actief. Die kennis verdient verspreiding in bredere kring. 
(www.Partin.nl)



50

par ticuliere init iatie ven in ont wikkel ingssa menwerking

Tegenover de kritiek dat ze geen structurele ontwikkeling tot stand kunnen brengen, 
stelt Partin dat Particuliere Initiatieven vaak wel het verschil maken in het leven van 
mensen:

Ze weten, dat ze de wereld niet veranderen met hun werk, maar ze weten ook dat ze wél bijdra-
gen aan de verbetering van de levensomstandigheden van mensen op een klein plekje in die 
wereld (www.partin.nl).

De organisatie heeft ook een intern gerichte functie: het onderling delen van kennis en 
ervaringen zodat de initiatieven aan kwaliteit kunnen winnen. Eind 2011 waren circa 
180 Particuliere Initiatieven aangesloten bij Partin.
Naast Partin bestaat sinds 2006 het Innovatieplatform Ontwikkelingssamenwerking, in 
2010 voortgezet als branchevereniging Nieuw is. Begin 2011 telde de vereniging twintig 
leden. Nieuw is is bedoeld voor kleinschalige, jonge ontwikkelingsorganisaties van 
mensen die voor een deel een opleiding hebben gehad in de ontwikkelingssamen
werking en de ambitie hebben om professioneel en indien mogelijk betaald aan de slag 
te gaan. De vereniging plaatst zichzelf tussen de grote professionele ontwikkelings
organisaties (Partos, Branchevereniging voor Internationale Samenwerking) aan de 
ene kant en de kleinschalige Particuliere Initiatieven van Partin aan de andere kant. 
Net als Partin beoogt zij de belangen van de lidorganisaties ten opzichte van de over
heid en de rest van de buitenwereld te behartigen en wil zij door samenwerking en het 
uitwisselen van kennis en ervaring de capaciteit van de lidorganisaties versterken. In 
het verleden heeft de groep met succes gelobbyd om aanspraak te kunnen maken op 
geld uit het Medefinancieringsstelsel (mfs). Halverwege de mfs Iperiode (20062010) 
kwam een budget ‘mfs Jong en Vernieuwend’ beschikbaar voor organisaties jonger dan 
vijf jaar. In de huidige mfs i iperiode (20112015) is dat budget niet meer beschikbaar. 
Omdat veel jongere organisaties niet konden voldoen aan de vereisten van het reguliere 
 Medefinancieringsstelsel moesten zij op zoek naar alternatieve financieringsbronnen 
(www.nieuwis.org).

Huidige situatie
De ontwikkelingssector ligt al enkele jaren onder vuur. Het nut van draagvlak
activiteiten en de effectiviteit van hulp worden volop bediscussieerd en in deze tijd 
van  bezuinigingen wordt de sector niet ontzien. Hoewel Particuliere Initiatieven geen 
directe steun krijgen van de overheid, heeft dit klimaat voor hen wel gevolgen. Met 
het wegvallen van de subsidieverdelingstaak van de ncdo hield eind 2010 ook het 
k paprogramma op te bestaan. Daarvoor in de plaats kwam het sbosprogramma (Sub
sidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking), dat vooral was gericht 
op het financieren van bewustwordingsactiviteiten in Nederland en hoge eisen stelde 
aan het verantwoorden van het effect van die activiteiten. Voor Particuliere Initiatieven, 
die in meerderheid vooral zijn gericht op het financieren van projecten in ontwikke
lingslanden, was dit een minder passende subsidiefaciliteit. Bestuursleden van Partin 
schatten in dat de vereisten van de subsidieregeling voor een groot deel van hun achter
ban een te hoge drempel vormden (Interview Lucy Engelen en Annie Manders, Partin). 
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Onder druk van bezuinigingen werd het loket in augustus 2011 voor de rest van 2011 en 
2012 tot nader order gesloten.
De kritiek op ontwikkelingssamenwerking en de versobering van subsidiemogelijk
heden zullen waarschijnlijk niet direct het einde van de groei van het pi inluiden. Zoals 
uit opinieonderzoek blijkt, kunnen lokale goede doelen zoals Particuliere Initiatieven op 
het vertrouwen rekenen van een flink deel van de Nederlandse bevolking (Nederlandse 
Donateurspanel 2011: 6). De voorvrouwen van de brancheorganisatie Partin schetsen de 
houding van hun achterban bovendien als pragmatisch en niet geneigd tot defaitisme. 
In reactie op het sluiten van subsidieloketten zal de houding zijn: ‘Dat is heel erg jammer, 
maar ik ga gewoon dóór!’ (Lucy Engelen en Annie Manders, Partin). De gesprekken met 
deelnemers aan Particuliere Initiatieven bevestigen die indruk. Een van de initiatieven 
ontving achttien jaar lang geld uit het k paprogramma van de ncdo:

De ontwikkelingshulp van dit kabinet [...] is alleen maar afbreken. En dit vind ik jammer. [...] 
Het is niet zozeer dat ik er nu zelf ook qua stichting minder van word. Want je ziet het, linksom 
of rechtsom kom ik toch wel weer aan mijn geld. En het gekke is, ik heb nu geen steun dit jaar, 
maar ik heb nog nooit zoveel geld opgehaald. Dus dat is ook weer een kwestie van, je moet 
leren omgaan met de omstandigheden. (man, bestuurslid, 63)

Uiteindelijk valt niet met zekerheid te zeggen wat het effect op de langere termijn zal 
zijn van de huidige ontwikkelingen. Aan de ene kant zullen Particuliere Initiatieven zich 
het vuur uit de schoenen gaan lopen om alternatieve financieringsbronnen aan te boren 
voor lopende initiatieven. Wanneer mensen hebben ondervonden dat ze het verschil 
kunnen maken in het leven van hun doelgroep laten ze die niet graag in de steek. Aan 
de andere kant kan niet worden uitgesloten dat de afname van beschikbare middelen 
zal leiden tot bescheidener of minder projecten. Vooral voor beginnende kleine initia
tieven zal het lastiger zijn fondsen te vinden en te professionaliseren. In het najaar van 
2012 liep het aantal aanvragen van Particuliere Initiatieven bij de fondsloketten Wilde 
Ganzen, Impulsis en Cordaid terug. Een van de mogelijke verklaringen werd gezocht in 
de veranderende behoeften van de initiators: de tanende populariteit van het starten van 
semipermanente stichtingen en de groeiende voorkeur voor gelegenheidsverbanden die 
fondsen werven via sociale media in plaats van via de traditionele fondsorganisaties (My 
World 2012). Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of hiermee een nieuwe trend is 
ingezet.

3.3 Resumerend

De geschiedenis van de derdewereldbeweging kent enkele rode draden die inzichte
lijk maken dat Particuliere Initiatieven niet vanuit een vacuüm zijn ontstaan. Hoewel 
de groei van Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking soms wordt 
geïnterpreteerd als een breuk in de ontwikkeling van het Nederlandse hulplandschap, 
duidt het fenomeen ook op continuïteit in de betrokkenheid bij armoedebestrijding en 
verwante thema’s als oneerlijke handel en mensenrechten. Aan de ene kant passen de 
initiatieven in de traditie van particuliere (kerkelijke) liefdadigheid en aan de andere 
kant zijn parallellen te trekken met het kleinschalige, lokale, informeel georganiseerde 
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activisme dat Nederland leerde kennen in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Net als 
in de jaren vijftig eisen outsiders nu een rol op in de internationale betrekkingen. Toen 
maakten activisten en idealisten hun entree in de wereld van de traditionele diploma
tieke elite en vroegen meer ruimte voor ideële waarden in de buitenlandse politiek (Van 
den Berg 2011b: 5657). De Particuliere Initiatieven waren bij aanvang evenzeer outsiders, 
die de wereld van de grote ontwikkelingsorganisaties en de gouvernementele ontwik
kelingssamenwerking betraden om hun eigen rol te spelen. Inmiddels worden zij erkend 
als een gevestigd onderdeel van de ontwikkelingssector (Kinsbergen en Schulpen 2010: 
10) en worden ze door overheid en politici omarmd als een belangrijke vorm van hulp.

Noten

1 Eind jaren zestig werd 3,5% van het Nederlandse ontwikkelingsbudget vrijgemaakt voor het medefi

nancieringsprogramma. De verdeelsleutel was als volgt: de protestantse zendingsorganisatie icco 

(Interkerkelijke Coördinatie Commissie) en de katholieke missieorganisatie Cebemo (Centrale voor 

Bemiddeling bij Medefinanciering Ontwikkelingsprogramma’s) kregen elk 40% van dat budget en 

de Novib kreeg 20%. Eind jaren zeventig werd ook de humanistische organisatie Hivos opgenomen 

in het medefinancieringsprogramma (Smits 2004: 160, Beerends 1993: 147, 158) en inmiddels maken 

veel meer organisaties aanspraak op een deel van het medefinancieringsbudget. 

2 De nco werd opgericht in 1970, werd in 1973 omgedoopt tot Nationale Commissie Voorlichting 

en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking en is de voorloper van de huidige ncdo. Over de 

roerige geschiedenis van de commissie zie Beerends 1993: 283 e.v. en Van den Berg 2001: 1112. Over 

het feit dat de nco de gemoederen in het politieke debat regelmatig heeft beziggehouden schijnt 

minister van Ontwikkelingssamenwerking De Koning eind jaren zeventig te hebben verzucht ‘dat de 

nco nog geen 1% uitmaakte van zijn begroting, maar dat wel 25% van de vragen over de nco gingen’ 

(Beerends 1993: 288). 

3 In de jaren zeventig was dat aantal aanzienlijk geslonken tot circa tachtig. De Novib had het moeilijk 

en kreeg steeds meer concurrentie van andere groeperingen (Beerends 1993: 145150).

4 Producten uit eerlijke handel ( fair trade) worden door steeds meer Nederlanders gekocht, maar in

middels vooral in supermarkten (De Goede en Ruben 2012).

5 In 1962 werden de eerste huizen in Dronten opgeleverd, in 1972 werd de gemeente Dronten ingesteld 

(http://dronten.flevoland.to/geschiedenis/, geraadpleegd januari 2012).

6 Vanaf 2011 heeft het instituut een andere taak en voert het een andere titel: ncdo Centrum voor 

mondiaal burgerschap.

7 Oxfam Novib, Cordaid, icco, Hivos. ncdo, Wilde Ganzen en Plan Nederland hebben er ook een 

periode deel van uitgemaakt, de Cossen (Centra voor Ontwikkelingssamenwerking) hadden een 

adviserende rol (Kinsbergen en Schulpen 2010: 19). Het loket is in juli 2012 gesloten en opgegaan in 

het online platform MyWorld.

8 Fondsen voor projecten in ontwikkelingslanden zijn beschikbaar via onder andere Impulsis (icco, 

Edukans, Kerk in Actie), Cordaid en Simavi. Oxfam Novib stelt fondsen beschikbaar voor activiteiten 

in Nederland die aansluiten bij zijn werk. Zie www.impulsis.nl, www.cordaid.nl, www.simavi.nl en 

www.oxfamnovib.nl/GlobalLink.

9 In de uitgebreide onderzoeksverzameling van Kinsbergen en Schulpen (2010: 19) gold dat voor 

65% van de initiatieven.
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4 Particuliere Initiatieven: eerste kennismaking

4.1 State of the art

Een van de meest in het oog springende kenmerken van het veld van de Particuliere 
Initiatieven is de diversiteit. De omvang, werkwijze, thematiek en ambities van Parti
culiere Initiatieven lopen enorm uiteen. Mede daarom, maar ook door het informele, 
kleinschalige karakter en het ontbreken van een centrale registratie is niet exact aan te 
geven hoeveel Particuliere Initiatieven Nederland telt. Verschillende auteurs hebben 
zich gewaagd aan schatting, die variëren van 6.400 (Brok en Bouzoubaa 2005: 62) tot 
15.000 (Van Voorst 2005: 9). Het online platform voor Particuliere Initiatieven MyWorld 
noemt een aantal van 8.000 (www.myworld.nl).
Voor een overzicht van kerngegevens biedt het kwantitatieve onderzoek van Kins bergen 
en Schulpen uit 2010 onder 893 Particuliere Initiatieven een geschikt vertrekpunt. Deze 
onderzoekers definiëren een Particulier Initiatief als een groep mensen die in één of 
meerdere ontwikkelingslanden directe en structurele steun biedt door middel van 
kleinschalige en vrijwillige activiteiten zonder daarvoor directe financiering van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken te ontvangen. Daarnaast wordt hooguit een vijfde 
van de medewerkers betaald, zijn er minder dan twintig vaste leden betrokken of is het 
jaar budget maximaal 1 miljoen euro (Kinsbergen en Schulpen 2010: 16).
Particuliere Initiatieven kunnen met recht kleinschalig en vrijwillig worden genoemd. 
In een overgrote meerderheid van de door Kinsbergen en Schulpen onderzochte geval
len wordt het Particulier Initiatief gerund door tien of minder mensen. In bijna alle 
onderzochte initiatieven wordt het werk op vrijwillige basis verricht: slechts een kleine 
5% van de groepen heeft één of meerdere betaalde functies. De kleinschaligheid en 
vrijwilligheid ten spijt hebben de initiatieven in overgrote meerderheid een formele 
stichtingsvorm aangenomen. Circa negen op de tien Particuliere Initiatieven uit hun 
onderzoek heeft zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarvan 97% als stich
ting. Het grootste deel van de pi’s probeert op enig moment fondsen te verwerven boven 
op de particuliere giften die ze ontvangen.
Over de focus van de initiatieven vonden de Nijmeegse onderzoekers dat het grootste 
aandeel projecten ondersteunt in subSaharisch Afrika (ongeveer een derde) en Azië 
(ongeveer een kwart). Een kleiner aandeel (minder dan een vijfde) is actief in Oost 
Europa en de voormalige SovjetUnie, LatijnsAmerika en de Caraïben. De projecten 
van pi’s zijn in overgrote meerderheid gericht op onderwijs, gezondheidszorg en zorg 
en welzijn. Bijna de helft van de pi’s richt zich op de doelgroep kinderen en jonge
ren.  Investeringen in concrete zaken zoals leermiddelen, de bouw en renovatie van 
ge bouwen, voorzieningen voor schoon drinkwater en sanitair en het levensonderhoud 
van kinderen komen het vaakst voor (Kinsbergen en Schulpen 2010: 2932). Deze focus 
op primaire voorzieningen heeft de kritiek gevoed dat Particuliere Initiatieven maar een 
beperkte bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling. Om mensen structureel vooruit 
te helpen moeten handelsbarrières worden geslecht, moet het ondernemingsklimaat 
worden gestimuleerd, moeten schulden worden kwijtgescholden en moeten vrede, 
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 stabiliteit en behoorlijk bestuur worden gegarandeerd. Dit zijn doelen die boven de 
macht gaan van Particuliere Initiatieven (Termeer 2005).
Over de achtergrondkenmerken van de ondervraagde leden van pi’s rapporteerden Kins
bergen en Schulpen dat hun gemiddelde leeftijd 54 jaar is en dat ruim een derde van hen 
pas actief werd in de ontwikkelingssamenwerking na zijn of haar 50ste. Het cijfermate
riaal van Kinsbergen en Schulpen toont dat het aandeel mannen en vrouwen ongeveer 
gelijk is, dat een overgrote meerderheid van de respondenten hoogopgeleid is en dat 
ongeveer de helft zichzelf tot een geloofsgemeenschap rekent. Ongeveer 16% van de ini
tiatieven uit hun onderzoek is een migrantenpi. Daarmee bedoelen zij dat het initiatief 
is opgestart door een migrant en/of dat minstens de helft van de leden migrant is. Ten 
slotte vonden Kinsbergen en Schulpen dat de deelnemers aan Particuliere Initiatieven in 
politiek opzicht voornamelijk links georiënteerd zijn. GroenLinks, PvdA en cda krijgen 
de meeste steun (Kinsbergen en Schulpen 2010: 2021).
Wat betreft de aanleiding en drijfveren van de ondervraagden vonden Kinsbergen en 
Schulpen dat voor bijna 35% van de respondenten een reis naar een ontwikkelingsland 
de aanleiding was om actief te worden in een pi. Een beter begrip opdoen over de wereld 
en het oefenen van vaardigheden worden door de ondervraagden het meest frequent 
genoemd als motivatie voor hun inzet. Daarnaast spelen solidariteitsgevoelens en 
 sociale redenen (je eigen netwerk uitbreiden) een rol (Kinsbergen en Schulpen 2010: 
2223).

Het laatste aspect van de morfologie van Particuliere Initiatieven die we optekenen uit 
het onderzoek van Kinsbergen en Schulpen betreft de omvang en de intensiteit van de 
vrijwillige inzet. De auteurs vonden een gemiddelde tijdsinvestering van vrijwilligers in 
pi’s van 38 uur per maand (2010: 27). Kinsbergen et al. (2011) publiceerden recent aanvul
lende inzichten over de tijdsinvestering van deelnemers aan Particuliere Initiatieven. 
Op basis van de gegevens van 661 vrijwilligers in Particuliere Initiatieven zochten zij 
naar verklaringen voor de omvang van hun tijdsinvestering. Uit hun analyses blijkt dat 
initiators gemiddeld 46 uur per maand besteden aan het initiatief en andere vrijwilligers 
gemiddeld 28 uur per maand. Mannen, gehuwden en ouderen besteden meer tijd aan het 
Particulier Initiatief dan vrouwen, alleenstaanden en jongeren (Kinsbergen et al. 2011: 
13). Kerkelijke respondenten besteden minder tijd aan het initiatief dan nietkerkelijken. 
Lid zijn van andere civilsocietyorganisaties heeft een negatief effect op het aantal uur 
dat men besteed aan het initiatief, net als het hebben van een betaalde baan. Blijkbaar 
beconcurreren de verschillende verbanden en verplichtingen elkaar in het claimen 
van tijd in de agenda’s van deelnemers. Mensen die meer ontwikkelingslanden heb
ben bezocht, besteden meer tijd aan het initiatief. Ook mensen met een nietwesterse 
achtergrond investeren meer tijd. Hiermee tonen de auteurs dat door reizen of een ge
deelde etnische achtergrond de afstand tot de hulpontvanger kleiner wordt en daarmee 
de betrokkenheid in de vorm van tijdsinvestering groter. Ten slotte vonden de auteurs 
dat de mensen die sceptisch staan tegenover de traditionele ontwikkelingsorganisaties 
meer tijd investeren in het initiatief (Kinsbergen et al. 2011: 15). Tabel 4.1 biedt een over
zicht van de kerngegevens over Particuliere Initiatieven uit het werk van Kinsbergen en 
Schulpen (2010).
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Tabel 4.1

Kerngegevens van Particuliere Initiatieven volgens Kinsbergen en Schulpen 

de organisatie

omvang:
40% van de pi’s telt vijf of minder actief betrokkenen
30% van de pi’s telt zes tot tien actief betrokkenen
5% van de initiatieven heeft één of meerdere betaalde krachten
90% van de initiatieven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 97% daarvan heeft de stichtingsvorm

financiën:
55% van de pi’s heeft een jaarbudget van ten hoogste 25.000 euro
giften van particulieren vormen de belangrijkste inkomstenbron voor pi’s
65% van de pi’s heeft in de periode 2006-2007 een aanvraag ingediend bij Linkis, ncdo of Wilde Ganzen
35% heeft nog nooit een subsidieaanvraag ingediend

regio’s:
ongeveer een derde van de pi’s is actief in Sub-Saharisch Afrika, ongeveer een kwart in Azië. Andere regio’s 
 worden minder frequent bezocht door pi’s

inhoudelijke focus:
bijna 80% van de leden van pi’s ziet het vergroten van toegang tot basisvoorzieningen als een oplossing voor 
armoede
bijna een derde van de pi’s richt zich op het ondersteunen van onderwijs en opleiding
ongeveer een vijfde van de pi’s richt zich op projecten in de gezondheidszorg
zorg en welzijn worden door iets minder dan een vijfde van de pi’s ondersteund
specialistische doelen zoals mensenrechten, milieu of kunst en cultuur worden door een veel kleiner aandeel 
van de pi’s ondersteund (elk van deze thema’s scoort rond de 5%)
47% van de projecten is gericht op kinderen en jongeren

de deelnemers

achtergrondkenmerken:
de gemiddelde leeftijd van de ondervraagde pi-leden is 54 jaar
mannen en vrouwen zijn gelijk vertegenwoordigd
70% van de respondenten is hoogopgeleid (hbo of wo)
50% van de ondervraagden rekent zichzelf tot een geloofsgemeenschap.
16% van de initiatieven is een migranteninitiatief, dat wil zeggen opgericht door een migrant en/of minimaal de 
helft van de leden is migrant
onder deelnemers aan particuliere Initiatieven is de voorkeur voor links georiënteerde partijen (GroenLinks, 
PvdA en cda) oververtegenwoordigd

aanleiding en drijfveren:
voor bijna 35% van de respondenten was een reis naar of een langer verblijf in een ontwikkelingsland de 
 aanleiding om actief te worden in een pi
de belangrijkste motivaties voor de inzet zijn een beter begrip opdoen over de wereld en het oefenen van vaar-
digheden; solidariteitsoverwegingen en de sociale waarde van het pi voor de respondenten zelf volgen daarna

tijdsinvestering:
de vrijwillige inzet van deelnemers aan het pi bedraagt gemiddeld 38 uur per maand

Bron: Kinsbergen en Schulpen (2010)
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4.2 Beschrijving van onze onderzoeksverzameling

Het materiaal van deze studie bestaat uit kwalitatieve gegevens van achttien Particuliere 
Initiatieven, waarvan 31 deelnemers zijn geïnterviewd, zowel initiators en vrijwillige 
(bestuurs)leden. Onze onderzoeksverzameling is uiteraard niet representatief voor 
alle initiatieven in Nederland. Wel hebben we gepoogd met onze selectie recht te doen 
aan de diversiteit die aan Particuliere Initiatieven bestaat. De onderzoekgroep moest 
illustratief materiaal opleveren voor beantwoording van de onderzoeksvragen over het 
functioneren van pi’s, de redenen voor het ontstaan van pi’s en de potentiële maat
schappelijke gevolgen van pi’s. In tabel 4.2 geven we een overzicht van de door ons 
ondervraagde initiatieven.

Onze onderzoeksgroep telt zowel jonge als oude Particuliere Initiatieven. De jongste 
groep uit is in 2007 opgericht, de oudste kent een geschiedenis die teruggaat tot 1968. 
Een meerderheid van onze groepen (veertien pi’s) bestaat al tien jaar of meer, vijf ini
tiatieven bestaan zelfs al twintig jaar of meer. Daaruit maken we op dat engagement 
binnen Particuliere Initiatieven niet per definitie een vluchtig verschijnsel is.
Over de geografische focus en de aandachtsgebieden van de pi’s in onze onderzoek
verzameling kunnen we melden dat initiatieven met projecten in Afrika oververtegen
woordigd zijn. Twaalf van onze pi’s voeren projecten uit in Afrika, ongeveer een derde 
van de initiatieven is actief in Azië en Oceanië. Een kleiner aandeel (vier van de achttien) 
is actief in Midden en ZuidAmerika, en een enkel pi in Midden en OostEuropa. Een 
overgrote meerderheid van de initiatieven in ons onderzoek stelt zich ten doel basis
voorzieningen te helpen realiseren. Dit beeld loopt grotendeels parallel aan de resulta
ten uit het onderzoek van Kinsbergen en Schulpen (2010: 3132).
Om een zo groot mogelijke diversiteit te waarborgen, hebben we er bewust naar 
gestreefd ook initiatieven met meer specialistische doelen − in de sfeer van mensenrech
ten en duurzaamheid (duurzaam ondernemen, milieu) − in de selectie op te nemen.
Een van de onderzochte initiatieven refereert in een projectomschrijving expliciet aan 
een mensenrechtenverdrag; het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Anak Asuh/
Child Support Indonesia). Meer initiatieven bleken na een eerste kennismaking op een 
beperkte en meer impliciete wijze aandacht te hebben voor de rechten van de mens. Niet 
zozeer op basis van specialistische kennis over bepalingen in mensenrechtenverdragen 
en daaruit voortvloeiende internationale verplichtingen, maar gevoed door gezond ver
stand en rechtvaardigheidsgevoel ontwikkelt men aandacht voor de positie van kwets
bare groepen, waaronder kinderen, vrouwen, jongeren in detentie en inheemse volken 
(zie bijvoorbeeld Che Amigo, Duurzame Samenleving Papua Barat, Equal Opportunity 
Fund, Somalia Aid Development Organisation en Stichting Pater Vos India). Een van de 
respondenten geeft een voorbeeld:

30% van onze leerlingen moet komen uit de arme gezinnen [...]. Als ze onderwijs hebben 
gevolgd en Engels hebben geleerd, dan kunnen ze later weerwoord geven en kunnen ze voor 
hun eigen rechten opkomen. (vrouw, bestuurslid, 74)
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pi’s met aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes richten zich bijvoorbeeld op 
empowerment van vrouwen door het genereren van een inkomen (Penduka, Stichting 
Gambia Project/Mama Diop Mangoplan), ondersteunen de claim voor adequate ver
tegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming (Burundian Women for Peace and 
Development), richten zich op moeder en kindzorg of geven voorlichting tegen 
vrouwenbesnijdenis (Duurzame Samenleving Papua Barat, Somalia Aid Development 
Organisation). Twee van de initiatieven hebben aandacht voor de rechten van kinderen 
en jongeren in detentie (Anak Asuh, Young in Prison). Het gaat te ver om deze aandacht 
voor de rechten van de mens te bestempelen als een volmaakte rights-based approach van 
ontwikkelingssamenwerking (een mensenrechtenbenadering van ontwikkelingssamen
werking, zie a i v 2003), daarvoor zijn de activiteiten van veel pi’s te weinig gericht op 
het veranderen van de achterliggende structuren die de ontwikkeling en de emancipatie 
van achtergestelden in de weg staan. Maar in onze onderzoeksverzameling heeft wel een 
meer impliciete, beperkte rights-based approach van ontwikkelingssamenwerking ingang 
gevonden.
Naast mensenrechten is duurzaamheid een thema waar we met het oog op diversiteit 
van onze onderzoeksgroep op hebben geselecteerd. Vier van onze initiatieven ontwik
kelen projecten die te maken hebben met duurzaam ondernemen en milieubescher
ming. Milieubescherming betreft bijvoorbeeld het beschermen van biodiversiteit of de 
toepassing van duurzame (zonne)energie, (bijvoorbeeld Stichting Duurzame Samen
leving Papua Barat en PicoSol). Bij duurzaam ondernemen is het uiteindelijke doel niet 
winstmaximalisatie, maar zelfredzaamheid van de doelgroep. Het initiatief moet de 
eigen broek leren ophouden, er moet in de toekomst een eigen inkomen uit worden 
gegenereerd of er moeten sociale investeringen mee worden gefinancierd (bijvoorbeeld 
Stichting Gambia Project/Mama Diop Mango Plan en Penduka). Dit zegt ook iets over de 
hybriditeit van de initiatieven. Een deel van de onderzochte initiatieven heeft niet een 
louter charitatief karakter. In vier van de onderzochte groepen is een commerciële com
ponent ingebouwd.

Ja, wij vinden een commerciële formule eigenlijk een hele interessante gedachte om iets met 
continuïteit op te zetten. [...] Onze projecten zetten wij zo op dat er vaak een economisch 
motortje in zit [...] een waterpomp, waarbij het water wordt verkocht zodat er een potje wordt 
gemaakt waarmee mensen de pomp kunnen onderhouden. (man initiator, 42)

De deelnemers aan Particuliere Initiatieven
Het zwaartepunt van onze onderzoeksverzameling ligt op respondenten in de leeftijd 
van 50+, maar ook de jongere leeftijdscategorieën zijn goed vertegenwoordigd. Ver
der hebben wij iets meer initiators ondervraagd dan vrijwillige (bestuurs)leden die 
later zijn toegetreden, zijn iets meer vrouwen dan mannen geïnterviewd en is minder 
dan een kwart van de respondenten van nietwesterse origine. Ongeveer de helft van 
onze respondenten is kerkelijk of moskeebezoeker (14), nog enkelen noemen zich wel 
gelovig maar behoren niet tot een geloofsgemeenschap. Het overgrote deel van de 
respondenten is hoger opgeleid. Van deze kenmerken is bekend dat ze vrijwillige inzet 
beïnvloeden. Enquêteonderzoek laat zien dat mensen die hoger opgeleid zijn en zichzelf 
tot een christelijke geloofsgemeenschap rekenen vaker vrijwilligerswerk doen dan lager 
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opgeleiden en buitenkerkelijken. Nietwesterse migranten en jongere leeftijdsgroepen 
doen minder vaak vrijwilligerswerk dan autochtone Nederlanders en ouderen (Dekker 
en De Hart 2010: 1619).

Tabel 5.1

Overzicht verdeling respondenten 

leeftijd aantal functie aantal

< 30 jaar 1 initiator 18
30-50 jaar 11 (bestuurs)lid 13
≥ 50 jaar 19

origine aantal geslacht aantal

niet-westerse migranten 7 vrouw 18
Nederlandse origine 24 man 13

Bron: Veldwerk scp Particuliere Initiatieven in de Ontwikkelingssamenwerking 2011

Particuliere Initiatieven van migranten
In de onderzoeksverzameling zijn tevens Particuliere Initiatieven van migranten 
opgenomen. Onder een migrantenpi verstaan we een Particulier Initiatief waarin niet
westerse migranten of hun kinderen een sleutelrol vervullen op basis van hun positie als 
migrant (Severiens 2010: 15, vgl. Kinsbergen en Schulpen 2010: 21). De betrokkenheid bij 
een Particulier Initiatief onderscheiden we hier van remittances, de giften die migranten 
naar hun familie in het oude moederland sturen.
Een kenmerk van migrantenpi’s is dat ze vaak niet alleen ontwikkelingsprojecten in 
het oude thuisland uitvoeren, maar zich ook bezighouden met belangenbehartiging en 
ondersteuning van landgenoten in Nederland. Hiermee zijn ze voor een deel van hun 
activiteiten te beschouwen als zelforganisaties. Twee van de initiatieven in ons onder
zoek houden zich daarnaast bezig met het bespreekbaar maken van taboes onder land
genoten in Nederland, zoals vrouwenbesnijdenis en homoseksualiteit. Een initiatief dat 
sinds de val van het Talibanregime onderwijs voor vrouwen en meisjes in Afghanistan 
ondersteunt, is gestart als steunorganisatie voor Afghaanse vluchtelingenvrouwen in 
Nederland:

Op dat moment konden wij eigenlijk niks doen voor Afghanistan, want Afghanistan was op 
slot en er was geen hulp mogelijk vanuit het Westen [...] Toen hebben wij het Steuncomité 
Afghaanse Vrouwen opgericht om vrouwen die hiernaartoe waren gevlucht te ondersteunen. 
[...] Er zijn verschillende gesprekken geweest met vluchtelingenvrouwen in verschillende 
a z c ’s en wij konden niet anders doen dan kijken: hoe gaat het met die vrouwen? En met 
die Afghaanse professor hebben wij avonden georganiseerd met eten en gezelligheid voor 
Afghaanse vrouwen hier. (vrouw, initiator, 70)

Vaak maken zowel migranten als autochtone Nederlanders deel uit van migran
tenpi’s. Een aantal mensen is met elkaar in aanraking gekomen via het werk of 
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 civil societyorganisaties. Een van de autochtone respondenten van een migranteninitia
tief is via Vluchtelingenwerk bij de stichting terechtgekomen:

Op een gegeven moment werd ik gevraagd om buddy te worden bij Vluchtelingenwerk [...] Zou 
jij niet als adviseur bij de stichting willen komen, want jij hebt vroeger lesgegeven? [...] Zij 
willen een school renoveren in Somalië en daar hebben ze misschien wat adviezen nodig. Dat 
heb ik toen met hen gedaan. Dan ben je toch al betrokken en je bent goed bevriend met elkaar 
geraakt, dus je blijft eigenlijk hangen. (vrouw, bestuurslid, 66)

Terwijl migranten goed ingevoerd zijn in de situatie in het oude thuisland en banden on
derhouden met diasporagemeenschappen, zijn autochtone Nederlanders meer thuis in 
de Nederlandse taal, cultuur en infrastructuur. Migranten en autochtone Nederlanders 
vormen zo samen een effectieve tandem:

Wij zijn een koppel, dat maak je niet veel in Nederland mee denk ik. Dat er zo’n hechte band is 
en dat wij elkaar gewoon nodig hebben. Ik heb hem nodig, want hij is coördinator en hij heeft 
mij nodig om het Nederlands, wat hij dus wel goed spreekt, maar niet schrijft, om dat te ver-
woorden. (man, bestuurslid, 63)

Organisatiestructuur
Het scp deed eerder onderzoek naar informele groepen in de civil society, zoals lees
kringen, Bijbelstudiegroepen en sportgroepjes (Van den Berg et al. 2011). Deze categorie 
zelfgeorganiseerde verbanden beschikt vaak niet over een formele organisatiestructuur 
en rechtspersoonlijkheid. Zoals we leren uit het onderzoek van Kinsbergen en Schul
pen hebben Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking in overgrote 
meerderheid wel een stichtingsvorm aangenomen (Kinsbergen en Schulpen 2010: 26). 
Het inzamelen en besteden van geld afkomstig van donaties en fondsen brengt ver
antwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich mee, hetgeen formalisering in de 
vorm van het aanstellen van een stichtingsbestuur logisch maakt. Om in aanmerking 
te komen voor fondsen is een stichtingsvorm dikwijls vereist, net als voor het lidmaat
schap van Partin. Alle initiatieven in ons onderzoek zijn een stichting en hebben ooit 
fondsen aangevraagd en gehonoreerd gekregen (zie hoofdstuk 5). Aldus bestaat onze 
onderzoeksverzameling uit de meer ervaren, op fondsen gerichte initiatieven. Er is wel 
variatie in de omvang, inrichting en ambities van de initiatieven. Als we onze onder
zoeksverzameling overzien, kunnen we grofweg drie genres onderscheiden, oplopend 
in grootte van de organisatie en ontwikkeling van de organisatiestructuur. Een meer
derheid van de initiatieven in ons onderzoek behoort tot het genre van de kleinschalige 
Particuliere Initiatieven tot circa tien personen. De bij deze initiatieven meest betrokken 
personen zijn vaak bestuurslid en nemen de dagelijkse handelingen voor de projecten 
en fondsen werving voor hun rekening. Een kleinere groep Particuliere Initiatieven 
heeft een bestuur op afstand en een (bescheiden) organisatiestructuur en arbeids deling 
met verschillende geledingen, zoals werk of taakgroepen. In de pi’s van dit genre, 
vaak de wat grotere of oudere initiatieven, komt het voor dat de initiator afstand doet 
van een bestuursfunctie en de werkorganisatie gaat trekken als manager operations of 
managing director. In een laatste genre Particuliere Initiatieven leeft de ambitie of is men 
erin geslaagd om een of enkele betaalde krachten aan te stellen. Hoewel verschillende 
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 respondenten er eer in stellen dat zij slechts een klein tot miniem deel van het ingeza
melde geld gebruiken voor de eigen organisatie, blijkt niet elk Particulier Initiatief in 
ons onderzoek afkerig van betaalde functies en investeringen in organisatieontwikke
ling en professionalisering. Onder andere bij enkele ervaren initiatieven waar mensen 
met een voortrekkersrol ook de verantwoordelijkheid hebben voor een gezin met kleine 
kinderen leeft de wens om betaalde arbeid te verrichten voor het initiatief. Het vinden 
van fondsen voor het realiseren van betaalde krachten is echter lastig voor de pi’s, die de 
bijdragen van individuele donateurs bovendien zo veel mogelijk willen gebruiken voor 
de projecten.
Over de vraag hoe zij aankijken tegen het betalen van de inzet voor Particuliere Initia
tieven in Nederland zeggen respondenten in de eerste categorie van de kleinschalige 
initiatieven:

Nee, nee, dat doen wij niet. [...] Ik heb tien jaar in Nederland gewerkt, dus ik had een huis met 
meubels en apparaten en spullen, dat heb ik allemaal verkocht. [...] Dus van dat geld leef ik nu 
eigenlijk. [...] Want wij willen geen salarissen betalen. Dan gaat er te veel geld op eigenlijk. 
(vrouw, initiator, 34)

Dat kan ik gewoon niet maken, dat ik zeg tegen mijn donateurs: we hebben een leuk reisje naar 
[Afrika] gehad en dat is van donateursgeld gedaan. Nee, het gaat allemaal echt [naar] projec-
ten. (vrouw, bestuurslid, 68)

Respondenten uit Particuliere Initiatieven in de tweede categorie, die inmiddels een be
scheiden organisatiestructuur en een zekere arbeidsdeling tussen bestuur en werkvloer 
hebben:

Ja, het bestuur heeft het daar wel eens over. Die vinden eigenlijk dat ik [...] een betaalde kracht 
zou moeten zijn. En dan zeg ik altijd lachend: ja ik vind het prima. Alleen dat wil ik dus niet. 
Maar kijkend naar de toekomst [...] geef ik ze eigenlijk gelijk. Misschien zou dat in de toekomst 
ook wel kunnen, voor een vervolgstap. Ik heb natuurlijk ook niet het eeuwige leven. (vrouw, 
initiator, 63)

[Interviewer: maar haalt u er inkomen uit, uit de stichting?]
Dat is wel de bedoeling, maar dat lukt nog niet goed. We hebben nu wel 500 euro onkosten-
vergoeding [...]. Het is al heel moeilijk voor de organisatie daar om quitte te spelen, als ik 
daar dan ook nog aan ga trekken, dat moet ik niet doen [...]. Het is wel de bedoeling en ik vind 
ook als het om empowerment van vrouwen gaat, moet je daar zelf een voorbeeld in geven. 
Vrijwilligerswerk wordt ondergewaardeerd en ik denk qua marketing moeten we het nu [zo 
doen] dat bijvoorbeeld een percentage van de omzet die ik hier draai daar ook iets terug zou 
moeten komen. (vrouw, initiator, 47)

Respondenten die een concrete ambitie hebben om via het Particulier Initiatief betaald 
te worden of om betaalde krachten aan te stellen lichten toe:

Dat is een actuele vraag. Vorig jaar ben ik uit het bestuur gegaan vanwege de mogelijkheid 
die ik wil hebben om via de stichting betaald werk te kunnen doen. Dat wordt nu op opdracht-
niveau gedaan. We staan nu voor een mijlpaal in onze geschiedenis dat we mogelijk een grote 
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sponsor binnenboord halen, die ook een deeltijdfunctie voor mij zou kunnen inhouden. [...] 
Dat is een proces waar we nu mee bezig zijn. En daar heb ik een heel goed gevoel bij. (man, 
initiator, 42)

Ja, we zijn als bestuur aan het zoeken naar mogelijkheden om de goede initiatieven die er 
nu zijn, om daarmee een schaalvergroting te krijgen. Want als een idee goed werkt in West-
Papua, Ghana of Cambodja, dan zou dat op meerdere plaatsen in die landen kunnen en ook 
wellicht op meerdere plaatsen in andere landen. Maar dan merken we wel dat wanneer één 
iemand daar fulltime aan werkt [...] dat het op de lange termijn niet houdbaar is voor iemand 
met een gezin en kinderen en een huis om dat nog veertig jaar vol te houden. (man, be
stuurslid, 29)

Een van de initiatieven is erin geslaagd financiering te krijgen voor organisatieontwik
keling via het medefinancieringsprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
(zie hoofdstuk 3, noot 1).
Over de taakverdeling en tijdsinvestering in pi’s vonden we dat het bijna altijd de ini
tiators zijn die een voortrekkersrol vervullen in de organisatie. In veel gevallen steekt 
de initiator ook de meeste tijd in het initiatief. De tijdsinvestering van de respondenten 
varieert van enkele uren tot circa 60 uur per week. De cijfers liggen aanzienlijk hoger dan 
de 4,5 uur per week die Nederlanders gemiddeld genomen besteden aan vrijwilligers
werk (Dekker en de Hart 2010: 15). Niet alleen het zelfgeorganiseerde karakter en de eigen 
verantwoordelijkheid zullen een rol spelen bij het verklaren van deze ruime tijdsinveste
ring, maar ook het hoge opleidingsniveau en de hoge gemiddelde leeftijd van mensen in 
het pi. Veel respondenten hebben het ‘spitsuur’ in de levensloop achter zich gelaten en 
hoeven niet langer de zorg voor thuiswonende kinderen en arbeid te combineren.
Ons kwalitatieve materiaal geeft een indruk van de beleving van de tijdsinvestering in 
het pi en de afwegingen die mensen daarbij maken. We vinden zowel gepensioneerden 
als mensen in jongere leeftijdscategorieën die 25 tot 60 uur in de week besteden aan hun 
initiatief. Plezier, maar ook het gevoel van urgentie omdat de noodzakelijk geachte hulp 
niet door anderen wordt geboden zijn overwegingen die bij twee gepensioneerde deel
nemers spelen:

Elke dag ben ik er wel mee bezig [...] ik werk me te pletter! [...] Ik doe er wel veel aan, maar ik 
vind het ook erg leuk om te doen. (vrouw, bestuurslid, 68)

Ik ben hier ontzettend druk mee. Naast ons gezin wordt ons leven voornamelijk beheerst door 
het werken voor West-Papua. De problemen van West-Papua zijn zo gecompliceerd, politiek en 
maatschappelijk, er zijn weinigen die er daadwerkelijk iets aan doen. (man, initiator, 76)

De jongere mensen die een dergelijke tijdsinvestering leveren hebben geen betaalde 
baan elders. Twee respondenten in de leeftijdscategorie tussen 30 en 50 hebben hun 
baan opgezegd om zich geheel te kunnen wijden aan hun initiatief. Een respondent 
(vrouw, initiator, 34) kan zich dat een periode permitteren door heel sober te leven van 
spaargeld en een respondent met een gezin probeert fondsen te werven om in zijn on
derhoud te voorzien (man, initiator, 42). Een andere respondent met een gezin ontvangt 
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een onkostenvergoeding van het pi  en heeft een partner met een betaalde baan (vrouw, 
initiator, 47). Zij heeft bij terugkeer in Nederland na een lange periode in Afrika bewust 
afgezien van een reguliere baan in haar oude vakgebied, waarbij haar specifieke vaar
digheden en contacten − ontstaan in de lange geschiedenis van het initiatief − onbenut 
zouden blijven. Een vierde jongere respondent werkt circa 45 uur per week aan het ini
tiatief, maar is erin geslaagd een belangrijk deel van haar arbeidsuren betaald te krijgen 
(vrouw, initiator, 33). Voor verschillende vluchtelingenvrouwen met een eigen Particulier 
Initiatief vergt het pi een tijdsinvestering die in de buurt komt van een fulltime baan, 
hoewel het geen inkomen genereert:

Dit is werken voor mij! [...] Ik werk hier dag en nacht aan [...] ook de weekenden, ik kan niet 
meer stoppen! (vrouw, initiator, 54)

In ons onderzoek vinden we dat mensen met een fulltime baan elders gemiddeld minder 
uren besteden aan een pi, maar dat blijkt geen vaststaande beperkende factor. Enkele 
respondenten in de leeftijdscategorie 50+ vertellen dat zij op een zeker moment hebben 
besloten eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd op te houden met werken om al hun 
tijd en energie te kunnen besteden aan het pi. Een ander besloot een dag in week min
der te gaan werken om die dag aan het pi te kunnen wijden. De respondenten hebben 
dan al een langere geschiedenis met hun pi achter de rug en het initiatief is succesvol 
en uitgebreid en mensen groeien toe naar het moment dat zij meer tijd of al hun tijd 
willen investeren in het pi. Er is sprake van concurrentie tussen de betaalde baan en het 
Particulier Initiatief, maar niet zelden weegt het belang van het pi  zo zwaar dat mensen 
besluiten het gewicht van hun werk te verminderen of zelfs geheel los te laten ten gunste 
van het pi.
Over de mogelijke concurrentie die de tijdsinvestering in het pi  ondervindt van andere 
lidmaatschappen is ons materiaal niet eenduidig (vergelijk Kinsbergen et al. 2011). Inzet 
voor pi’s gaat over het algemeen samen met andere lidmaatschappen en maatschappe
lijke betrokkenheid. Zelfs mensen die veertig uur of meer besteden aan hun pi zijn ook 
actief betrokken bij doelen die verwant zijn met het pi. Daarnaast troffen we respon
denten die een fulltime baan combineerden met een substantiële tijdsinvestering in het 
pi (van minstens één werkdag) en actieve betrokkenheid bij andere maatschappelijke 
doelen (zie hoofdstuk 5)

Hoe groeit de organisatie van een initiatief? Initiators werven bestuursleden en vrijwil
ligers in de kring van vrienden en bekenden, maar ook daarbuiten, omdat de benodigde 
expertise niet altijd in het eigen netwerk voorhanden is. In enkele gevallen werd gemeld 
dat de oorspronkelijke initiator door een fundamenteel verschil van mening over de 
koers uit een initiatief is gestapt. Het feit dat deze initiatieven toch zijn voortgezet, illu
streert dat pi’s niet per definitie afhankelijk van een enkeling zijn. Initiators kunnen erin 
slagen een structuur op te bouwen die het eigen vertrek kan overleven. Een van respon
denten meldde na een dergelijke breuk opnieuw met een eigen initiatief te zijn gestart, 
hetgeen getuigt van de ondernemingszin die bij de respondenten werd aangetroffen.
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4.3 Resumerend

We hebben pi’s leren kennen als kleinschalige vrijwillige verbanden. De diversiteit aan 
doelstellingen en ambities is groot. Het traditionele beeld van een kleine groep seniore 
burgers die goederen inzamelen of een basisvoorziening helpen realiseren is te beperkt 
gebleken. Initiatieven met hooguit een tiental dragende krachten die bestuurstaken en 
managementfuncties combineren zijn in ons onderzoek in de meerderheid, maar daar
naast troffen we initiatieven aan waar een arbeidsdeling tussen bestuur en werkvloer 
was ontstaan, evenals initiatieven die betaalde krachten in dienst hebben of daarnaar 
streven. Hieruit blijkt dat pi’s niet per definitie wars zijn van formalisering.
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5 ‘Niet alleen maar lekker voor jezelf’. Beweegredenen 
en profijt van participatie in Particuliere Initiatieven

5.1 Inleiding

Een prominente vraag in het civilsocietyonderzoek van de afgelopen jaren is die naar 
het waarom van de gesignaleerde doehetzelf of informaliseringstrend die in verschil
lende sectoren kon worden opgetekend. Moeten we de verklaring vooral zoeken bij 
een mogelijke teloorgang van de populariteit van traditionele verbanden? Of ligt de 
verklaring eerder bij de aantrekkingskracht van het zelfgeorganiseerde karakter van 
informele initiatieven? Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar zelfgeorganiseerde, 
informele groepen in de amateurkunst en de sport bevestigde dat leden van informele 
groepen vooral worden gedreven door de motivatie in een kleine groep hun liefhebberij 
te be oefenen, en niet zozeer door weerstand tegen formele instituties. Een aanzienlijk 
deel van de respondenten in informele groepen (bijvoorbeeld ongeveer een derde van de 
informele sporters) combineert de deelname aan de informele groep met het lidmaat
schap van een vereniging of deelname aan de activiteiten van een formele instelling (Van 
den Berg en TiessenRaaphorst 2011: 92, 9899). In de jongereninitiatieven uit het onder
zoek van De Goede (2011: 227230) zijn de bevindingen gemengd: de zelfgeorganiseerde 
initiatieven ontstaan zowel bewust als onbewust buiten de sfeer van formele organisa
ties. Het zelf willen realiseren van ideeën en plannen vormt ook voor de geïnterviewde 
jongeren een belangrijke stimulans.
In dit hoofdstuk zoeken we naar verklaringen voor het ontstaan van Particuliere Ini
tiatieven in de ontwikkelingssamenwerking op basis van het kwalitatieve interview
materiaal. Aan de hand van de verhalen van de respondenten maken we een onderscheid 
tussen de aanleiding voor hun engagement (hoe zijn ze tot inzet voor het initiatief 
gekomen?) en hun motieven en persoonlijke drijfveren (waarom zetten ze zich in voor 
ontwikkelingssamenwerking?). Verder zoeken we naar een verklaring voor de vaak 
langdurige en intensieve inzet die mensen leveren in het pi, naar hun opvattingen over 
ontwikkelingssamenwerking en de gevestigde ontwikkelingsorganisaties en naar de 
persoonlijke winst die ze uit hun inzet halen.

5.2 Aanleiding voor particuliere inzet

Wat was de aanleiding om een Particulier Initiatief op te zetten? In lijn met de bevindin
gen van Kinsbergen en Schulpen (2010: 22) is het verblijf in een ontwikkelingsland de 
meest genoemde aanleiding om een initiatief te starten. Dat bevestigt dat globalisering 
en de toegenomen reislust naar verre bestemmingen belangrijke aanstichters zijn van 
het ontstaan van Particuliere Initiatieven. In meer dan de helft van de gevallen leidden 
het zien van armoede en menselijke nood en het ontmoeten van mensen ter plaatse 
tot het starten van een hulpinitiatief. De ontstaansgeschiedenissen van Particuliere 
Initiatieven maken duidelijk dat het persoonlijk zien en beleven van armoede en gebrek 
voor veel respondenten een indrukwekkende ervaring is die hun leven verandert. 
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Zo’n  ervaring doet niet alleen een appel op hun gemoed, maar ook op hun handen: het 
is de aanleiding om zelf een hulpproject te ontwikkelen. Voor deze respondenten was 
afzijdig blijven geen optie.

Kader 5.1 De ontstaansgeschiedenissen van Particuliere Initiatieven
In mei 2000 toen wij, mijn vrouw en ik, onze kinderen die wij sponsoren bezochten in Kisoro, een klein 
plaatsje in het uiterste zuidwesten van Oeganda aan de grens met Rwanda en Congo, begrepen wij pas echt 
wat armoede en ellende betekenden. Gezinnen die moeten leven van zo’n vijfenzeventig euro cent per dag, 
de vele kinderen die niet naar school kunnen of mogen, de vele ziekten als bijvoorbeeld cholera, tyfus, aids en 
vooral malaria waar hier zoveel mensen en vooral kinderen aan sterven, maakten grote indruk op ons. Ons 
leven was op slag totaal veranderd. Hier wilden/moesten we proberen wat aan te doen. Terug in Nederland 
spraken we erover met vrienden. En met hun hulp was het mogelijk voor ons de Stichting You4Uganda te 
beginnen. (UforUganda 2012)

 Ik had een patiënt en die wilde terug naar Indonesië waar zijn vrouw lag begraven. Hij was 89 en kon niet 
alleen reizen [...] Ik ben met hem mee geweest en ik werd daar geconfronteerd met veel noden op humanitair 
gebied, op sociaal gebied en op medisch gebied. [...] [De] gouverneur van het eiland zei: jij bent dokter, zou je 
ons niet kunnen helpen? Thuisgekomen dacht ik: Dat is eigenlijk niet zo’n gek idee. En toen zijn we begonnen 
met het inzamelen van ziekenhuismaterialen om daar medische posten op te zetten en we hebben een dorp 
gebouwd voor zeenomaden. (man, initiator, 64)

Ik had ook een jongen ontmoet, daar is het eigenlijk mee begonnen, die héél graag naar school wilde, die 
liep altijd met kartonnetjes met letters [...] en een helemaal uitgescheurd Engels woordenboekje en die 
jongen die viel echt op [...] wilde écht graag naar school. [...] Om een lang verhaal kort te maken, wij zijn hem 
dus gaan ondersteunen en toen werden we het jaar daarna uitgenodigd door de familie [...] en toen langza-
merhand kwamen ideeën naar boven van: we zouden hier wel eens wat kunnen doen. Het is heel prettig om 
er te zijn en hier kun je je nog erg nuttig maken. (vrouw, initiator, 60)

Een aantal mensen komt niet door een verre reis maar anderszins in aanraking met 
mensen uit ontwikkelingslanden en voor hen is die ontmoeting de aanleiding voor een 
initiatief. Voor circa vijf respondenten was het verzoek van een bekende de aanleiding 
om gezamenlijk een initiatief te starten of zich aan te sluiten bij een al bestaand initia
tief.

Waarom ben ik daar dan ingestapt? Kijk, op de eerste plaats vanwege de enthousiaste verha-
len natuurlijk. Met welke personen heb je te maken? Denk je dat dat gaat lopen of niet? Ja, dat 
zijn [...] afwegingen en ik vond het gewoon een bijzonder project. (vrouw, bestuurslid, 58)

Ze zochten een penningmeester. Mijn buurman zat in het actiecomité en die dacht: Ik weet 
iemand die dat misschien wel wil doen. Dus op een bewuste maandagavond belde hij aan 
en vroeg: ‘Wil jij dat gaan doen?’ En ik heb eigenlijk zonder nadenken gezegd: ‘Ja, dat lijkt 
me hartstikke leuk.’ En we zitten nu in 2011, dat is 23 jaar later, en ik ben nog steeds bij de 
 stichting als penningmeester en het is een deel van mijn leven geworden. Ik kan niet meer 
zonder. (man, bestuurslid, 63)
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Voor de deelnemers aan migrantenpi’s zijn de betrokkenheid bij het moederland en 
de ontmoetingen met en verzoeken van oudlandgenoten binnen en buiten Nederland 
de aanleiding voor het starten van een hulpinitiatief. Een van de initiatieven uit ons 
onderzoek ontstond nadat de initiator door de Kaapverdische overheid was uitgenodigd 
om te helpen bij het oplossen van problemen in zijn moederland. Dit is geen excep
tionele aanleiding voor betrokkenheid van migranten bij hun voormalige thuisland. 
Verschillende landen boren bewust het ontwikkelingspotentieel aan van hun naar het 
Westen  geëmigreerde landgenoten (Gowricharn 2010: 5).

Enkele mensen komen toevallig op het spoor van een bestaand initiatief en worden, ge
grepen door de doelstelling, actief deelnemer. Een respondent in ons onderzoek raakte 
betrokken bij een initiatief na het zien van een fondsenwervingsfilmpje, een ander kreeg 
een foldertje in de bus:

Die had pech met zijn auto en hij had altijd foldertjes in zijn auto om uit te delen [...] voor de 
deur in mijn straat en hij gooide een foldertje in de bus [...] En ja, de manier waarop dat was 
vormgegeven, dat project, sprak me aan en toen heb ik gebeld en gezegd: ‘Ik ben wel geïnteres-
seerd om iets te doen. Niet alleen financieel, maar ook wat meer. Kan dat?’ [...] En zo is het 
gekomen. (vrouw, bestuurslid, 55)

Het feit dat de inzet voor de initiatieven in ons onderzoek niet alleen via bekenden tot 
stand komt, maar ook via open kanalen, duidt erop dat Particuliere Initiatieven een 
minder gesloten karakter te hebben dan de recreatieve informele groepen uit eerder 
onderzoek (Van den Berg 2011a: 81; Van den Berg en TiessenRaaphorst 2011: 9495). 
Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking putten voor de rekrutering 
van mensen vaak uit de persoonlijke netwerken van de betrokkenen, maar de behoefte 
aan menskracht voor hand en spandiensten en vooral aan specifieke expertise maakt 
dat men ook buiten die netwerken rekruteert.
Het gegeven dat in een meerderheid van de gevallen een reis, ontmoeting of een verzoek 
van bekenden aan de basis staat van betrokkenheid bij een initiatief wil niet zeggen dat 
de betrokkenheid bij armoede geheel van het toeval van een reis, ontmoeting of verzoek 
afhangt. Bij een enkeling maakt een gebeurtenis of ontmoeting een ‘nieuwe’ betrok
kenheid wakker, maar de meeste geïnterviewden hadden al voor hun werk voor het pi 
belangstelling voor andere culturen en voelden zich betrokken bij armoede en ontwik
kelingsvraagstukken. Enkele respondenten herinneren zich nog levendig de verhalen 
van missionarissen en zendelingen uit hun jeugd en hebben de beelden die zij opriepen 
de rest van hun leven vastgehouden.

Echt van jong meisje af, opgegroeid in een christelijke familie [...] Ieder jaar waren er dan of 
artsen of predikanten en die lieten dia’s zien, en [daar] was ik echt helemaal door gevangen, 
van: wauw, dat wil ik ook. (vrouw, initiator, 47)
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Anderen voelden zich van jongs af aangetrokken tot ‘het avontuur’, verre oorden en 
ontwikkelingswerk:

Ik heb altijd al, van jongs af aan, naar Afrika gewild, geen idee waarom, als kind al, las toen 
al boeken [...] En toen ik daar voor het eerst landde, toen klopte het gewoon, [...] de geuren, de 
kleuren, de geluiden, de warmte. (vrouw, initiator, 60)

Maar al toen ik jong was, ben ik [...] in contact gekomen met allerlei buitenlandse culturen. 
Ik heb een moeder die uit Indonesië afkomstig is [...] voor mij is het eigenlijk altijd wel iets wat 
erbij hoorde. Het buitenland, dat trok me altijd, het interesseerde me. (vrouw, bestuurs
lid, 55)

Veel van onze respondenten zijn ruim 40 tot 50 jaar oud wanneer ze met het initiatief 
starten of erbij betrokken raken. Maar er zijn ook mensen bij die op jongere leeftijd 
actief worden in een Particulier Initiatief. Onze jongere respondenten bleken vaak al 
tijdens of vlak na hun studie de weg naar ontwikkelingswerk te zijn ingeslagen. Enkelen 
kozen tijdens hun studie voor vakken met een relevantie voor ontwikkelingssamen
werking, anderen waren als jonge professional in de zorg of het maatschappelijk werk 
naar een ontwikkelingsland afgereisd. Vanuit die ervaring zetten ze hun eigen ontwikke
lingsinitiatieven op. Aldus zijn Particuliere Initiatieven niet louter een zaak van mensen 
in de latere levensfasen en sturen sommige jongeren min of meer bewust aan op zelf
georganiseerde actieve inzet voor ontwikkelingssamenwerking.

Kader 5.2 Jonge professionals kiezen hun koers
Bij afronding van de ergotherapie[opleiding] ben ik naar [Afrika] vertrokken [...] Als jonge meid van twintig 
vertokken en net voor mijn veertigste weer teruggekomen. [...] Na zo drie en een half jaar in [Afrika] ben 
ik langzaam gaan uitdenken wat ik voor vrouwen, vooral vrouwen met een handicap, zou kunnen doen. 
(vrouw, initiator, 47)

Tijdens mijn studie wilde ik graag iets doen met ontwikkelingslanden. Ik deed een studie die daar niet erg 
geschikt voor was, dat ging over techniek. Ik ben toen op zoek gegaan naar een thema wat toepassingen 
heeft in ontwikkelingslanden [...]. Dat vond ik bij zonne-energie. [...] eigenlijk heeft de rest van mijn leven tot 
nu toe in het teken van zonne-energie gestaan. (man, initiator, 42)

Met mijn opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming heb ik een stage gedaan in Zuid-Afrika met straat-
kinderen, die kwamen allemaal in de gevangenis terecht. In de gevangenis heb ik een workshop voor de 
jongeren georganiseerd. [...] Omdat wij erachter kwamen dat de problematiek van jongeren in de gevange-
nis groter was [dan alleen Zuid Afrika] is eigenlijk het idee ontstaan om er een stichting voor te ontwikkelen. 
(vrouw, initiator, 33)

Kritiek op de aanpak van grote hulporganisaties is een onderwerp dat leeft bij verschil
lende respondenten, zoals we later in dit hoofdstuk zullen zien, maar is in ons onderzoek 
niet de primaire aanleiding gebleken om zelf actief te worden.1 Een respondent vertelt in 
eerste instantie aansluiting te hebben gezocht bij grote ontwikkelingsorganisaties. Pas 
toen die niet actief bleken in het gebied waar hij de meest schrijnende situaties had aan
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getroffen, startte hij een eigen initiatief:
Na mijn studie bosbouw- en cultuurtechniek vertrokken mijn vrouw Lies en ik in 1959 naar het 
toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. [...] Bijna drie jaar hebben we daar gewoond. Deze 
periode is vormend geweest voor de rest van ons leven. [...] In ’94 gingen we voor het eerst 
terug naar de Kebarvallei. Tot onze verbazing was er in veertig jaar tijd maar bar weinig ver-
beterd. De kindersterfte was nog altijd 32 procent. We zagen hoe moeders stierven als beesten. 
Verschrikkelijk. Bij thuiskomst informeerden we bij de grote ontwikkelingsorganisaties en 
kerken. Er was niemand die specifiek met de problematiek van de binnenlanden bezig was. Het 
geld dat naar Papua ging, was bestemd voor de kustgebieden. De binnenlanden werden struc-
tureel vergeten. We besloten zelf wat te doen. Samen met een groep jonge mensen startten we 
de s d s p. (Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat 2010: 10)

Een dergelijke aanloop naar een Particulier Initiatief werd een aantal jaar geleden ook 
gevonden in ander kwalitatief onderzoek (Man en Van Hemert (2006: 2224).

Kortom, reiservaringen en het verzoek van een bekende vormen in ons onderzoek de 
belangrijkste aanleiding voor het starten van een initiatief. Uit de interviews leren we 
dat de kennismaking met menselijke nood vaak samengaat met een al langer bestaande 
belangstelling voor en betrokkenheid bij het buitenland. Wanneer zich dan ook de ge
legenheid voordoet − de ontmoeting met personen of groepen in ontwikkelingslanden 
die hulp kunnen gebruiken of het verzoek van een bekende − worden daadwerkelijk 
de handen uit de mouwen gestoken. Ontwikkelingsorganisaties bevinden zich in dit 
opstartproces vaak buiten het directe blikveld van de respondenten, hoewel enkele 
deelnemers aan ons onderzoek wel gezocht hebben naar verbinding met bestaande 
 organisaties.

5.3 Motieven en persoonlijke drijfveren

In het voorgaande zagen we hoe mensen actief worden in een Particulier Initiatief. 
Daarbij blijken situationele factoren (een reis, een ontmoeting of het verzoek van een 
bekende) belangrijk. Hier zoeken wij naar persoonlijke drijfveren voor het doen van 
zelfgeorganiseerd ontwikkelingswerk. In het vorige hoofdstuk leerden we al dat veel 
pi’s lang bestaan en dat mensen er veel tijd aan besteden. Waardoor worden de initia
tors en andere betrokkenen gemotiveerd om zich vaak zo langdurig en intensief in te 
spannen? Welke rol speelt het zelfgeorganiseerde karakter van Particuliere Initiatieven? 
In de literatuur is inmiddels het nodige geschreven over de motieven voor filantropie, 
vrijwilligerswerk en betrokkenheid bij kleinschalige vormen van associëren zoals burge
rinitiatieven en informele groepen. Grofweg vragen auteurs zich af of de verschillende 
vormen van inzet in de civil society wordt bepaald door eigenbelang of door altru
isme. Worden mensen uiteindelijk vooral gedreven door de verwachting er zelf beter 
van te worden, willen zij hun schuldgevoel bezweren of richten zij zich louter op een 
extern gelegen doel? Literatuur uit verschillende denkrichtingen en eerder empirisch 
 onderzoek zijn relevant voor het helpen ordenen van de motieven voor particuliere inzet 
voor ontwikkelingssamenwerking.
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In onderzoek naar motieven voor filantropie wordt erop gewezen dat in religieuze 
milieus vroeger het motief van het verwerven van ‘hemelrente’ speelde: de filan
troop probeerde via ‘goed doen’ een goede plek voor zichzelf in het hiernamaals te 
verwerven. Tegenwoordig worden mensen gemotiveerd door verantwoordelijkheid, 
rentmeesterschap en de ‘last van de gevolgen van andermans ellende’. Dat kan de last 
van een bezwaard geweten betreffen, maar ook de concrete (over)last die armoede kan 
veroorzaken, zoals bedelarij (Van Leeuwen 2007: 13, 20). In het geval van armoede in 
derde wereldlanden kan worden gedacht aan migratiestromen. In deze door de historie 
gevoede denkrichting worden schuldgevoel en welbegrepen eigenbelang als belangrijke 
motivaties voor steun aan het goede doel gezien.
In de sociale psychologie wordt onderzoek gedaan naar de motieven voor het doen 
van vrijwilligerswerk als een vorm van prosociaal gedrag. In dit vakgebied zijn zowel 
denkrichtingen die vrijwillige inzet en hulpgedrag verklaren uit het dienen van het 
eigen belang als denkrichtingen die de verklaring zoeken in altruïsme. In de ‘eigen
belang’optiek voelen mensen zich ongemakkelijk bij het zien van nood van anderen en 
bieden ze hulp om van dat negatieve gevoel af te komen. De altruïsmevariant gaat ervan 
uit dat mensen met empathische vermogens geneigd zijn hulp te bieden aan anderen, 
ongeacht de kosten en baten daarvan voor henzelf (Willems 1993: 10).
In onderzoek naar de motivaties voor het doen van vrijwilligerswerk is de functionele 
benadering een belangrijk kader waaruit de inzet wordt verklaard. Mensen doen vrij
willigerswerk omdat het voor hen verschillende belangrijke functies vervult. Vrijwil
ligerswerk heeft bijvoorbeeld een sociale functie (sociale relaties versterken) en een 
expressieve functie (mensen in staat stellen voor hen belangrijke waarden uit te dragen, 
zoals humaniteit). Daarnaast heeft het een kennisfunctie (het opdoen van kennis en 
vaardigheden) en een carrièrefunctie (gunstig voor je loopbaan) en kunnen mensen zich 
ontplooien via vrijwilligerswerk (ontplooiingsfunctie). Ten slotte ontlenen mensen vol
gens de functionele benadering soms ook een egodefensieve en beschermende functie 
aan hun vrijwillige inzet: vrijwilligerswerk biedt mogelijkheden om de eigenwaarde te 
verhogen en te ontsnappen aan eenzaamheid of schuldgevoel en biedt structuur in het 
leven (Meijs en Roza 2009: 1213; Clary en Snyder 1999; Willems 1993).
Uit de empirische onderzoeken die wij als inspiratiebron voor het huidige onderzoek 
hebben genomen, leren we dat mensen uiteenlopende motivaties combineren.
In het kwantitatieve onderzoek van Kinsbergen en Schulpen is de functionele benade
ring dominant. Motivaties voor inzet in Particuliere Initiatieven opgetekend uit hun 
onderzoek zijn een beter begrip van de wereld opdoen, vaardigheden oefenen, zich 
inzetten voor waarden als solidariteit en het eigen netwerk uitbreiden. Met name bij jon
geren spelen daarnaast het opdoen van ervaring voor op het cv en werken aan persoon
lijke ontwikkeling een rol (Kinsbergen en Schulpen, 2010: 23). Ook in het kwalitatieve 
onderzoek van De Goede naar informele ideële groepen van jongeren komt de motivatie 
van het opdoen van kennis en ervaring terug. Daarnaast is het zelfgeorganiseerde karak
ter belangrijk in de jongerengroepen (De Goede 2011: 228).
In onderzoek naar bewonersinitiatieven in Amsterdamse wijken is gevonden dat sociale 
motieven het zwaarst wegen voor initiatiefnemers. Het samen met anderen iets kunnen 
doen scoort het hoogst, evenals het graag iets willen doen voor anderen en de mogelijk
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heid de buurt beter te leren kennen (het uitbreiden van je netwerk). Verder weegt zwaar 
dat initiators problemen in de buurt willen oplossen en iets willen doen waarop men 
invloed heeft (autonomie) (Tonkens en Verhoeven 2011: 4546).
Eerder onderzoek naar informele groepen in de recreatieve sfeer liet zien dat de aantrek
kingskracht van dit soort verbanden is gelegen in het gezamenlijk beoefenen van een 
liefhebberij met een kleine groep gelijkgezinden. De korte lijnen en de grote zeggen
schap voor ieder lid vormen een aanvullende bekoring. De langdurige, stabiele en inten
sieve betrokkenheid stimuleert verder een hecht en als veilig ervaren groepsleven, wat 
de sociale betekenis vergroot en blijvende betrokkenheid aantrekkelijk maakt (Van den 
Berg 2011a: 76, 81; Van den Berg en TiessenRaaphorst 2011: 98). Kortom, sociale motieven 
en het hebben van veel zeggenschap over de activiteiten van de groep zijn voor dit genre 
zelfgeorganiseerde verbanden het belangrijkst.

Pragmatisch altruïsme
Het stellen van een open vraag naar het waarom van de inzet voor Particuliere Initiatie
ven levert allereerst antwoorden op die niet met de organisatievorm of de groep zelf te 
maken hebben, maar met het extern gelegen doel. De motivatie die de respondenten 
het meest frequent noemen heeft te maken met mededogen en de wens bij te dragen 
aan het welzijn van anderen die het veel minder hebben getroffen dan zijzelf. Mensen 
zien een nood en willen die direct en concreet helpen lenigen. Dit proces is in de sociale 
psychologie een bekend fenomeen. In experimenteel onderzoek hebben psychologen 
geconstateerd dat het zien van nood leidt tot empathische gevoelens zoals sympathie, 
medelijden en verdriet, wat de aanzet vormt tot hulpgedrag (Willems 1993: 910). Voor
alsnog zien we pragmatisch altruïsme als de dominante motivatie van de deelnemers 
aan Particuliere Initiatieven. Verschillende respondenten tekenen daarbij aan dat die 
houding vanuit hun religie is gevoed, anderen noemen hun rechtvaardigheidsgevoel.

Kader 5.3 What makes them tick?
Pragmatisch altruïsme wordt gevoed door mededogen, rechtvaardigheidsgevoel en het 
 geloof:

iets kunnen betekenen voor mensen die het vele malen slechter hebben dan ikzelf, en daar een 
bijdrage aan kunnen leveren. En dan met name kinderen [...] Het is zo dat in die kindertijd zoveel 
schade wordt aangericht. Als je daar iets aan kunt voorkomen, dan denk ik dat het uiteindelijk ook 
ten goede komt aan het geheel. Dus dat is een beetje mijn filosofie en ideaal en daar lever ik een 
bijdrage aan. (vrouw, bestuurslid, 55)

‘Wat is het nut van ons bestaan? [...] Die vraag heeft mij enorm beziggehouden [...] Hoe kan ik me 
als mens verdienstelijk maken? Of hoe kan ik mijn kennis en kunde verdienstelijk maken? [...] Ik 
hou van het avontuur [...] Ontwikkelingswerk, dat inspireerde mij, dat wilde ik gaan doen. (man, 
 initiator, 42)
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Kader 5.3 (vervolg)

Vrouwen in Afghanistan: die mochten niet gezien worden, mochten niet naar buiten treden, die 
mochten niet hun werk uitoefenen. Dus het was een expliciete oorlog tegen vrouwen. En ik ben 
feministe, ik heb mij altijd ingezet voor vrouwen en dit vond ik zo schrijnend en zo weerzinwekkend 
dat ik dacht: daar moeten we iets aan doen. (vrouw, initiator, 70)

Het boeit me hoe je van hieruit iets kunt betekenen voor mensen van zo ver weg. [...] En niet alleen 
geldzaken, maar ook de persoonlijke betrokkenheid is heel groot [...] we hebben het goed, we heb-
ben vroeger de kans gekregen om te studeren. Die kans, daar willen we voor werken dat een ander 
die ook krijgt. (vrouw, bestuurslid, 74)

Soms is dat Bijbelstudie, maar vaak heeft het wel raakvlakken met een thema zoals [...] naasten-
liefde of [...] nadenken over van ‘wat is nou je levensdoel?’ [...] Dat nadenken daarover [...] daar dan 
over praten, dat is voor mij ook een stukje van de motivatie om in een ander land, toch iets te delen 
van de rijkdom die je hier hebt gekregen. (man, bestuurslid, 29)

Dit jaar gaan we naar Addis Abeba, naar Ethiopië. Als je die dingen leest, dan wil je ook alleen maar 
helpen. Want daar is het ook zo veel minder dan wij hebben. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven al. 
Ik heb het van mijn ouders met de paplepel ingegoten gekregen, want die waren ook altijd heel actief 
in de kerk. Mijn vader was diaken en mijn moeder was ouderling. En die hebben eigenlijk van begin 
af aan gezegd: ‘Je bent niet alleen op de wereld. Er zijn ook andere mensen. (man, bestuurslid, 63)

Naast hun geloof of rechtvaardigheidsgevoel zijn er ook respondenten die ingrijpende 
ervaringen uit hun eigen leven aanwijzen als achterliggende drijfveer voor hun betrok
kenheid. Door die ervaringen kunnen zij zich inleven in de situatie van mensen die hulp 
nodig hebben. Het mechanisme van identificatie met de begunstigden van hulp is in de 
literatuur een bekende motivatie voor actieve inzet of het doneren van geld (Kinsbergen 
et al. 2011: 45). Een van de respondenten verwijst naar de Tweede Wereldoorlog:

Een achterliggende motivatie [...] is dat ik zelf in de oorlog ben geboren en ik weet wat het 
is om kind van de oorlog te zijn en ik weet ook wat het betekent, de internationale hulp die 
Europa heeft gekregen na de oorlog, van onder andere Amerika. (vrouw, initiator, 70)

De Tweede Wereldoorlog vormde ook de drijfveer voor de oprichters van de Stichting 
Wings of Hope, die posttraumatische hulp biedt aan jonge oorlogsslachtoffers. Het initi
atief voor de stichting werd in 1994 tijdens de oorlog in Bosnië genomen door kinderen 
van voormalige concentratiekampgevangenen. Een van de respondenten had als blauw
helm in Bosnië gediend en is zich gaan inzetten voor juist dit initiatief:

Ik heb natuurlijk met al die konvooien ook wat meegemaakt en ja, daar wil je wat mee [...] Dat 
was een hele negatieve ervaring. En dat wil je omzetten in iets positiefs [...] Ik weet hoe het 
rook, een oorlog, en ik weet wat die kinderen meemaken. (man, vrijwilliger, 49)
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Een ander leed ooit schipbreuk, waardoor hij zich kon identificeren met bootvluchtelin
gen.

Als je dus op de tv de Vietnamese bootvluchtelingen zag die door schepen niet meer opgeno-
men werden, terwijl ikzelf ook een keer vergaan ben met een schip en acht uur op de deur van 
de stuurhut heb rondgedreven op zee, dus dan weet je wat je beleeft [...]. En dat bracht mij er-
toe om op een gegeven moment voor mezelf de wens te hebben om ooit eens een keer voor dat 
soort gezinnen iets te kunnen gaan betekenen. [...] En toen ben ik na twee jaar getrouwd met 
een vrouw uit Cambodja, dat brengt je dan in Cambodja en dan krijg je daar die ellende, die 
armoe te zien. Terwijl je hier altijd al je geld hebt verspild aan van alles en nog wat, voor jezelf, 
en dan weet je [...] waar de wijzer van de klok naar toe moet. [...] En zo ben ik dan begonnen 
met een aantal kinderen op te zoeken op de vuilnisbelt van Phnom-Penh, 45 kinderen, van wie 
verscheidene kinderen gebeten door de ratten [...] Een eigen terrein creëren, waar je die kin-
deren opvangt en waar je die kinderen dus alles bijbrengt [...] En dat resulteert nu dus in vier 
kinderen die deze maand naar de universiteit van Phnom-Penh gaan. (man, initiator, 75)

Verantwoordelijkheidsgevoel en voldoening
Het voorgaande maakt duidelijk dat de deelnemers aan Particuliere Initiatieven in eerste 
instantie worden gemotiveerd door hun verlangen iets te doen aan de situatie van men
sen die het veel slechter hebben getroffen dan zijzelf. Zoals we in het vorige hoofdstuk 
zagen, is inzet in het pi vaak langdurig en intensief. Een belangrijke verklaring voor de 
bereidheid deze te leveren is dat de dragers van Particuliere Initiatieven ervaren hebben 
dat zij met relatief weinig middelen het verschil kunnen maken in het leven van mensen 
die ze soms persoonlijk kennen. Dat geeft hun het gevoel een bijzondere verantwoorde
lijkheid te hebben. Ook dit mechanisme is beschreven in de sociale psychologie. Naast 
het altruïsme en eigenbelang is in dat vakgebied gevonden dat mensen geneigd zijn tot 
prosociaal gedrag in asymmetrische relaties als zij het idee hebben dat de ander op hun 
hulp is aangewezen en als zij de redelijkheid of onvermijdelijkheid van hulp inzien. Dit 
wordt de ‘sociale verantwoordelijkheidsnorm’ genoemd. Mensen zijn geneigd aan die 
norm te voldoen, want dat biedt voldoening en voorkomt schuldgevoelens (Willems 
1993: 10).
De gedachte dat mensen vanuit een normbesef actief zijn in een Particulier Initiatief 
vinden we terug bij onze respondenten. Verschillende repondenten voelen het als een 
verplichting om zich in te zetten voor armoedebestrijding:

Je hebt weet van het gebeuren en dat mag je niet laten liggen. (man, initiator, 76)

Mijn wieg heeft hier toevallig gestaan, maar dat betekent niet dat ik recht heb op meer dan een 
ander. (vrouw, initiator, 60)

Ook voldoening is een belangrijke inspiratiebron voor het leveren van de vaak intensieve 
inzet. Het gevoel van voldoening is in de literatuur over filantropie bekend onder de 
term warm glow, ofwel ‘geefplezier’ (Kinsbergen et al. 2011: 45; Bekkers en Boonstoppel 
2011: 51). Onze respondenten bevestigen dat:

Het is heel plezierig om te geven. (man, bestuurslid, 70)
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Het geeft zoveel voldoening! [...] Ik kom heel warm terug! (vrouw, bestuurslid, 68)

Ja, ik vind dat het je leven verrijkt. Een goed gevoel heb je er dikwijls over. (vrouw, bestuurs
lid, 77)

Veel genot, veel blijheid, heel veel gemoedsrust. (man, initiator, 75)

Het geeft voldoening [...] je leeft niet alleen maar lekker voor jezelf, je draagt daadwerkelijk iets 
bij voor anderen buiten onze verzorgde maatschappij. (vrouw, bestuurslid, 58).

Naast voldoening leeft ook trots op wat men met een langdurige betrokkenheid kan 
bereiken:

Ik heb het natuurlijk zelf verzonnen destijds en ik ben het steeds leuker gaan vinden. Ik ben ook 
altijd de trekker gebleven en was steeds de continue factor. Dat geeft me voldoening, omdat ik 
dat in me heb om iets op te zetten. En daar ben ik ook trots op. (man, initiator, 42)

Wat verder meespeelt in de verklaring van de intensieve inzet is dat het Particuliere 
Initiatief voor de initiators en andere betrokkenen ook een belangrijk deel van het leven 
wordt. Dit geldt zowel voor mensen die naast hun Particuliere Initiatief nog een betaalde 
baan hebben als voor mensen die geen betaalde baan hebben en bijna al hun tijd in het 
initiatief steken. Een van de respondenten verwoordde haar langdurige betrokkenheid 
bij haar initiatief als een soort ongeneselijke infectie. Eenmaal ‘bitten by the bug’ is het 
lastig nog los te komen van je betrokkenheid bij de mensen en het ontwikkelingswerk:

Ik denk dat het ook iets is van een infectie. Je bent een keer gebeten, bitten by the bug, en je 
kunt niet meer terug. Je zit er zo dik in. Ik zeg wel eens: Ik heb gewoon levenslang. Daar kom je 
niet meer uit. Als je zoiets opzet, dan zet je je met hart en ziel er voor in. Je werkt je er zelf ook 
steeds meer uit, dat is ook de bedoeling, maar er blijven zoveel facetten waardoor je betrokken 
blijft. De mensen die je daar persoonlijk kent. Hun familieomstandigheden. (vrouw, ini
tiator, 47)

Inmiddels is het zo’n stuk van mijn leven, wij zijn er eigenlijk altijd mee bezig, met name na-
tuurlijk, omdat mijn man daar nu weer vijf maanden is, voor de derde of de vierde keer [...] En 
dan tussendoor gaan we er ook nog wel eens heen, het is gewoon een deel van ons bestaan. 
(vrouw, initiator, 60)

Dit is ook een deel van mijn leven geworden. Dit is op mijn weg gekomen. Ik heb het opgepakt 
en ik heb geprobeerd er wat van te maken en als ik iets oppak, dan ben ik zo serieus dat ik dat 
ook tot een goed einde wil brengen. (man, bestuurslid, 63)

Gelijkgezindheid en autonomie
Naast de motivatie die de leden van de groep halen uit de doelstellingen van hun Par
ticuliere Initiatief en hun voldoening over de resultaten vinden we ook drijfveren die 
vergelijkbaar zijn met de motivaties van de leden van informele recreatieve groepen. 
Voor verschillende respondenten blijkt het contact met geestverwanten in de groep 
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een belangrijk motivatie te zijn om actief te zijn in een Particulier Initiatief. Mensen 
inspireren elkaar en benoemen dat expliciet als winst die ook de sociale waarde van het 
initiatief laat zien. Vaak worden ook de contacten met de mensen in de ontwikkelings
landen als inspiratiebron genoemd:

Wat ook altijd voor mij wel een motivatie was [...] je ontmoet in deze organisaties altijd leuke 
mensen. Het zijn mensen die verder kijken dan hun eigen tuintje, die kijken ook over de heg 
[...] Die zijn wat breder georiënteerd [...] Dat was voor mij ook wel een belangrijk item. (man, 
bestuurslid, 70)

Het is ook een feest om daar die mensen te ontmoeten [...] Ik maak daar allemaal leuke dingen 
mee, die ik hier in Nederland niet meer meemaak. (man, bestuurslid, 70)

Daarnaast speelt de aantrekkingskracht van het zelfstandig ondernemerschap een rol: de 
vrijheid en autonomie die Particuliere Initiatieven bieden om zelf te bepalen wat je doet, 
hoe en met wie:

Het is gewoon gigantisch leuk werk [...] Ik heb veel aan [de initiator], die is een inspirerend 
persoon en ik vind het heerlijk om met zoveel vrijheid te kunnen werken. [...] Hier werk ik 
alleen maar met mensen die dolgraag vooruit willen en die ook veel potentieel hebben, maar 
door hun omstandigheden niet verder komen en dus met een beetje training kunnen ze fan-
tastische dingen gaan doen. [...] Mijn ideale baan is het eigenlijk, behalve dat ik niet betaald 
krijg. (vrouw, initiator, 34)

Ten slotte nog enkele opmerkingen over het beëindigen van de betrokkenheid bij 
Particuliere Initiatieven. Twee respondenten zijn ooit gestopt bij een initiatief: de één 
vanwege een meningsverschil over de te volgen koers en de ambities van het pi  en de 
ander vanwege de plotseling sterk verslechterde situatie in een doelland (de genocide 
in Rwanda) en onverschilligheid in de Nederlandse politiek (‘trekken aan een dood paard’). 
Beide respondenten zijn later actief geworden in een ander Particulier Initiatief, wat hun 
ondernemingszin en betrokkenheid bij ontwikkelingswerk aantoont.

5.4 Opvattingen over ontwikkelingssamenwerking

Een belangrijke vraag in ons onderzoek is in hoeverre de deelname aan Particuliere 
Initiatieven samengaat met bepaalde opvattingen over ontwikkelingssamenwerking 
en de rol van overheid en grote ontwikkelingsorganisaties. Ligt hier mogelijk een van 
de verklaringen voor de opkomst van Particuliere Initiatieven? Eerder in dit hoofdstuk 
rapporteerden we al dat ontevredenheid over de aanpak van grote ontwikkelingsorgani
saties en de overheid over het algemeen niet de aanleiding vormt voor het ontstaan van 
een initiatief, maar kritiek op de formele ontwikkelingssector leeft wel bij verschillende 
respondenten.
In ongeveer een kwart van de bestudeerde groepen zijn respondenten kritisch over de 
hoeveelheid middelen die wordt besteed aan het organiseren van ontwikkelingshulp 
door de grote organisaties en de overheid. Er wordt ook kritisch gesproken over de keu
zes voor bepaalde thema’s of aanpak en de keuzes voor bepaalde gebieden, of beter: het 
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negeren van sommige achtergestelde gebieden. In deze opvattingen herkennen we het 
sceptische perspectief op ontwikkelingssamenwerking (zie hoofdstuk 2). Maar verschil
lende respondenten zijn tegelijkertijd ook overtuigd van de meerwaarde van de inzet 
van grote ontwikkelingsorganisaties en overheden voor het uitvoeren van grootschalige 
projecten, het zorgen voor een stabiele regering of het aankaarten van eerlijker handels
relaties in mondiale gremia. Sommigen aarzelen om hun kritiek publiekelijk te geven, 
omdat ze betrokkenheid bij ontwikkeling belangrijk vinden en de sector al ‘zoveel klappen 
om zijn oren’ krijgt:

 Ja, daar ben ik altijd donateur van gebleven. [...] net als bij Unicef, zulk soort organisaties. 
Daar kan je toch niet buiten, want die hebben zo veel in huis, maar daar gaat natuurlijk wel 
veel aan personeelskosten [op] [...] en daar zie je dus ook die mooie auto’s rijden van het perso-
neel [...] En ik weet natuurlijk [...] dat wij in het klein op de meest eenvoudige manier zonder te 
veel kosten werken. Maar ja, je hebt het alle twee nodig. (vrouw, bestuurslid, 68)

Geld geven van land tot land is soms nodig om een stabiele regering te krijgen [...] Je hebt beide 
wel nodig, zonder overheidsgeld gaat het ook niet, maar er mag best eens wat kritischer naar 
gekeken worden en ik heb me altijd vreselijk geërgerd [...] [aan] [...] ambassadepersoneel en 
regeringsmensen, die zitten altijd eersteklas, daar hoeft voor mij het geld niet in te zitten. 
(man, bestuurslid, 70)

Ik had er [...] een veel hogere dunk van voordat we zelf met dit werk bezig waren. Niet dat 
ze daar zelf altijd wat aan kunnen doen, want er worden ook veel regeltjes door de overheid 
opgelegd. Maar als je kijkt wat die organisaties zelf aan geld opslokken en wat er dan effectief 
gebeurt, dan vind ik dat tegenvallen en dat vind ik heel jammer. (vrouw, initiator, 64)

Ik ben zelfs wat milder naar die groten toe geworden, waar ik in het begin nog wel eens dacht: 
als je zoveel miljoenen krijgt, zou je toch veel meer moeten kunnen doen, omdat wij zien dat 
je juist met kleine dingen al veel kunt veranderen. Waarom kunnen zij dat niet? En dan zie ik 
toch dat er veel geld in de overhead gaat zitten. Ik wil het heel bewust niet [hebben] over die 
strijkstok. Want dat is niet inherent aan ontwikkelingssamenwerking, dat is overal. [...] met 
overheadkosten bedoel ik kantoren, auto’s, salarissen, wat voor mij normaal is. (vrouw, 
initiator, 63)

Tot ik wegging was ik wel donateur van Care en Novib, al moet ik eerlijk zeggen: ik was ook 
wel een beetje gedesillusioneerd uit de ontwikkelingssamenwerking gekomen. Van sommige 
organisaties heb ik niet zo’n hoge pet op [...] Ik mis soms een beetje het echte idealisme bij de 
mensen die daarin werken [...] en vind ze soms niet zo resultaatgericht. [...] Ik denk dat er ook 
veel goeden bij zitten, maar als organisatie vind ik ze toch vaak log en dat ze hoge salarissen 
betalen [...] Dan zie ik soms van die mensen met hun eigen stichting, die zijn bevlogener en 
effectiever. (vrouw, initiator, 34)

Wat gaat er allemaal op dit moment met onze manier van kijken aan hulpverlening verkeerd? 
[...] De hoge salarissen hier in Nederland, de directeurs die gigantische kapitalen krijgen en bo-
nussen, terwijl het probleem niet opgelost wordt in de meeste gevallen. (man,  initiator, 63)
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Ik ben niet cynisch van aard, ik ben eigenlijk een grote optimist denk ik, anders zou ik dit werk 
niet doen, maar ik ben wel cynisch over het besteden van ontwikkelingsgeld. Het is de manier 
waarop. [...] [de hulp komt niet terecht waar die het hardst nodig is en door bureaucratie en 
corruptie vloeit het geld weg]. (man, initiator, 76)

Wat betreft visies op ontwikkelingshulp leren we uit het kwantitatieve onderzoek van 
Kinsbergen en Schulpen dat pi’s de voorkeur geven aan directe armoedebestrijding als 
oplossing voor armoede (circa 35%). Maatschappijopbouw − het versterken van achterlig
gende maatschappelijke structuren en organisaties om de inrichting van de samenleving 
te verbeteren − scoort iets lager (Kinsbergen en Schulpen 2010: 2425). Ons kwalitatieve 
materiaal laat zien dat achter deze cijfers uitgesproken ideeën schuilgaan over waar 
goede ontwikkelingshulp aan moet voldoen. De respondenten zoeken de kracht van 
hun eigen initiatieven in de geringe overhead en de wendbaarheid en flexibiliteit − ze 
zijn immers niet aan overheden en bureaucratische vereisten en mandaten gebonden. 
Enkele respondenten zien heil in het meer betrekken van het bedrijfsleven bij ontwikke
ling, maar dan wel volgens de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
Verschillende geïnterviewden hebben oog voor de relevantie van contextuele factoren, 
zoals we hierboven al zagen: zaken als instabiele regeringen en oneerlijke handels
relaties worden als een belangrijke barrière gezien voor ontwikkeling:

Armoede is een heel complex probleem. Het is vaak niet zozeer gebrek aan geld. Wat het vaak 
is, is dat mensen niet in staat zijn om zich te organiseren, dat sociale structuren kapot zijn 
gemaakt, dus het is veel ingewikkelder. [...] Ik heb het idee dat het heel belangrijk is met wie 
je werkt [...] Je moet gewoon net zolang zoeken tot je mensen hebt die echt goed zijn. [...] Ik 
ben superflexibel. Als ik op een gegeven moment merk van hier, met deze partners daar wordt 
het er niet mee, dan zoek ik gewoon ergens anders. [...] Ik moet elke euro zelf bij elkaar schra-
pen, dus ik denk heel goed na over waar besteed ik het geld aan en wat levert het ook echt op. 
(vrouw, initiator, 34)

Al eerder in dit rapport zijn de veronderstelde beperkte visie op ontwikkelingshulp van 
pi’s en hun daardoor beperkte rol in ontwikkeling aan bod gekomen. In het onderzoek 
van Kinsbergen en Schulpen (2010: 3437) en Schulpen (2007) is aandacht besteed aan de 
werkwijze en de resultaten van de inspanningen van Particuliere Initiatieven in ontwik
kelingslanden. Terwijl de kortetermijnresultaten in die onderzoeken als goed worden 
beoordeeld, zien de onderzoekers risico’s op het vlak van de duurzaamheid en lange
termijneffectiviteit van projecten. Soms blijken partners in ontwikkelingslanden niet 
bij machte om een project voor langere tijd draaiend te houden. Ook bij de keuze voor 
partners, de omgang met partners en de soms gebrekkige samenwerking met relevante 
lokale actoren in ontwikkelingslanden worden kanttekeningen gezet. Daarnaast wordt 
gewezen op het ontbreken van een concrete exit-strategie. Wij hebben geen onderzoek 
gedaan naar de duurzaamheid en de eindigheid van de projecten, maar het zijn thema’s 
die in de interviews wel aan de orde zijn gekomen. In ongeveer een kwart van de inter
views kwamen deze onderwerpen ter sprake:
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Hoe ga je jezelf uit het project halen, zeg maar? Dat is mijn visie, daar moet je vanaf het begin 
al mee bezig zijn [...] Een goede ontwikkelingssamenwerking is gericht op versterken wat er al 
is. [...] dus wij leren mensen om zelf hun projecten op te zetten. (vrouw, initiator, 34)

De kunst van ontwikkelingswerk is het loslaten [...] Als je een school bouwt, moet je ook 
zorgen voor onderwijzers, en je financiert de onderwijzers, dus dan kom je in een traject 
terecht waar je nooit meer van loskomt. Terwijl met kindgebonden hulp, wat wij nou juist zo 
belangrijk vinden, is dat je voor dat kind een basisopleiding verzorgt en soms aansluitend een 
beroepsopleiding, waardoor dat kind zelfstandig wordt. (man, initiator, 64)

De uitspraken geven uiteindelijk geen uitsluitsel over de feitelijke omgang en afloop 
van pi’s met hulpprojecten, maar laten wel zien dat het onderwerp leeft bij Particuliere 
Initiatieven, en dat men zich bewust is van de problematiek van hulpafhankelijkheid. 
Enkele activiteiten van een van de initiatieven waren inmiddels overgenomen door een 
lokale partner (Wings of Hope).

5.5 De persoonlijke winst voor de deelnemers

In ons onderzoek hebben we respondenten ondervraagd over de persoonlijke winst en 
het eventuele verlies van deelname aan hun Particuliere Initiatief. In ons materiaal vin
den we gegevens terug die passen in de functionele benadering van vrijwilligerswerk: 
mensen doen kennis en vaardigheden op in het Particuliere Initiatief, ze versterken hun 
sociale relaties en breiden hun persoonlijke netwerk uit. Daarnaast vertellen de respon
denten dat de ervaringen in het initiatief hen als persoon hebben doen groeien.

Kennis en vaardigheden
De meest frequent genoemde winst die betrokkenen halen uit hun deelname aan Parti
culiere Initiatieven bestaat uit concrete vaardigheden en kennis. Verschillende mensen 
noemen praktische vaardigheden zoals het geven van presentaties, computervaardig
heden, het hanteren van een andere taal en praktische vaardigheden naar aanleiding van 
het bureaucratische deel van het werk voor hun stichting. Het werven van fondsen en 
het schrijven van subsidieaanvragen zijn meer specifieke vaardigheden. Deelnemers aan 
Particuliere Initiatieven vergroten bovendien hun kennis over ontwikkelingswerk, over 
de werkwijze van grote ontwikkelingsorganisaties en over specifieke landen. Verschil
lende respondenten zeggen een betere kijk op de wereld te hebben gekregen:

 Ik leer heel veel. Het is ook [...] omdat je alles zelf moet uitvinden en uitzoeken, is het heel 
intens leren. (vrouw, initiator, 34)

Ik heb de Derde Wereld [altijd] interessant gevonden, maar hoe die organisaties werkten, dat 
wist ik niet zo precies. En dat is in de loop der tijden natuurlijk veranderd, daar heb je veel meer 
kennis van gekregen. (vrouw, bestuurslid, 68)

Nou, ik heb er op z’n minst heel veel van geleerd, want ik zei daar straks wel zo wijs: je moet 
mensen erbij betrekken en aansluiten op behoeftes die de mensen zélf hebben, [...] eerlijk 
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gezegd, tien jaar geleden had ik daar nooit over nagedacht, dat dat belangrijk is. (vrouw, 
bestuurslid, 58)

Binnen de ontwikkelingssamenwerking zijn er cursussen die we hebben gekregen en dat is 
ontzettend belangrijk geweest. [...] Trainingsinstituten hebben ons vrijwillig of voor heel 
weinig kosten getraind binnen ontwikkelingssamenwerking: [...] management, evaluatieme-
thode, [...] we hebben ook een soort van intervisie, dat je kennis uitwisselt over hoe doe je dat 
nou, vrijwilligers aansturen of medewerkers aansturen. (vrouw, initiator, 33)

De toegenomen vaardigheden worden bevestigd door sleutelpersonen van ontwikke
lingsorganisaties die fondsen aanvragen:

Je ziet dat mensen inderdaad groeien. Ik zie ze groeien in fondsenwerving en in communicatie, 
dat merk je wel in de loop van de jaren. Beginnende moet je ze sturen, veel adviseren en dan 
zie je ook dat ze moeite hebben met fondsenwerving. In de loop van de jaren gaat dat gewoon 
stukken makkelijker. (Rachida Boukhriss, Wilde Ganzen)

De sociale betekenis
Het opdoen van vaardigheden en kennis is het meest frequent genoemd als winstpunt, 
maar het Particulier Initiatief is voor veel respondenten ook in sociaal opzicht van 
betekenis. Voor enkele grotere initiatieven geldt dat bijvoorbeeld met het bestuur op 
afstand of met het management van de partnerorganisatie in het ontwikkelingsland een 
zakelijke relatie bestaat. In het overgrote deel van de bestudeerde initiatieven bestaan 
vriendschappelijke relaties. De betrokkenheid beperkt zich niet tot de mensen die in 
Nederland het werk voor de initiatieven verrichten, ook de persoonlijke relaties met 
mensen uit de ontwikkelingslanden worden hoog gewaardeerd:

De groep [...] zoals die er nu is, ja wij voelen ons betrokken bij elkaar. (vrouw, bestuurs
lid, 77)

Je kunt gewoon zeggen dat je vrienden bent, ja. (vrouw, initiator, 64)

De mensen van de stichting daarginder [...] het bestuur ken ik heel goed, dat zijn een aantal 
lokale vrouwen, die zie ik gedeeltelijk als vrienden. Als ik terugkom, hebben we ook altijd een 
avond met elkaar. Maar we moeten ook soms hard tegen mekaar zijn, omdat je verschillend 
denkt over vraagstukken, visiebepalingen, [...] die kunnen ook uiteenlopen [...] Maar de ver-
houdingen liggen daar heel goed (vrouw, initiator, 47)

Ik vind het sociale aspect erg belangrijk. [...] We beloven elkaar steeds plechtig van ‘we gaan 
eens een keer wat sociaals doen’, maar dan is iedereen te druk. We zijn een jonge stichting. [...] 
Het punt wat ons parten speelt, waardoor de sociale nevendoelen die je kunt hebben niet altijd 
gerealiseerd worden, is dat we allemaal jonge carrièretijgers zijn die [...] in allerlei dingen 
verweven zitten: in een familie, het kopen van een huis. (man, initiator 42)
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Uitbreiding netwerk
Ongeveer twee derde van de respondenten noemt de uitbreiding van hun persoonlijke 
netwerk als een van de profijtelijke gevolgen van hun deelname aan hun Particuliere 
Initiatief. Voor nietwesterse migranten betekende het initiatief een uitbreiding van hun 
netwerk met ook Nederlandse kennissen en vrienden en maakte het ze meer wegwijs in 
Nederland:

Door deze stichting [...] hebben wij Nederlandse kennissen gekregen. Wij kennen elkaar, be-
zoeken elkaar, samen eten, samen praten. Zonder de stichting was dat moeilijk geweest, niet 
alleen voor de oprichters van de stichting, maar ook voor andere [vluchtelingen uit ons 
thuisland]. (man, initiator)

Een vluchtelinge en initiator van een migrantenpi vertelde erg blij te zijn dat ze een 
stichting heeft kunnen oprichten. Vlak na haar komst in Nederland kende ze weinig 
mensen in haar woonplaats en na haar taalcursus kwam ze alleen thuis te zitten. Door 
het werk voor haar stichting is ze meer te weten gekomen over Nederland, was ze in 
staat andere nieuwkomers in Nederland wegwijs te maken en om haar netwerk uit te 
breiden. Een vluchtelinge en initiator uit een ander migranteninitiatief vertelde dat zij 
via haar stichting en met hulp van de Nederlandse voorzitter in contact is gekomen met 
andere Nederlanders en organisaties. Via de stichting kreeg ze ook de kans een cursus 
te volgen voor vrouwen die bestuursfuncties bekleden, wat haar meer zicht bood op de 
Nederlandse samenleving.

Persoonlijke groei
Meer dan de helft van de respondenten vertelde dat het werk voor hun Particuliere Ini
tiatief persoonlijke groei, of beter: ‘persoonlijkheidsgroei’ heeft opgeleverd. Mensen 
zien het als winst dat ze hebben leren relativeren en minder hechten aan bezit.

Als je ziet hoe mensen daar moeten overleven, daar verander je wel door. Je leert ontzettend 
relativeren, tevreden zijn met wat je hebt. En dat zou je een ander eigenlijk ook gunnen. Want 
het verrijkt je leven. (vrouw, initiator, 63)

Daarnaast noemen mensen het een verrijking dat ze kennis hebben kunnen nemen van 
andere werelden en culturen. Anderen hebben zichzelf beter leren kennen en op zichzelf 
leren rekenen en hebben gemerkt te kunnen doorzetten bij tegenwind en in onverwach
te situaties:

Ik heb mezelf beter leren kennen, maar ik vind dat heel moeilijk om te scheiden, want ik ben 
ook volwassen geworden in die tijd. (vrouw, initiator, 33)

Respondenten melden dat voor jongeren in hun initiatief de vrijwillige ervaringen gun
stig zijn geweest voor hun professionele loopbaan.
Voor verschillende vluchtelingen en migrantenvrouwen vormt het Particuliere Ini
tiatief een alternatieve carrière. Zij zijn vaak hoger opgeleid, maar kunnen door hun 
taal achterstand of nieterkende diploma’s hun opleiding vaak niet te gelde maken in 
Nederland. Het kunnen bijdragen aan ontwikkeling in hun oude thuisland en het helpen 
van nieuwkomers in Nederland werkt louterend.
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Ik ben helemaal veranderd door de stichting [...] In het begin had ik angst [...] Wij hebben alles 
achtergelaten, ons werk, ons huis [...] waarom dit? [...] Toen ben ik de organisatie begonnen, 
ook de eerste jaren waren moeilijk, want het is een grote verantwoordelijkheid [...] Ik ben 
heel trots, ik ben heel gelukkig, ik ben sterker geworden, ik ben een andere vrouw geworden! 
(vrouw, initiator, 54)

De groei die migranten in pi’s doormaken blijft niet onopgemerkt bij hun Nederlandse 
medestanders in het pi en sleutelpersonen in het ontwikkelingsveld:

En ik vind het ontzettend leuk dat deze vrouwen, stevige vrouwen toch via onze stichting, meer 
geïntegreerd zijn geraakt in de samenleving. [...] Als je ziet hoe ze waren en hoe ze nu zijn, 
dan is dat een ontzettend verschil. [...] Het geeft mij voldoening om te zien dat je mensen een 
opstapje biedt. (vrouw, initiator, 70)
Ik zie mensen groeien. Qua taal, maar ook zoiets als de zin van het bestaan terugvinden. 
Vluchten is een traumatische ervaring, ik weet het niet uit eigen ervaring, maar hier moeten 
functioneren als asielzoeker en vluchteling is ook een traumatische ervaring, is mijn inschat-
ting. Je bent je natuurlijke omgeving kwijt, je roots kwijt en je moet jezelf opnieuw definiëren 
en een positie vinden. [...] Op het moment dat je succesvol bent in een Particulier Initiatief, 
dan heb je weer een rol, een positie, dan word je ook gewaardeerd in je land van herkomst en 
op het moment dat je je aanvraag gehonoreerd krijgt, is dat ook een signaal dat je hier ge-
waardeerd wordt. Je hebt iets om handen, om je dag mee te vullen, wat zinnig is, in plaats van 
van je uitkering te leven of een baan te hebben waar je eigenlijk niet gelukkig in bent. (Huub 
Severiens, Wereldse Zaken)

Kosten en verlies
In onderzoek naar de motieven van vrijwilligers en het waarom van deelname aan 
filantropische sociale bewegingen wordt ook aandacht besteed aan de afweging tussen 
kosten en baten van vrijwilligerswerk. Het is uiteindelijk die afweging die bepaalt of 
mensen intensieve inzet blijven leveren aan hun initiatief.
Op de vraag in hoeverre de inzet voor het initiatief ook kosten met zich meebrengt, geldt 
voor de meeste respondenten dat vooral de tijdsinvestering en de eigen middelen die 
aan het initiatief worden besteed relevant zijn:

Al ons geld gaat echt hierin zitten. (vrouw, initiator, 60)

Maar wij doen het voor die mensen. En er blijft ook niets aan de strijkstok hangen. Daar moet 
eigenlijk alleen maar geld bij. (man, bestuurslid, 63)

Verschillende mensen doen daadwerkelijk een stap terug in leefcomfort. Een respondent 
verkocht zijn huis en is kleiner gaan wonen, een ander heeft geheel afstand gedaan van 
huis en haard:

Ik heb tien jaar in Nederland gewerkt, dus ik had een huis met meubels en apparaten en spul-
len, dat heb ik allemaal verkocht. (vrouw, initiator, 34)
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De respondent van een migrantenpi legt uit:
Dat heeft mij zoveel tijd gekost in het begin, zoveel geld ook [...] Ik heb alleen een uitkering. Je 
moet leven, je moet ook reizen naar vergaderingen, je moet sowieso buitenshuis gaan en alles 
kost geld. Dat was een beetje problematisch, mijn man ging zeuren: je gaat je laatste tientje 
aan de tram geven, terwijl wij brood moeten kopen! (vrouw, initiator, 54)

Enkele respondenten wijzen op de zorgen die de verantwoordelijkheid van een pi  met 
zich meebrengt.

Je ligt wel eens wakker, maar dat hoort erbij, dat ligt de voorzitter van de volleybalvereniging 
ook. Die ligt ook wel eens wakker van ‘O jee, hoe gaan we dat nou doen? (man, vrijwilli
ger, 49)

Een ander legt uit dat hij een verantwoordelijkheid voelt naar twee kanten: de hulp
ontvangers die hulp vragen bij het oplossen van een probleem en de donateurs die hun 
geld aan hem toevertrouwen. Dat levert stress op:

Dus je zit er altijd tussenin, je moet dus zorgen dat het 100% gerealiseerd wordt. (man, ini
tiator, 63)

Hoewel alle respondenten zich vol overtuiging inzetten voor hun doelgroep, brengt die 
relatie soms ook spanningen met zich mee.

In het begin kenden we de weg natuurlijk nog niet zo goed en werd je wel eens beduveld met 
geld en dat soort dingen [...] dat het niet helemaal op de goede plek terechtkwam. (vrouw, 
initiator, 64)

5.6 Resumerend

Reiservaringen en het verzoek van een bekende vormen in ons onderzoek de belang
rijkste aanleiding voor het starten van Particuliere Initiatieven. Maar uit de interviews 
leren we dat de kennismaking met armoede en gebrek vaak samengaat met een al langer 
bestaande betrokkenheid bij het buitenland en ontwikkelingsvraagstukken. Gravend 
naar achterliggende drijfveren noemen respondenten empathie, het geloof en hun 
rechtvaardigheidsgevoel. In het opstartproces van Particuliere Initiatieven gaan een 
reis of ontmoeting met mensen uit ontwikkelingslanden gepaard met een zeker han
delingsperspectief: de initiators van initiatieven maken kennis met mensen of groepen 
waarmee zaken kunnen worden gedaan en zien mogelijkheden voor het mobiliseren 
van steun. In deze aanloopperiode staan grote ontwikkelingsorganisaties vaak buiten 
het directe blikveld van de respondenten, hoewel enkele mensen uit ons onderzoek 
wel gezocht hebben naar verbinding met bestaande organisaties. Het stellen van een 
open vraag naar het waarom van de inzet voor Particuliere Initiatieven leverde allereerst 
motivaties op die te maken hebben met de ontwikkelingsdoelen van de initiatieven. 
Motivaties die te maken hebben met het organisatietype en het profijt dat men zelf haalt 
uit het initiatief worden ook genoemd, maar vaak niet in eerste instantie. Het kwali
tatieve materiaal biedt aanknopingspunten voor de veronderstelling dat eigenbelang, 
schuldgevoel en normbesef als achterliggende drijfveren aanwezig zijn. Maar uiteindelijk 
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lijkt de wens verlichting te brengen in het bestaan van mensen in ontwikkelingslanden 
het zwaarst te wegen. Bovendien melden respondenten niet alleen de winst, maar ook 
kosten die verbonden zijn aan het runnen van een initiatief. Verschillende respondenten 
deden materieel een stap terug om meer geld en tijd te kunnen besteden aan hun pi of 
vertelden over de zorgen die het initiatief met zich meebrengt. Om deze redenen duiden 
we de inzet in Particuliere Initiatieven in eerste instantie als een uiting van pragmatisch 
altruïsme en niet als een vorm van het dienen van het eigenbelang.

Noot

1 Circa 5% van de ondervraagden in het onderzoek van Kinsbergen en Schulpen (2010: 22) gaf aan dat 

onvrede met gevestigde ontwikkelingsorganisaties de aanleiding was voor het actief worden in een 

Particulier Initiatief.
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6 Functioneel verweven.  
De maatschappelijke betekenis van Particuliere 
Initiatieven

6.1 Maatschappelijke waarde van zelfgeorganiseerd engagement

Actieve inzet voor Particuliere Initiatieven levert de deelnemers winst op zoals een goed 
gevoel − ofwel de warm glow −, vaardigheden, vriendschappelijke relaties in de groep, 
een uitbreiding van hun netwerk en persoonlijke groei. In dit hoofdstuk houden we 
ons bezig met de vraag in hoeverre de kleinschalige, zelfgeorganiseerde verbanden van 
burgers ook betekenis hebben voor de omringende samenleving. In onderzoek naar 
burger en bewonersinitiatieven is het belang van zelfgeorganiseerde initiatieven voor 
het samenleven in de buurt, plaats of regio een prominent onderwerp. Hurenkamp, 
Tonkens en Duyvendak deden in 2006 exploratief onderzoek onder 386 burgerinitiatie
ven. Het grootste aandeel hiervan had als doelstelling het bevorderen van ‘solidariteit’ 
en ‘leefbaarheid’, waaronder ook zorg voor zwakkeren in de Nederlandse samenleving 
viel (Hurenkamp et al. 2006: 20). De onderzoekers vonden dat verreweg de meeste van de 
onderzochte initiatieven sterk verweven waren met de buitenwereld. In hun maat voor 
verwevenheid namen zij de frequentie van samenwerking met andere organisaties mee, 
de mate waarin de respondenten tevens lid waren van gevestigde middenveldorgani
saties of actief voor andere initiatieven, de contacten met de politiek en het ontvangen 
van subsidie. Om in de termen van Putnam te spreken, beschikten veel initiatieven over 
overbruggend sociaal kapitaal (Hurenkamp et al. 2006: 3233). Recent onderzoek naar 
289 bewonersinitiatieven in Amsterdam uit dezelfde school (Tonkens en Verhoeven 
2011) leverde aanwijzingen op dat het samenleven in de buurt verbetert door dit type 
initiatieven. Ze leverden nieuwe contacten op die ook na afloop van het initiatief werden 
voortgezet. Hierdoor ontstonden meer samenhang in de buurt, meer sociale controle 
en een gevoel van eigenaarschap (publieke toeeigening: de buurt is ook van jou). Door 
de initiatieven komt energie vrij die een positieve dynamiek op gang brengt (Tonkens en 
Verhoeven 2011: 8487).
Ook in onderzoek naar recreatieve informele groepen werd de verwevenheid van die 
groepen met de omringende samenleving vastgesteld. Ondanks hun intern gerichte 
doelstelling − het gezamenlijk beoefenen van een liefhebberij − bleken deze groepen 
via de sociale netwerken en de dubbellidmaatschappen van de deelnemers en de relaties 
met andere groepen en organisaties verbonden te zijn met de buitenwereld. Ook de inzet 
voor externe charitatieve doelen en de hang naar interactie met groepen van buiten ken
merken de externe oriëntatie van informele groepen (Van den Berg et al. 2011: 8182, 97). 
De Amerikaanse socioloog Wuthnow vond al eerder dat respondenten in zogenaamde 
small groups (waaronder Bijbelstudiegroepen, leeskringen en zelfhulpgroepen) ook doe
len en mensen buiten de groep ondersteunen en als gevolg van het lidmaatschap van 
hun groep onder andere vrijwilligerswerk voor de gemeenschap gingen doen (1994: 320).
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Toegespitst op onze casestudy zoeken we naar de betekenis van Particuliere  Initiatieven 
voor het samenleven in Nederland. De betekenis en de effecten van de initiatieven in 
ontwikkelingslanden zijn buiten ons onderzoek gebleven. Voor het bestuderen van ini
tiatieven met een hoofddoel in het buitenland is dat een onnatuurlijke omissie, maar 
onderzoek in het veld van ontwikkelingsstudies richt zich uitdrukkelijk op dit aspect 
van het fenomeen (Kinsbergen en Schulpen 2010, Schulpen 2007). Wat wij hopen bij te 
dragen aan het perspectief van ontwikkelingsexperts is zicht op de maatschappelijke 
waarde van de initiatieven thuis, in de Nederlandse samenleving. In hoeverre zijn de 
initiatieven verweven met mensen, organisaties en instellingen buiten de kring van de 
direct betrokkenen? Functioneren Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamen
werking als autarkische eilandjes in de lokale gemeenschap of zijn ze verweven met de 
bestaande infrastructuur van de Nederlandse civil society, politiek en overheid? En wat 
zegt dat over de effecten die ze kunnen hebben op het samenleven in Nederland?

6.2 Het bereik en de verwevenheid van Particuliere Initiatieven

Particuliere Initiatieven starten als kleinschalige projecten van burgers die in eerste 
instantie steun zoeken in de eigen kring van familie, vrienden en kennissen. In de 
zoektocht naar financiële middelen worden al snel diverse netwerken en verbanden 
(beroepsleven, school, buurt, civilsocietyorganisaties) geactiveerd en breidt het bereik 
van het initiatief zich als een olievlek uit. Het aantal vaste donateurs van de initiatieven 
in onze onderzoeksgroep loopt uiteen van circa 50 tot ruim 800. In aanvulling daarop 
hebben initiatieven vaak ook een achterban van geïnteresseerden en incidentele gevers 
tot maximaal enkele duizenden adressen. Veel initiatieven sturen hun achterban met 
een zekere regelmaat elektronische en papieren nieuwsbrieven met rapportages over de 
vorderingen in de projecten. Donateurs van grote bedragen krijgen soms ook een per
soonlijke bedankbrief en inzicht in wat er met hun bijdrage is gefinancierd. De zoektocht 
naar financiële middelen voor de ontwikkelingsprojecten is de motor die mensen in het 
Particulier Initiatief naar buiten doet treden. Public relations en het vergroten van de 
naamsbekendheid zijn voor alle onderzochte initiatieven vanzelfsprekend, al wordt dat 
niet in deze termen geformuleerd en is de aanpak heel divers.
Om te beginnen hebben op één na alle initiatieven een eigen website (zie de bijlage). 
Bijna alle initiatieven hebben op enig moment in hun bestaan aandacht van de media 
gezocht voor hun activiteiten. Berichtgeving in de lokale en regionale media komt het 
meest frequent voor, vaak naar aanleiding van lokale fundraising. Aan verschillende 
initiatieven is vanwege aansprekende projecten ook aandacht besteed in de landelijke 
media. Veel initiatieven hebben bij de start voornamelijk een lokaal en regionaal bereik, 
dat zich bij een meerderheid snel of geleidelijk uitbreidt tot over de regiogrenzen. 
Samenwerking met landelijke organisaties, contacten met lokale organisaties elders in 
het land en de groei van het donateursbestand met mensen uit andere windstreken doen 
de actieradius van Particuliere Initiatieven groeien. Kortom, veel initiatieven hebben 
een lokale thuisbasis van waaruit ze hun bereik uitbreiden tot buiten de lokale en regio
nale sfeer.
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Instellingen op het lokale middenveld

Scholen
Als maat voor hun verwevenheid met de buitenwereld hebben we de relaties van Particu
liere Initiatieven met organisaties, instellingen en netwerken in kaart gebracht. Daarbij 
maken we een onderscheid tussen lokale middenveldorganisaties, landelijke fonds
organisaties en de overheid. Gevraagd naar de verbindingen met lokale instellingen, 
springen allereerst scholen eruit. Alle onderzochte initiatieven onderhouden contacten 
met scholen in de eigen regio en daarbuiten, vaak voor het geven van gastlessen over 
ontwikkelingslanden en het werk van het Particuliere Initiatief. In vervolg op de gastles 
worden de leerlingen soms actief in inzamelingsacties voor ontwikkelingsprojecten, 
zoals een collecte of een sponsorloop of zij doen ‘heitjes voor karweitjes’:

Elk jaar hebben we een Sint-Maartenactie, van de twintig, eenentwintig scholen in Dronten 
doet de helft mee. [...] Afos vond onderwijs altijd erg belangrijk, je moest ook kinderen berei-
ken [...] Er werden dan ook altijd lessen gegeven op de scholen, want informatie geven was 
eigenlijk belangrijker dan geld ophalen. (man, oudvoorzitter, 70)

Naast dit reguliere patroon van gastlessen zijn de Particuliere Initiatieven betrokken 
bij andere activiteiten op scholen. De initiator van een migrantenpi geeft bijvoorbeeld 
gastlessen op scholen waarbij ze haar verleden als vluchtelinge belicht:

Ik geef lezingen op scholen [...] Zij vragen mij om te vertellen: hoe ben jij gevlucht? Hoe kan je 
zo van Afrika tot hier komen? Want veel kinderen begrijpen het niet. (vrouw, initiator, 54)

Een andere respondente vertelt dat vanuit haar initiatief lessen worden aangeboden in 
het kader van culturele en kunstzinnige vorming op scholen.

 De stichting heeft een cultuurjeugdpas gekregen, waardoor wij lezingen geven op scholen, 
vwo- en havo-klassen. [...] Dan gaan we bijvoorbeeld een shack bouwen, een afvalhuis zoals 
in [Afrika], of we geven een les over reclycling, wat je daar allemaal mee kunt doen. Of verha-
len vertellen, verhalen borduren, zoals de vrouwen in [Afrika] doen. [...] In januari/februari 
verzorgen we acht lessen bij een hogeschool. [...] De echtgenoot van een van onze bestuurs-
leden is dichter en heeft de pabo gedaan, hij vindt het leuk om met jeugd te werken. [...] Hij 
neemt studenten mee in een beleving. [...] Er zijn ook veel leerlingen uit Turkije, Marokko waar 
de overdracht van verhalen altijd meer mondeling gebeurd is. Dat is in [Afrika] ook nog gaan-
de en we proberen de leerlingen te prikkelen met de afbeeldingen die de [Afrikaanse] vrouwen 
borduren over hun leven en hopen dat de studenten zelf ook iets over hun eigen leven gaan 
vertellen door taal of gedichten of dat visueel maken [...] een kruisbestuiving van die verschil-
lende landen. (vrouw, initiator, 47)

Een ander Particulier Initiatief biedt lessen aan over zonneenergie, duurzaamheid en 
ontwikkeling. De deelnemers aan dit initiatief geven de lessen niet zelf, maar leiden 
hiervoor vrijwilligers op uit de hoek van milieueducatie:

Scholen zijn voor ons interessant geworden. Wij hebben een leuke les, werken samen met pro-
fessionele organisaties zoals milieudiensten en gemeentes om op verschillende locaties groepjes 
vrijwilligers op te leiden en de scholen rond te sturen met onze les. (man, initiator, 42)
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Twee initiatieven in onze verzameling hebben een fototentoonstelling samengesteld 
over de doelgroep van hun projecten. Die tentoonstellingen zijn ingericht in biblio
theken of buurthuizen en worden onder andere bezocht door schoolklassen.

Kerken
Naast scholen onderhouden Particuliere Initiatieven banden met kerken. Een meerder
heid van de door ons onderzochte initiatieven wordt ondersteund via het kerkelijke 
circuit, bijvoorbeeld via collectes tijdens de dienst of andere inzamelingsacties van 
plaatselijke mov of z wogroepen:

De kerken doen regelmatig een collecte. [...] De diaconie moeten we aanschrijven over ons 
project [...] dan komen we op het collecterooster en [bij] de pk n hier staan we vast twee keer 
per jaar op het collecterooster. (vrouw, bestuurslid, 68)

Een keer in het halfjaar hebben wij een presentatie van de verschillende initiatieven die bin-
nen de kerkelijke gemeente plaatsvinden. Dus dan heb ik een powerpoint en als ik vrouwen uit 
[Afrika] op bezoek heb, neem ik ze mee, dan laat ik ze altijd even in het kort iets vertellen over 
wat ze doen, en we verkopen wat producten. (vrouw, initiator, 47)

Meer dan de helft van onze Particuliere Initiatieven telt deelnemers die actief kerke
lijk zijn. Hun banden met de kerk vormen een belangrijk kapitaal, dat het Particuliere 
Initiatief naamsbekendheid en donateurs oplevert. De initiator van een migrantenpi 
kreeg in de pastorie van de kerk die ze zelf bezocht een kleine ruimte ter beschikking om 
kantoor te houden. De kerk is ook een belangrijk rekruteringscircuit voor functies bin
nen Particuliere Initiatieven:

Toen zochten wij een nieuw bestuurslid en via de kerk wist ik dat zij met pensioen ging en ik 
zeg: ‘[...] is dat niets voor jou?’ Die zei ook gelijk: ‘Ja.’ (man, bestuurslid, 63)

Dit sluit aan bij eerdere bevindingen in civilsocietyonderzoek die de recruteringsfunctie 
van kerken onderstrepen (Van Ingen en Dekker 2011). De banden met kerken beperken 
zich overigens niet tot de initiatieven waar kerkgangers de scepter voeren. Ook een 
migrantenpi met een islamitische achtergrond kreeg donaties uit een inzamelingsactie 
binnen een christelijke kerk.

Serviceorganisaties
Een derde belangrijke actor in de lokale civil society die verbonden is met het werk van 
Particuliere Initiatieven wordt gevormd door serviceclubs zoals Rotary, Lions Club, 
Innerwheel en Ladies’ Circle. In serviceorganisaties komen leden op uitnodiging binnen 
en worden zij geacht zich dienstbaar te maken aan de samenleving. In Nederland tellen 
de Lions Club en Rotary de meeste leden. Enkele respondenten maken zelf deel uit van 
een lokale afdeling van een serviceclub. Afdelingen van serviceorganisaties zamelen 
soms op verzoek geld in voor een project van een pi:

Ik ben zelf Rotarian, dus ik weet hoe het in elkaar steekt. Dus al die clubs worden benaderd, ja. 
[...] Vorig jaar was dat een club uit de buurt van Den Haag. Toen is er een autorally georgani-
seerd. (man, vrijwilliger, 49)
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Een andere respondent vertelt dat haar initiatief van twee lokale serviceclubs geld heeft 
ontvangen, maar dat de banden met deze clubs niet structureel zijn en via via tot stand 
komen:

We hebben wel met de Lion’s Club contacten gehad, toen hebben we een keer een presentatie 
gehouden en zij hebben een bijdrage geleverd. Maar ja, die hebben natuurlijk ook steeds wisse-
lende goede doelen [...] [Deze] Lion’s Club bijvoorbeeld, dat komt uit het circuit waar mijn man 
werkt. En die andere Lion’s Club dat is via mijn werk [...] Via via. (vrouw, bestuurslid, 55)

Het lukt niet elk initiatief om vanuit deze hoek geld te ontvangen, mede doordat er zo
veel goede doelen zijn waaruit serviceorganisaties kunnen kiezen:

Het lijkt een logische ingang, maar er zijn zoveel mensen die daar een beroep op doen. 
(vrouw, initiator, 60)

Een andere respondent vertelt:
Nee, daar komen wij nog steeds niet binnen. Dat vinden wij wel jammer. (man, bestuurs
lid, 63)

Bedrijfsleven
In hun zoektocht naar fondsen zoekt een meerderheid van de initiatieven ook steun in 
de commerciële sfeer buiten de grenzen van de civil society: het bedrijfsleven, inclusief 
de lokale middenstand. Voor een deel worden sponsorgelden gedoneerd, andere initia
tieven krijgen giften in natura die in de projecten kunnen worden ingezet. Mensen die 
een pi bestieren worden soms door hun werkgever in staat gesteld materiaal, gereed
schap of werkruimte te gebruiken voor het initiatief. Daarnaast worden de werkkring en 
het zakelijke netwerk gebruikt om donateurs of vrijwillige inzet te werven:

Via de nc d o is er redelijk wat geld binnengehaald [...] Maar dat was natuurlijk alleen maar 
als je iets had om te bouwen. Er moest iets neergezet worden en ze gingen nooit in op struc-
turele ondersteuning. [...] En toen kwam er een moment [...] dat er niks meer te bouwen was. 
Maar hoe kom je dan toch nog aan je geld? Toen had ik bedacht: Er moeten gewoon bedrijven 
te vinden zijn die dit mooie project ook een warm hart toedragen en voor een paar jaar hun 
commitment uitspreken. Zo heb ik een sponsorplan bedacht om op die manier bedrijven erbij 
te betrekken. Dus dat is nu een deel van onze inkomsten, via vaste contracten. (vrouw, be
stuurslid, 55)

Ik zeg [...] ik heb een lift nodig, maar ik heb geen idee waar ik dat ding moet halen. Hij zei: ‘[...] 
die lift krijg je van mij, 80.000 gulden [...] én de waterzuivering in het ziekenhuis.’ (man, 
initiator, 64).

Van een collega kreeg ik het advies om naar die k pa te kijken, die regeling. [...] Een van de 
grootste en meest effectieve interviews die ik gehouden heb, is met [het personeelsblad] [...] 
Toen was ik voor het eerst naar [Afrika] geweest, ik was daar helemaal vol van. [...] Dus ik 
stond daar [in het personeelsblad] pontificaal en dat heeft mij zo veel opgeleverd, dat is niet 
te geloven. Want ik had toen 25.000 collega’s. En daar heb ik tot op vandaag de dag [profijt 
van, mensen werden donateur]. [...] En dat niet alleen. Ik kreeg ook tips, van: Stuur daar eens 
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een aanvraag naar toe. En: Ik ben penningsmeester daarvan. Toen kreeg ik [bijdragen] uit alle 
delen van het land. (man, bestuurslid, 63)

Behalve met scholen, kerken en serviceclubs onderhouden Particuliere Initiatieven 
ook banden met andere organisaties en instellingen op het middenveld, van vrouwen
clubs tot voetbalvereniging of de fanfare. De relaties met dergelijke organisaties zijn 
minder frequent opgetekend in ons onderzoek. Twee initiatieven hebben ook banden 
met  seniorencentra en kunnen daar geld inzamelen. Deze bevindingen laten zien dat 
Particuliere Initiatieven veel energie steken in het onderhouden van contacten met af
zonderlijke lokale organisaties en instellingen op het middenveld en het bedrijfsleven.

Als een spin in het web: positie in netwerken
Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat Particuliere Initiatieven zich aansluiten bij lokale 
en landelijke netwerken en zelf ook netwerken tot stand brengen. Van de veertien onder
zochte initiatieven zijn er negen aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie voor 
het Particulier Initiatief, Partin. Het Equal Opportunity Fund uit ons onderzoek is een 
van de oprichters van dit netwerk. Young in Prison uit ons onderzoek speelt een belang
rijke rol in het kleinere netwerk Nieuw is voor initiatieven die de ambitie hebben met 
betaalde professionals te gaan werken. Verschillende organisaties bezoeken netwerk
dagen zoals de landelijke Wilde Ganzendag en halen inspiratie uit de ontmoetingen met 
collegainitiatieven:

Dat is echt geweldig als je al die mensen daar ziet, die zo enthousiast zijn zoals wij dat zijn, 
dan voel je echt een soort thuiskomen. [...] Daar komt nu eigenlijk ook weer iets leuks uit voort. 
Er kwam een mevrouw naast me zitten en haar man gaat een videotraining geven [...] nu gaan 
zij daar filmen met onze contactpersoon [...] krijgen we misschien een mooie film voor dat 
project. (vrouw, bestuurslid, 68)

Verder onderhouden initiatieven soms contact met collegainitiatieven die in dezelfde 
ontwikkelingsregio actief zijn, al zijn de banden lang niet altijd hecht (Mama Diop, 
Papua, Uganda). De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat uit ons onderzoek 
werkt bijvoorbeeld samen met tien andere organisaties die zich inzetten voor huma
nitaire hulp aan WestPapua. Op lokaal niveau worden contacten onderhouden met 
Particuliere Initiatieven die in dezelfde vestigingsplaats actief zijn, en probeert men 
elkaar niet in de wielen te rijden op het vlak van lokale fondsenwerving:

Maandag heeft [Stichting X] een avond en daar gaan we dan naar toe. [...] met onze jubileum-
viering, dan komen ook de andere organisaties allemaal. Dus de onderlinge verstandhouding 
is goed. [...] Waar mogelijk probeer je in ieder geval dingen samen te doen en je houdt er ook 
rekening mee dat wanneer zij iets hebben, dat je daar niet ook nog iets tussendoor gaat orga-
niseren. (vrouw, initiator, 63)

Particuliere Initiatieven maken volop gebruik van de infrastructuur van de civil society 
door relaties aan te gaan met organisaties en instellingen op het lokale middenveld. De 
dragers van de initiatieven zetten hun persoonlijke netwerk in en brengen zelf lokale 
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netwerken tot stand, bijvoorbeeld door evenementen te initiëren of helpen organiseren. 
Vaak ontstaan hierdoor blijvende contacten en duurzame netwerken.
Rond de stichting Actiecomité Flevoland voor ontwikkelingssamenwerking (Afos) werd 
bijvoorbeeld een contactgroep gevormd met vertegenwoordigers van geïnteresseerde 
middenveldorganisaties die zich naar believen konden aansluiten bij activiteiten van het 
ontwikkelingsinitiatief:

We hadden ook een hele achterban, we hadden een [...] contactgroep en daar zaten de vrou-
wenorganisaties in, de boerenorganisaties, de kerken, alles was erin vertegenwoordigd [...] 
dus er was een grote achterban, want het moest wel gedragen worden door de bevolking hier. 
Dat was de gedachtegang. (man, oudvoorzitter, 70)

Inmiddels bestaat dat gremium niet meer, maar de banden met verschillende midden
veldorganisaties − waaronder kerken en scholen − zijn blijven bestaan en de huidige 
werkcontacten reiken tot over de gemeente en regiogrenzen.
Een van de initiatieven in ons onderzoek stond aan de wieg van een lokale ontwikke
lingsmanifestatie waarbij grote delen van het lokale middenveld betrokken waren:

Dus ben ik naar de gemeente gestapt om te vragen of ze mee wilden werken aan een [lokale 
ontwikkelingsmanifestatie]. Tijdelijk heb ik toen een stichting opgericht samen met de an-
dere organisaties hier. In samenwerking met Wilde Ganzen zijn dertien projecten opgezet. 
En vanuit ieder dorp zat er iemand in het bestuur. [...] dat is ontzettend leuk geweest. Ook de 
Scouting, voetballen, de koren, harmonie, fanfare en kerk waren betrokken [...] alles en ieder-
een was er. [...] Er is toen ook een platform ontstaan. (vrouw, initiator, 63)

Het deelnemen aan en organiseren van lokale, regionale en soms landelijke evenemen
ten is een manier van fondsenwerving en public relations die bijna alle initiatieven ooit 
ter hand hebben genomen. Ze bezetten stands op braderieën, markten en multiculturele 
festivals, organiseren fototentoonstellingen, open dagen, informatie en discussie
avonden, fundraisingfeesten, benefietconcerten, veilingen, fietstochten voor het goede 
doel of boekenmarkten. Andere pi’s verzorgen creatieve workshops inheemse kunst of 
exotische catering ‘met een boodschap’. Ook het werven van fondsen via sportieve uit
dagingen − zie de populariteit van Alpe d’HuZes voor de k w f Kankerbestrijding − komt 
voor: een van de respondenten haalt geld op voor haar initiatief via het marathonlopen. 
In veel gevallen worden de doelstellingen naamsbekendheid vergroten en inkomsten 
verwerven gecombineerd. Het publiek voor dergelijke activiteiten varieert van enkele 
tientallen tot een paar duizend bezoekers (vergelijk Kinsbergen en Schulpen 2010: 42).
De organisatie van veel van dit soort activiteiten is arbeidsintensief. Een respondent van 
een pi met een landelijk bereik laat deze intensieve vorm van fondsenwerving bewust 
achterwege en beperkt zich inmiddels tot het aanschrijven van fondsen en serviceclubs:

We hebben vrij veel geld gekregen van Impulsis. Maar Wilde Ganzen zit erg op de verdubbe-
ling, dus daar moet je zelf acties gaan voeren. Ja, en dat trek ik gewoon niet. [...] om een leuke 
actie hier te starten, dat is niet effectief en efficiënt, want dan loop ik me een slag in de rondte 
voor drieduizend euro. (man, vrijwilliger, 49)
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Het werk voor de Particuliere Initiatieven brengt mensen bij elkaar, zowel mensen die 
elkaar al kennen als onbekenden. Een deel van de nieuwe contacten wordt na afloop van 
het werk voorgezet. Bovendien worden bestaande oppervlakkige relaties verdiept, zowel 
relaties met mensen die uiteindelijk in het Particuliere Initiatief terechtkomen als met 
mensen van buiten het initiatief:

Die ken je wel vanuit het dorp, maar dan had je daar bijvoorbeeld weinig of geen contacten 
mee. En nu wel. [...] [We zijn] meer bevriend geraakt eigenlijk. (man, bestuurslid, 73).

De mensen uit die eerste groep [de grondleggers van een initiatief in de jaren zeventig], die zien 
elkaar informeel nog steeds. [...] dat zijn een soort vrienden. (man, oudbestuurslid, 70)

Via de markten hebben we [twee personen] erbij gekregen. [...] met spullen uit Burkina Faso 
staan we op braderieën [...] je praat, je komt in contact met elkaar en dan merk je algauw: 
mensen hebben interesse. Dan gaan we gewoon vragen: voel je er niks voor om bij ons te 
komen? (vrouw, bestuurslid, 77)

Lokale multitaskers
De dragers van Particuliere Initiatieven besteden veel energie aan het zoeken en 
onderhouden van contacten met potentiële donateurs en vrijwilligers en aan het 
samenwerken met organisaties en instellingen. Die naar buiten gerichte werkwijze is 
functioneel en vloeit logisch voort uit de opdracht die zij zichzelf hebben gesteld: het 
financieel en organisatorisch mogelijk maken van ontwikkelingsprojecten. Steun van 
buiten is onontbeerlijk en het verzamelen van ‘eigen middelen’ vaak een vereiste om 
in aanmerking te komen voor fondsen. Uit ons onderzoek blijkt dat een meerderheid 
van de mensen die een Particulier Initiatief helpen dragen zelf sociaal actief zijn en 
sterk geïntegreerd in de lokale gemeenschap. Ze hebben vaak een uitgebreid sociaal en 
zakelijk netwerk, combineren de deelname aan het Particuliere Initiatief met lidmaat
schappen van andere middenveldorganisaties en zijn betrokken bij de bewoners van hun 
dorp of buurt. Zo is de helft van onze respondenten actief kerkelijk of moskeebezoeker. 
Een meerderheid combineert diverse vrijwillige activiteiten en verantwoordelijkheden 
buitenshuis, waarmee deze respondenten als ‘lokale multitaskers’ kunnen worden 
gekenschetst. Ons materiaal illustreert hun meervoudige betrokkenheid.
De initiator van een Particulier Initiatief dat toepassing van zonneenergie in ontwikke
lingslanden mogelijk maakt startte vanuit zijn betrokkenheid bij de buurt en het thema 
duurzaamheid ook een buurtvereniging. Met anderen in de wijk raakte hij in gesprek 
over de toekomst van de buurt en duurzaamheid als een verbindend thema voor de 
bewoners:

Toen heb ik die bal eigenlijk opgepakt en ben een vereniging Duurzaam Soesterkwartier be-
gonnen. (man, initiator, 42)

Een andere respondent combineert zijn inzet voor het pi  met zorg en betrokkenheid bij 
individuele buurtgenoten. Hij deed boodschappen voor een oudere gehandicapte buurt
genoot en zocht hem op in het ziekenhuis. Daarnaast slaagde hij erin een warme relatie 
aan te knopen met een Turkse buurman die zijn tuin verwaarloosde:



92

par ticuliere init iatie ven in ont wikkel ingssa menwerking

En zo zachtjes aan probeer je hem zover te krijgen dat hij ook een mooie tuin gaat creëren. Dat 
lukt dan [...] En dat wordt je beste buurman. (man, initiator, 75)

Verschillende respondenten combineren hun inzet voor het Particulier Initiatief met 
functies in de kerk en het plaatselijke verenigingsleven:

Ik ben bestuurslid dus van de werkgroep mov [...] en dan hebben we nog een stichting 
Vrienden van de Fanfare (...) daar ben ik ook penningmeester van. Ik ben ook 23 jaar voorzitter 
geweest van de plaatselijke fanfare. [...] ik ben elf jaar penningmeester geweest van de paro-
chie [...] En dan zit ik nog in de [...] b ol , de Belangenorganisatie Ouderen [in de gemeente]. 
(man, bestuurslid, 73)

Vorig jaar is mij de eer te beurt gevallen om Ridder in de Orde van Oranje Nassau te worden, 
[...] ook wel voor het kerkwerk. Ik doe veel kerkwerk nog ernaast. Maar dat was dus een sa-
menloop. De eerste zin van de burgermeester was: ‘Ik heb nog nooit iemand een lintje mogen 
geven die uit zoveel richtingen is aangedragen om die onderscheiding te krijgen.’ En dat waren 
er achttien. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het was wel zo. (man, bestuurslid, 63)

Migranten als bruggenbouwers
Voor de migranten die een Particulier Initiatief dragen, geldt het predicaat van lokale 
multitasker in sterke mate. Vaak bieden ze hulp en steun aan nieuwkomers uit hun 
gemeenschap en vormen een brug tussen de migrantengemeenschap en de Neder
landse samenleving. Zij bieden niet alleen individuele steun, zoals in de interactie met 
Nederlandse instellingen, bieden vaak ook activiteiten aan die landgenoten helpen te 
integreren in de Nederlandse samenleving. Een migranteninitiatief in ons onderzoek 
vervult een steunfunctie voor zowel landgenoten als nieuwkomers met een andere her
komst:

Zij is ook het aanspreekpunt geworden van mensen met allerlei moeilijkheden. [...] Dus dat is 
uitgegroeid tot een steunpunt. Niet alleen [...] ons kent ons. Dan zegt iemand uit [haar land 
van herkomst]: ik heb een buurman uit Roemenië of ik heb een buurvrouw uit de Oekraïne, 
kunnen die ook meedoen? Toen hebben wij gezegd: ja, wij kunnen niet iedereen [laten 
meedoen], maar laten we het maar multi doen, dus niet alleen mensen uit [het land van her-
komst]. [...] wij zijn ook met een traumaverwerkingsproject bezig [...] je merkt als die vrouwen 
allemaal bij elkaar zitten of een kleed met elkaar maken, dan komen ze allemaal uit verschil-
lende werelddelen, ze hebben één ding gemeen [...] en dat is dat ze hun emoties met elkaar 
kunnen delen. Zij weten wat het is om niet meer naar je [familie terug te kunnen] [...] je hebt 
een enkele reis Nederland. (vrouw, bestuurslid, 66)

Daarnaast probeert het initiatief vrouwenbesnijdenis in Nederland en in het land van 
herkomst ter discussie te stellen. De vrouwelijke initiator heeft een training doorlopen 
tot sleutelfiguur vrouwenbesnijdenis bij Pharos, het landelijk kenniscentrum voor vluch
telingen en gezondheid:

Toen zij in Nederland kwam en haar man later, hadden ze de drive van: nu moeten we wat aan 
die meisjesbesnijdenis doen. [...] Toen hebben wij als stichting besloten om een vrouwengroep 
op te zetten en het bespreekbaar maken. Want als het hier bespreekbaar wordt, dan kunnen 
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vrouwen telefonisch aan hun familie, tegen hun zus zeggen: ‘Dat moet je niet doen.’ (vrouw, 
bestuurslid, 66)

De initiator van hetzelfde migranteninitiatief is ook praktiserend moslim en zet zich 
actief in voor de moskee:

Ik ben daar actief. Zes vrouwen hebben om geld te verzamelen de eerste vrijdag van de maand 
hapjes meegenomen en daar verkocht. En het geld wat daar is verzameld wordt aan de moskee 
gegeven, omdat de moskee een renovatie heeft gehad. (vrouw, initiator)

De initiator van een ander migrantenpi combineert het werk voor haar initiatief met het 
bieden van steun aan nieuwkomers via Vluchtelingenwerk:

Ik hielp die mensen met naar de dokter gaan, met vertalen of naar het ziekenhuis of naar de 
Sociale Dienst of zo. Ik doe dat nu ook vaak, niet alleen voor [mensen uit mijn land van her-
komst], ook voor andere mensen. (vrouw, initiator, 44)

De respondenten uit dit initiatief zetten zich daarnaast in voor multiculturele ont
moetingen in een lokaal ontmoetingscentrum en activiteiten voor het ‘mondiaal 
centrum’ in hun woonplaats.
De respondente (vrouw, initiator, 54) uit een ander initiatief zet zich in voor verzoening 
tussen bevolkingsgroepen uit haar oude thuisland − niet alleen in Afrika, maar ook in 
Nederland. In bijeenkomsten wil ze haar landgenoten aansporen niet te focussen op de 
scheidslijnen tussen de bevolkingsgroepen, maar op verzoening, inburgering in Neder
land, studeren en werk vinden. Haar filosofie is dat je alleen iets voor je oude thuisland 
kunt betekenen wanneer je een zekere mate van integratie hebt bereikt en een voet aan 
de grond hebt in Nederland. Dit is een les die door alle migranten uit ons onderzoek in 
de praktijk is gebracht.
Ook de dragers van een Marokkaans initiatief combineren een steunfunctie voor de 
Marokkaanse gemeenschap in hun woonplaats met ontwikkelingsinitiatieven in het 
land van herkomst. De initiator is ook voorzitter van een lokaal inspraakorgaan voor 
migranten, neemt deel aan een stedelijk overleg diversiteit en vervult als winkelstraat
manager een spilfunctie in de buurt.

De dragers van Particuliere Initiatieven trekken niet alleen veel activiteiten en ver
antwoordelijkheden naar zich toe, maar zijn ook enthousiaste voorgangers, die het 
vermogen in zich hebben anderen voor hun zaak te winnen. Een respondent schetst 
tijdens het interview het enthousiasme van haar collega naast haar:

Ja, maar jij bent ook enthousiast, dat zit in jou, je hebt die uitstraling en dan ráák je mensen, 
dat is waarom het gaat. (vrouw, bestuurslid, 77)

Een ander herinnert zich het compliment dat een vriend haar ooit maakte:
Een vriend van mij die hier pastor is geweest zei: jij hebt zelf niet in de gaten hoe je andere 
mensen toch op een of andere manier motiveert door gewoon te laten zien waar je mee bezig 
bent en dat je hier dingen kan doen. Ook er zijn voor een ander. (vrouw, initiator, 63)
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Een secretaris die sponsoren voor haar initiatief werft heeft plezier in haar taak:
[...] om op die manier mensen te ontmoeten, praatjes te houden, ze enthousiast te maken 
zodat ze eigenlijk ook niet meer nee kunnen zeggen. Dat vind ik leuk om te doen. (vrouw, 
bestuurslid, 55)

Kortom, de dragers van de Particuliere Initiatieven in ons onderzoek zijn bindende per
sonen die door hun werk voor het initiatief, hun uitgebreide netwerk, hun enthousiasme 
en hun volharding in staat zijn mensen en instellingen aan hun initiatief te binden en 
het een plek te geven in het weefsel van de lokale gemeenschap en bredere netwerken. 
Ons onderzoek laat zien dat pi’s stevig zijn ingebed in de infrastructuur van de civil 
 society.

6.3 Verbindingen met de overheid en ontwikkelingsorganisaties

In het onderzoek naar Amsterdamse bewonersinitiatieven werd duidelijk dat een toe
nadering plaatsvond tussen bewonersinitiatieven, de overheid en professionals. De 
onderzoekers beschreven een proces van ‘sociale opwarming’, meer onderling begrip 
en een nieuw partnerschap tussen burgers, de overheid en professionals. Kortom, in 
het werkgebied van de Amsterdamse bewonersinitiatieven leidde de interactie tussen 
deze partijen tot nieuwe vormen van samenwerking. De professionals concentreren 
zich hierbij op drie vormen van ondersteuning: het leggen van verbindingen tussen ini
tiatieven en andere groepen en organisaties, het helpen omgaan met bureaucratische 
vereisten en het tegengaan van ongelijkheid in de participatie. Wanneer de professio
nal een optimale afweging maakt tussen ondersteuning bieden en burgers hun eigen 
verantwoordelijkheid gunnen (‘democratisch professionalisme’) kan het democratisch 
potentieel van bewoners tot wasdom komen (Tonkens en Verhoeven 2011: 8894). Het is 
de vraag hoe de interactie in de sfeer van ontwikkelingsinitiatieven werkt.

Fondsen
Alle initiatieven in ons onderzoek ontvangen geld van fondsen. De ncdo (Nationale 
Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) en Wilde 
Ganzen zijn het meest frequent genoemd als fondsenverstrekkers. Op twee na heb
ben alle initiatieven in het verleden geld ontvangen van de ncdo en een meerderheid 
ontvangt ook fondsen via Wilde Ganzen. Een van de initiatieven kreeg geld uit het 
Medefinancieringsprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De meeste 
initiatieven beperken zich niet tot deze fondsen en gaan op zoek naar financiering 
in bredere kring. Over het algemeen bespreken de respondenten de fondsenwerving 
in positieve bewoordingen, al kan het een arbeidsintensief en moeizaam proces zijn 
waarbij succes niet gegarandeerd is. Veel respondenten nemen de bureaucratische 
rompslomp voor lief en zien het indienen van aanvragen en de interactie met de fonds
organisaties als een nuttig leerproces, zoals we ook al in het vorige hoofdstuk zagen 
(‘leereffecten’). Initiatieven steken ook energie in de werkrelatie met fondsen, onder 
andere door er persoonlijk langs te gaan om hun initiatief te presenteren:



func tioneel verwe ven

95  

Ik werk veel samen met Wilde Ganzen, we hebben ook veel met nc d o samengewerkt. Die vra-
gen heel goede verantwoording [...] het is een hele papierwinkel om een project gesubsidieerd 
te krijgen. (vrouw, bestuurslid, 68)

Sommige mensen hebben zoiets van: al die vragen, moet ik dat nu in gaan zitten vullen? Dan 
zeg ik altijd: Ik zie het eigenlijk als een soort checklist dat ik niks vergeten heb. [...] je wilt het zo 
goed mogelijk doen. (vrouw, initiator, 63)

Vooral ook omdat de mensen [nc d o] gewoon weten van ‘we doen al zo lang zaken met jullie 
[...]’, die contacten zijn gewoon goed. [...] zij leggen ook een stukje verantwoordelijkheid hier. 
(man, bestuurslid, 73)

Wij hadden daar [met nc d o] een enorme band opgebouwd. Wij zijn er samen een keer ge-
weest. [...] Wij hebben gezegd: wij willen ons presenteren, kunnen wij een keer komen? Dat 
vonden zij een heel goed idee. En voor ons was het ook leuk, want wij hadden gelijk aanspreek-
punten. (man, bestuurslid, 63)

Er zijn ook respondenten die minder enthousiast zijn over de bureaucratische vereisten, 
en verschillende geïnterviewden betreuren de strikte voorschriften voor het toekennen 
van fondsen:

Maar die grote instellingen, nee, moet je niks van verwachten. Zeker niet als je kleinschalig 
bezig bent. Je bent een gevaar voor ze. En dat met de Wilde Ganzen zou dan wel mogelijk zijn, 
maar dan is het een project van de Wilde Ganzen en niet van jou. (man, initiator, 63)

Het zijn zulke veelomvattende en eisende, bureaucratische organisaties. [...] Wilde Ganzen, 
nc d o, hebben we een paar keer een redelijke subsidie van gehad, maar ook Cordaid en Novib, 
je moet er zo gruwelijk veel papieren voor [aanleveren] [...] dat zijn mensen die hun baan op 
een integere manier moeten waarmaken, dus dan moet je bonnetjes [inleveren] en het is zo 
moeilijk hè, op zo’n afstand. (man, initiator, 76)

Hieruit blijkt dat de relatie tussen fondsen en pi’s niet gespeend is van de ambivalentie 
die automatisch voortvloeit uit de verhouding tussen fondsverstrekker en fondsaanvra
ger. Een sleutelpersoon uit het ontwikkelingsveld licht toe:

Dat zijn altijd scheve relaties. Subsidiegevers, fondsen, hebben andere belangen dan subsi-
dieontvangers en staan daar ook op een andere manier in en daar zit een spanning tussen. 
Een organisatie wil geld voor een project wat ze heel goed vinden, en die subsidiegever heeft er 
om min of meer moverende redenen een ander idee over. Dat brengt spanning met zich mee. 
(Huub Severiens, Wereldse Zaken)

Verschillende Particuliere Initiatieven hebben problemen bij vinden van fondsen, omdat 
hun initiatief hybride is door een commerciële component, op individuele personen is 
toegesneden of om een andere reden niet binnen de lijnen past van het werkterrein van 
ontwikkelingsorganisaties en hun fondsen.
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De projectleider van een Particulier Initiatief beschrijft hoe moeilijk het is om fondsen te 
vinden voor de trainingen op het gebied van leiderschap en sociaal projectmanagement 
die zij in LatijnsAmerika organiseert voor jongeren uit arme gebieden. Het doel is dat 
de jongeren zelf projecten gaan opzetten om iets aan de problemen in sloppenwijken te 
doen. Bij de reguliere fondsen voor Particuliere Initiatieven kan zij niet aankloppen:

Wilde Ganzen doet geen trainingen, die doen alleen maar gebouwen en zo. (vrouw, ini
tiator, 34)

Ook fondsenwerving bij andere fondsen en particulieren is ingewikkeld:
Armoede is een heel complex probleem [...] donateurs willen graag een heldere en pasklare op-
lossing. Die geven liever geld voor een school, waar zoveel kinderen heen kunnen, etc. en dat 
is vaak niet wat het hardste nodig is [...] Wat ze het hardste nodig hebben is eigenlijk onder-
steuning in hoe organiseren we ons en hoe krijgen we het zelfvertrouwen en de contacten om 
hier zelf dingen beter te maken. [...] Het is een langzaam proces, mensen vragen me wel eens: 
‘Ben je nou een jaar bezig met 34 mensen trainen?’ Dat klinkt dan als: wat weinig output voor 
een jaar werk. [...] Maar ik denk dat als ik de beste mensen uit de maatschappij pak en die help 
hoe ze een project kunnen opzetten en die gaan weer anderen meetrekken, dat er iets ontstaat 
wat hopelijk wel duurzamer is. (vrouw, initiator, 34)

De respondent van een ander initiatief vertelt:
Het zijn zulke logge apparaten, maar ook vaak kunnen of mogen ze geen soepelheid tonen 
bij subsidieaanvragen. [...] valt het niet helemaal binnen hun regeltjes [...] dan word je toch 
afgewezen. (vrouw, initiator, 64)

Een ander vult aan:
Neem bijvoorbeeld ons adoptieprogramma, dat is kindgebonden hulp en kindgebonden hulp 
wordt door niemand ondersteund. [...] We werken veel samen met Impulsis, hebben daar een 
goede relatie mee en die helpen ons dan ook wel om er een iets andere draai aan te geven. [...] 
Impulsis is ook niet zo groot, die werken ook veel meer rechtstreeks, die kennen het project, die 
gaan er eens een keer kijken en dan komen ze weer bij je terug en dan denken ze er over mee. 
Terwijl de andere clubs vaak op afstand van achter hun bureau je project beoordelen. (man, 
initiator, 64)

Verschillende initiatieven worstelen bovendien met de financiering van structurele 
exploitatiekosten en professionalisering van de organisatie. Vooral voor initiatieven 
die de ambitie hebben om met betaalde professionals aan de weg te timmeren, is het 
lastig financiering te vinden voor structurele kosten: ze zijn te klein om aanspraak te 
kunnen maken op financiering uit het Medefinancieringsprogramma van de overheid 
en met projectsubsidies kun je geen structurele organisatiekosten dekken. Een van de 
respondenten wijst op de risico’s van bureaucratische belemmeringen en een gebrek aan 
mogelijkheden voor structurele financiering:

Eigenlijk ontbreekt de financiële bodem. Dat betekent dat je eigenlijk je vaste lasten gefinan-
cierd zou moeten krijgen. Dat is een of twee vaste krachten [...] dan zou je al een heel eind 
op weg zijn. [...] geef [mensen] de stimulans om door te gaan. Als je je met vrijwilligerswerk 
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bezighoudt, geef de mogelijkheden. De overheid moet daar hun energie en kapitaal insteken, 
zodat mensen zoals wij, die vijftien jaar bezig zijn en naast ons velen, er niet op een gegeven 
moment de brui aan geven omdat ze zeggen: structureel krijgen we niks. [...] daardoor kalft 
dat af, die zin om dat ontwikkelingswerk te doen. (man, initiator 76)

Initiatieven in het netwerk Nieuw is hebben enkele jaren structurele financiering 
gekregen uit het Medefinancieringsprogramma, maar na 2011 niet meer. Dat heeft ver
schillende initiatieven in de problemen gebracht:

Wij hadden wel gehoopt op een vervolg en dat hebben we niet gekregen [...] Maar bijna al die 
organisaties die m f s hebben gekregen die zijn halfdood, ze hebben zich kunnen opbouwen, 
maar dat was niet voldoende, want na m f s kwam een alliantieding, dat waren megabijdra-
gen, daar konden we met z’n allen net niet aan voldoen [...] we waren allemaal net een stuk 
verbeterd in twee jaar. (vrouw, initiator, 33)

Alle onderzochte Particuliere Initiatieven hebben de weg naar de fondsen van ontwik
kelingsorganisaties gevonden en projecten gefinancierd gekregen. Dit bevestigt het 
karakter van onze onderzoeksverzameling, die bestaat uit de meer ervaren en op fond
sen gerichte initiatieven. In het voorgaande hoofdstuk leerden we dat verschillende 
respondenten kritisch staan tegenover de werkwijze van grote ontwikkelingsorganisa
ties, maar dat een aantal van hen hiervoor gaandeweg meer begrip kon opbrengen. Een 
merendeel van de pi’s uit ons onderzoek is erin geslaagd een werkrelatie aan te gaan met 
fondsen. Het gegeven dat die werkrelatie soms samengaat met waardering duidt erop 
dat voor een deel van onze meer ervaren onderzoekspopulatie sprake is van de ‘sociale 
opwarming’ tussen burger en professional die ook werd opgetekend in het onderzoek 
naar bewonersinitiatieven. Maar de sociale opwarming is niet algemeen: daarvoor blijft 
de relatie tussen pi’s als afhankelijke partij en fondsorganisaties als beslissende partij te 
ambivalent. De gesprekken met sleutelpersonen in het ontwikkelingsveld laten zien dat 
binnen ontwikkelingsorganisaties gezocht wordt naar vormen van samenwerking waar
bij de sterke kanten van het pi behouden blijven en de zwakke kanten worden verbeterd. 
Net als in het werkveld van de bewonersinitiatieven in stadswijken wordt daarbij gezocht 
naar een evenwicht tussen ruimte bieden aan particulier elan en het stimuleren van 
professionalisering. Een van de sleutelpersonen uit het ontwikkelingsveld vertelt hoe 
zijn organisatie omgaat met bijvoorbeeld een verzoek om financiële steun voor de bouw 
van een school:

Stem je [de bouw] af met het ministerie, is er een ouderraad? Nou, suggereer dat eens aan die 
directeur. En dan zeggen pi’s: ‘Zo had ik het nooit bekeken, dat gaan we zeker vragen, [...] dan 
kunnen we met de ouders praten en niet alleen met de directeur.’ Dus je probeert ze te kietelen 
om ze iets verder dan hun eigen horizon te laten kijken. Dat is ook educatie, een kwaliteits-
impuls. Ik verplicht ze niet voor een klein project, [maar bij] grote projecten [...] dan leg ik de 
meetlat hoger, dan eis ik het. [...] dat gaat over het algemeen goed. Maar sommige [pi’s] vin-
den dat maar lastig en zeggen: ‘Waar bemoeien jullie je mee? Het is ons project en wij willen 
alleen maar bouwen.’ Dan zeg ik: ‘Dan krijg je van ons geen geld.’ (Joep van Zijl, Cordaid)
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Ook binnen Wilde Ganzen speelt dit vraagstuk van het afwegen van ruimte bieden en 
eisen stellen:

Maar het gevaar bestaat dat ook wij op een gegeven moment doorslaan in de eisen die we 
stellen. Er komt een punt dat extra eisen niets meer veranderen aan de kwaliteit van het pro-
ject. Maar waar ligt de grens? Daar worstelen we ook bij Wilde Ganzen mee. We krijgen vaak 
de kritiek dat ons aanvraagformulier te lang is, en daarom proberen we het te versimpelen. 
Tegelijkertijd komen we steeds weer uit bij zaken die misgaan, en waar we vooraf naar willen 
vragen. We kiezen er nu voor om deze nieuwe vragen mee te geven in de vorm van aan-
dachtspunten in plaats van extra eisen. En we vertrouwen erop dat het pi  ze ter harte neemt. 
(Wiggers 2012b)

Het wegvallen van de ncdo als financier wordt door veel respondenten als een gemis 
ervaren en de regeling die ervoor in de plaats kwam ontlokte geen warme reacties:

Ik vind het wel bijvoorbeeld wel heel jammer dat nc d o wegvalt. Dat was eigenlijk toch een 
organisatie waar over en weer vertrouwen was, waar we heel goed mee konden werken. Daar 
hebben we toch behoorlijk wat projecten gedaan en dat wordt zo van de ene dag op de andere 
weggeveegd. En dan komt die s b o s komt ervoor in de plaats. Volgens mij kun je daar hele-
maal niet mee werken. (man, bestuurslid, 73)

Ik ben helemaal niet van dit kabinet, maar al die bezuinigingen op het gebied van ontwik-
kelingshulp dat doet mij echt wel pijn. Om een voorbeeld te noemen: wij hebben achttien 
jaar elk jaar kunnen profiteren van een k pa-subsidie (Kleine Plaatselijke Activiteiten). [...] 
Dat betekent dus dat wij elk jaar een project voor 50% gefinancierd kregen door de overheid. 
Dat was eigenlijk onze basis [...] Maar op een gegeven moment kregen wij te horen: [...] er 
wordt per 1 oktober geen k pa meer verleend. En daar heb ik niet alleen last van, maar ook 
350 collega-penningmeesters van andere stichtingen, die echt daarop bouwden. Want 50% is 
een hoop geld. Wij konden toen projecten van 78.000 euro aangaan. Dat durfden wij anders 
niet te doen. [Toen kwam er een andere regeling: sbos]. Die is inmiddels al weer op 
de helling [...] dat zag ik helemaal niet zitten. Daar ben ik niet eens op ingegaan. [...] voor de 
s b o s-regeling moet je vanaf punt 1 naar zes maanden later, peilen bij jouw donateurs hoe de 
bewustwording gestegen is. Nou, dan haak ik af, want dan moet ik met enquêtes gaan werken 
en daar ben ik helemaal niet van. (man, bestuurslid, 63)

Gemeenten
Naast de banden met ontwikkelingsorganisaties vonden we in ons onderzoek aanvul
lende relaties die Particuliere Initiatieven hebben gebruikt voor het ontwikkelen van 
hun initiatief. Allereerst rapporteren verschillende respondenten dat zij gebruik hebben 
gemaakt van voorzieningen in het kader van gemeentelijk vrijwilligersbeleid. Sommige 
gemeenten organiseren plaatselijke of regionale vrijwilligersmarkten die ook door Par
ticuliere Initiatieven worden bezocht om bruikbare contacten op te doen. Een van onze 
respondenten zegt daarover:

Dan moet ik eerlijk zeggen: het is nuttig, we doen het ook wel, maar het is niet altijd dat het 
heel erg storm loopt en positief is [...] je moet een lange adem hebben om dit soort dingen 
te doen, je moet er niet meteen alles van verwachten van: we gaan naar zo’n bijeenkomst, 
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we bundelen ons en komen in aanmerking voor de prijs van 15.000 euro, zo werkt het niet. 
(vrouw, bestuurslid, 66)

Enkele Particuliere Initiatieven gebruikten de lokale vrijwilligersbank om bestuursleden 
te vinden, met wisselend succes. Eén initiatief had in het verleden een vacature bij de 
lokale vrijwilligersbank aangemeld en vond zo een nieuwe penningmeester:

Kort geleden belde iemand op: ‘Jullie zoeken een penningmeester?’ We waren helemaal ver-
baasd, die had dus hier gekeken in de vacaturebank. (vrouw, bestuurslid, 68)

Een ander initiatief had minder succes:
Het is erg moeilijk om bestuursleden te krijgen [...] We hebben heel actief geworven [...] ook bij 
de Vrijwilligersbank [...] Maar het levert helemaal niks op. (vrouw, bestuurslid 58)

Verschillende initiatieven hebben voor lokale evenementen of andere activiteiten een 
deel van het gemeentelijke budget voor ontwikkelingssamenwerking kunnen gebruiken. 
Twee respondenten hebben gemeentelijke prijzen als vrijwilliger van het jaar ontvangen 
en kregen daardoor meer naamsbekendheid, wat zij als een steun in de rug ervoeren. 
Een van de initiators van een migrantenpi:

Ook heeft de stichting mij [tot de] persoon gemaakt die in 2009 vrijwilliger van het jaar is 
geworden. (vrouw, initiator, 43)

Een ander initiatief elders kreeg de opdracht de burgemeesterskamer te stofferen met 
materiaal gemaakt door vrouwen uit de projecten in Afrika.

Centra voor Ontwikkelingssamenwerking
Initiatieven hebben ook geprofiteerd van banden met lokale en regionale Centra voor 
Ontwikkelingssamenwerking (cossen), gefinancierd door gemeenten en provincies. 
Via cossen krijgen Particuliere Initiatieven advies en informatie over ontwikkelings
projecten en lokale bewustwordingsactiviteiten. Via het cos in hun werkgebied kunnen 
ze aansluiting zoeken bij relevante netwerken en lokale activiteiten en evenementen. 
cossen geven trainingen en organiseren netwerkbijeenkomsten. Ze bieden ook bege
leiding bij het starten en opbouwen van Particuliere Initiatieven. Een van de meest 
in het oog springende faciliteiten uit het netwerk van de Centra voor Ontwikkelings
samenwerking was het Servicebureau Migranten en Vluchtelingenzelforganisaties en 
Internationale Samenwerking, ontstaan in 2001 in Rotterdam. De eerste jaren werd het 
bureau gefinancierd door de gemeente Rotterdam, daarna kwam er ook financiering van 
de ncdo en via Linkis, waardoor het werkgebied kon worden uitgebreid tot de regio. De 
projectleider Particulier Initiatief voor de koepelorganisatie cosNederland en dragende 
kracht van het Servicebureau, Huub Severiens, schrijft over het werk:

Er ligt van meet af aan sterk de nadruk op experimenteren, netwerken opbouwen en vooral 
heel veel luisteren naar wat mensen beweegt en motiveert, om vervolgens daaraan gericht 
invulling te geven. In die zin lijkt het werk van het Servicebureau op het opbouwwerk: mensen 
helpen duidelijk te krijgen wat ze zelf willen, vervolgens dit in reële kaders brengen om daarna 
hen te ondersteunen bij het realiseren. (Severiens 2010: 18)
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Tussen 2000 en 2009 groeit het werkgebied van het Servicebureau van alleen Rotterdam 
naar de regio, inclusief Den Haag en Dordrecht. Het totaal aantal Particuliere Initiatieven 
dat begeleiding ontvangt groeit in die periode van 23 naar 314 en het aantal migranten
pi’s dat ondersteuning krijgt groeit van 22 naar 184. Het Servicebureau levert niet alleen 
adviezen, maar houdt zich ook bezig met deskundigheidsbevordering, zoals door het 
aanbieden van trainingen. In trainingen worden mensen ingewijd in het jargon van de 
ontwikkelingssamenwerking en worden hun de beginselen van het projectmatig werken 
bijgebracht. Door de organisatie van thema en netwerkbijeenkomsten werden pi’s in 
staat gesteld contacten op te doen en aansluiting te vinden bij netwerken. Migranten
pi’s werden ook begeleid in het activeren van een Nederlands netwerk (Severiens 2010: 
2124). Een van de respondenten uit ons onderzoek heeft dankbaar gebruikgemaakt van 
dit aanbod. Met onder andere haar project voor het bevorderen van verzoening tussen 
bevolkingsgroepen verwierf ze faam in landelijke media, ontving in 2010 een Democracy 
Ribbon op de Internationale Dag van de Democratie in Nederland en werd genomineerd 
voor de Vredesprijs van Ieper 2008. Ze spreekt in warme bewoordingen over de hulp die 
ze ontving van het Servicebureau:

Je leert [er] heel veel van [...] Je hebt een organisatie of je wil een organisatie hebben en je hebt 
een paar goede ideeën, maar je weet niet: hoe moet je het op papier gaan zetten, waar ga je 
geld halen? Met alle soorten vragen [ga je naar hen toe]. En ze begeleiden jou: hoe kan je een 
mooi plan schrijven, [...] waar kan je die projecten indienen? [...] zij doen heel veel. (vrouw, 
initiator, 54)

Door het wegvallen van subsidie zijn recent in verschillende regio’s Centra voor 
Ontwikkelingssamenwerking opgeheven.
Een laatste organisatie die we een paar keer tegenkomen in ons onderzoek is Vluchte
lingenwerk Nederland. Mensen die zelf ooit als vluchteling zijn binnengekomen, blijven 
verbonden aan de organisatie door als vrijwilliger te helpen bij het steunen en wegwijs 
maken van nieuw binnengekomen vluchtelingen. Een Nederlands bestuurslid van een 
migrantenpi uit ons onderzoek is via Vluchtelingenwerk als maatje in contact gebracht 
met het initiatief.

6.4 Resumerend

De zoektocht naar fondsen om ontwikkelingsprojecten te kunnen realiseren is de motor 
die de dragers van Particuliere Initiatieven naar buiten doet treden. Ze mobiliseren 
hun persoonlijke netwerk, knopen relaties aan met lokale civilsocietyorganisaties, de 
lokale overheid en het lokale bedrijfsleven en zoeken toenadering tot landelijke ontwik
kelingsorganisaties. Daarnaast staan ze aan de wieg van nieuwe netwerken. Het feit dat 
Particuliere Initiatieven hun actieradius al snel duurzaam uitbreiden vloeit logisch voort 
uit hun behoefte aan financiële middelen en de vereiste van fondsorganisaties om eigen 
middelen in een project te begroten en draagvlakactiviteiten te ondernemen. Aldus zijn 
de netwerken die pi’s tot stand brengen functioneel en dienstbaar aan hun ontwikke
lingsdoelen.
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Particuliere Initiatieven zijn stevig ingebed in lokale en landelijke netwerken van 
civilsocietyorganisaties en overheden. Met hun activiteiten brengen ze mensen uit uit
eenlopende netwerken bij elkaar. Sociale circuits rond onder meer kerken, scholen en 
verenigingen komen met elkaar in aanraking. Dat levert nieuwe contacten op, die ook 
na afloop van de activiteiten worden voortgezet. Uit de interviews met respondenten uit 
migrantenpi’s leren we dat de initiatieven ook mensen met uiteenlopende etnische ach
tergronden samenbrengen. Migrantenpi’s helpen migranten op weg in de Nederlandse 
samenleving en zoeken toenadering tot Nederlandse circuits voor het vinden van exper
tise en fondsen, maar ook geestverwanten en vrienden. Vanuit dat oogpunt kunnen de 
verdiensten van Particuliere Initiatieven vergeleken worden met de bewonersinitiatieven 
(Tonkens en Verhoeven 2011: 8487). Een Particulier Initiatief is een vehikel om nieuwe 
contacten aan te gaan en vast te houden, ook in de buurt of het dorp. Verschillende van 
onze respondenten combineren hun werk voor het pi  met vrijwillige functies gericht op 
het lokale samenleven. Het werk voor het pi vergroot hun zichtbaarheid en sociale kapi
taal (vaardigheden, netwerk), wat hun inzet voor lokale doelen ten goede komt en vice 
versa. Al ligt het uiteindelijke doel van Particuliere Initiatieven dan ver van huis en zijn 
de banden die ze aangaan dienstbaar aan hun ontwikkelingsdoelen, in potentie worden 
ook vanuit Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking banden gesmeed 
die sociale samenhang vergroten en daarmee de leefbaarheid dicht bij huis positief beïn
vloeden.
De relatie van Particuliere Initiatieven met de professionals van overheden, fondsen en 
ontwikkelingsorganisaties is niet gespeend van enige ambivalentie. Hoewel we heb
ben gezien dat onder Particuliere Initiatieven kritiek leeft op grootschalige ontwikke
lingshulp en op de aanpak van grote ontwikkelingsorganisaties kunnen verschillende 
respondenten ook begrip opbrengen voor het werk en de rol van ontwikkelingsorga
nisaties. Verschuivingen in het subsidieklimaat en de strikte voorwaarden die fondsen 
stellen worden echter bekritiseerd. Desalniettemin slagen alle Particuliere Initiatieven 
in het onderzoek erin projecten gefinancierd te krijgen. Verschillende respondenten 
beoordelen hun werkrelatie met fondsen positief, waardoor we kunnen concluderen dat 
in sommige gevallen sprake is van een zekere ‘sociale opwarming’ van de relatie tussen 
burger en professional (Tonkens en Verhoeven 2011: 55 e.v.).
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7 Laat dat maar aan ons over!  
De betekenis van zelfgeorganiseerd engagement in 
de civil society

Laat dat maar aan ons over! luidt de titel van een boek van Philip Everts uit 1996 over demo
cratie, buitenlands beleid en vrede. De titel verwijst enerzijds naar een bezwering uit het 
ambtelijk apparaat dat buitenlandse betrekkingen − en vooral vraagstukken van vrede en 
veiligheid − toch het best kunnen worden waargenomen door een gekwalificeerde elite. 
Anderzijds verwijst hij naar het verlangen van burgers om zeggenschap te hebben over 
de waarden die Nederland in de wereld dient uit te dragen. Het is een uitroep die ook 
van toepassing is op de groei van Particuliere Initiatieven in de ontwikkelingssamen
werking. In dit geval betreft het niet burgers die ruimte vragen voor inspraak in beleid, 
maar burgers die voor zichzelf een zelfstandige rol zien in het bieden van ontwikkelings
hulp. Professionals treffen burgers op hun werkterrein en kunnen niet meer zeggen: 
Laat dat maar aan ons over! In deze studie hebben we ons gebogen over verschillende 
aspecten van Particuliere Initiatieven. In dit slothoofdstuk brengen we de bevindingen 
bij elkaar en bediscussiëren de betekenis voor het waarderen van de opkomst van het 
zelfgeorganiseerd engagement in de civil society.

Manifestatie
Hoe kunnen we het fenomeen van de Particuliere Initiatieven het beste typeren? We 
begonnen het onderzoek met de aanname dat kleinschaligheid en het vrijwillige karak
ter de belangrijkste eigenschappen zijn van Particuliere Initiatieven. Beide kenmerken 
komen terug in de definitie van Particuliere Initiatieven van Kinsbergen en Schulpen 
(2010: 16) die we overnamen: een groep mensen die in één of meerdere ontwikkelings
landen directe en structurele steun biedt door middel van kleinschalige en vrijwillige 
activiteiten zonder daarvoor directe financiering van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken te ontvangen. Daarnaast wordt hooguit een vijfde van de medewerkers betaald, 
zijn er minder dan twintig vaste leden betrokken bij het pi of is het jaarbudget maximaal 
1 miljoen euro. De pi’s in ons onderzoek komen niet in de buurt van de bovengrenzen 
van de definitie, hetgeen het vrijwillige en kleinschalige karakter van pi’s bevestigt. 
Een meerderheid van de door ons belichte groepen bestaat uit maximaal tien actieve 
deelnemers die op vrijwillige basis voor het pi werken. Alle initiatieven in het onderzoek 
hebben een rechtspersoonlijkheid en hebben ooit fondsen aangevraagd en ontvan
gen. Eén initiatief in ons onderzoek maakte aanspraak op geld uit het budget dat de 
overheid besteedt aan het ondersteunen van gevestigde ontwikkelingsorganisaties 
(het zogenaamde medefinancieringsprogramma). Daarmee kon het investeren in de 
ontwikkeling van de organisatie. Er zijn meer initiatieven die het uitbouwen van hun 
organisatie en professionalisering op hun verlanglijstje hebben. Bij professionalisering 
denken we aan het ontwikkelen van vakmanschap door het verbeteren van de kennis 
en vaardigheden die nodig zijn voor het effectief organiseren van ontwikkelings
projecten. Wat de studie naar Particuliere Initiatieven ons leert, is dat zelfgeorganiseerd 
engagement in de civil society niet gelijkstaat aan een afkeer van formalisering en 
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 professionalisering. In verkennend onderzoek naar verschillende genres zelfgeorga
niseerde groepen in de civil society bleek het streven naar formalisering niet breed te 
leven (Van den Berg et al. 2011: 265). Voor de particuliere ontwikkelingsinitiatieven is dat 
anders: het aannemen van een rechtspersoonlijkheid en het streven naar groei en pro
fessionalisering volgen logisch uit de aard van het werk: het inzamelen en besteden van 
donaties in ontwikkelingsprojecten brengt verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
met zich mee. Burgers lopen daar niet voor weg en ze organiseren hun initiatief zo dat zij 
zich geëquipeerd voelen voor hun taak. In de ontwikkelingssamenwerking maken som
mige Particuliere Initiatieven een zodanige groei in expertise en menskracht door dat ze 
opschuiven in de richting van professionele ontwikkelingsorganisaties. Deze professio
nalisering van burgerinitiatieven is niet uniek voor ontwikkelingssamenwerking, maar 
doet zich ook op andere terreinen voor. Burgers slagen erin eigen initiatieven te runnen 
op complexe terreinen − vaak wel met steun van overheden of professionele instellingen 
−, zoals het exploiteren van windmolens (energiecoöperaties), het bieden van zorg (zorg
coöperaties) en het exploiteren van musea in eigen beheer (Van Houwelingen et al., nog 
te verschijnen; Dekkers 2011; Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2011).
Een belangrijke bevinding is de grote gerichtheid van Particuliere Initiatieven op het 
bieden van concrete basisvoorzieningen (Kinsbergen en Schulpen 2010: 24, 3132). Daar
naast troffen we aanvullende thema’s en doelstellingen aan, zoals capaciteitsversterking 
van lokale high potentials, de toepassing van zonneenergie of de positie van kwetsbare 
groepen zoals inheemse volken of jongeren in detentie. Verder hebben we een grote 
diversiteit in de aanpak van fondsenwerving en inkomstenverwerving aangetroffen, 
van de aloude sponsorloop door schoolkinderen tot sponsoring door het bedrijfsleven. 
Het proces van ‘hybridisering’ (het vermengen van publieke en/of charitatieve taken 
en marktactiviteiten) dat plaatsvindt in formele civilsocietyorganisaties doet zich ook 
voor onder pi’s: initiatieven begeven zich soms met een deel van hun activiteiten bui
ten de grenzen van de civil society en betreden het domein van de markt of de overheid 
(subsidies). Zo troffen we in ons onderzoek verschillende initiatieven met commerciële 
componenten (bijvoorbeeld Mama Diop Mango Plan, Penduka en PicoSol). Dit toont 
dat zelfgeorganiseerd engagement in de civil society leidt tot een brede waaier aan heel 
diverse initiatieven. Het brengt particulier elan, eigenzinnige projecten, toegesneden 
op de ervaringen en persoonlijke overtuigingen en interesses van de initiatiefnemers, 
en het betekent een aanvulling op het aanbod van gevestigde ontwikkelingsorganisa
ties. Aan de andere kant toont het onderzoek dat burgers een voorkeur hebben voor het 
oppakken van concrete, kleinschalige projecten, en dat aandacht voor achterliggende 
structuren en onderlinge verdeling van thema’s en doelgroepen boven hun macht gaat. 
Die constatering moet hoeden voor het al te gemakkelijk doorschuiven van de verant
woordelijkheid voor ontwikkelingssamenwerking naar Particuliere Initiatieven en het 
onderschatten van de betekenis van grootschaliger inzet voor ontwikkeling.
Bovendien is het goed in herinnering te brengen dat de door ons onderzochte Parti
culiere Initiatieven tot de meer gevestigde en ervaren initiatieven behoren. Het zijn 
initiatieven die met succes fondsen hebben geworven. Prille of gestrande initiatieven 
zijn niet in ons onderzoek vertegenwoordigd, hetgeen de resultaten en de toon van ons 
rapport positief kleurt. Onze studie toont de potentiële waarde van zelfgeorganiseerd 
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 engagement, maar geeft geen antwoord op de vraag waarom initiatieven mislukken en 
welke negatieve gevolgen dit kan hebben, zoals geschonden vertrouwen van donateurs, 
verstoorde relaties tussen groepen en instellingen en in de steek gelaten doelgroepen. 
Een overheid die terugtreedt ten gunste van door burgers georganiseerde ontwikke
lingssamenwerking zou zich ook van de risico’s van het zelfgeorganiseerd engagement 
rekenschap moeten geven. Het is een kanttekening die de hoogleraar samenlevings
opbouw Uitermark plaatste bij het blindelings meegaan in de aanstekelijke succes
verhalen van zelforganisatie:

Zelforganisatie is dus zeker een inspirerend ideaal en er zijn ook prachtige voorbeelden. Maar 
als je er echt op wilt inzetten, moet je erachter komen wanneer het wel lukt en wanneer niet. 
(Ham 2012: 6)

Een andere kanttekening betreft de samenstelling van Particuliere Initiatieven. We 
troffen een oververtegenwoordiging van hoger opgeleide en oudere deelnemers (mid
delbare leeftijd of ouder). Dit gegeven kennen we ook uit studies naar de deelname aan 
vrijwil ligerswerk en vonden we eerder in verkenningen naar andere zelfgeorganiseerde 
groepen in de civil society (Van den Berg et al. 2011: 264) en studies naar burgerini
tiatieven (Hurenkamp et al. 2006). Het betekent dat zelfgeorganiseerde initiatieven 
niet gelijkmatig over verschillende geledingen van de bevolking zijn verdeeld. Vanuit 
het oogpunt van participatie en vertegenwoordiging is die ongelijkheid een gegeven 
dat aandacht behoeft, vooral in een tijd waarin overheid en politici meer aan de zelf
redzaamheid van burgers willen overlaten (Vermeij et al. 2012: 251).
Ten slotte iets over de levensduur van particuliere Initiatieven. Een meerderheid van 
de initiatieven in onze onderzoeksverzameling bestaat al tien jaar of langer, sommige 
zelfs twintig jaar of langer. Een kanttekening vormt onze selectie die bestaat uit de meer 
ervaren en zichtbare initiatieven; zij waren geregistreerd in bestanden van fondsen of de 
belangenorganisatie Partin. In de onderzoeksverzameling van Kinsbergen en Schulpen 
was ongeveer de helft van de ondervraagde initiatieven een klein decennium of langer 
geleden opgericht (2010: 2526). Daaruit maken we op dat zelfgeorganiseerd engagement 
in de ontwikkelingssamenwerking niet zozeer wordt gekenmerkt door vluchtigheid, 
maar eerder door duurzaamheid, in de betekenis van bestendigheid en continuïteit. Ook 
in de eerdere verkenningen van informele groepen werd gevonden dat zelfgeorganiseer
de verbanden van burgers vaak duurzaam zijn en niet per definitie iets te maken hebben 
met een hang naar vrijblijvendheid (Van den Berg et al. 2011: 261263).

Aanleiding
Wat ligt nu ten grondslag aan het ontstaan en voortbestaan van het fenomeen van 
de Particuliere Initiatieven? Als we afgaan op de aanleiding die respondenten noe
men − reizen naar ontwikkelingslanden − moeten we het proces van globalisering 
en de toegenomen reislust naar verre bestemmingen vooraan plaatsen. Een hoog 
opleidingsniveau van de bevolking en de verbreiding van efficiënte en laagdrempelige 
communicatietechnieken − digitalisering en internet − vormen de randvoorwaarden die 
het zelf opzetten van internationale samenwerking mogelijk maakt. In die zin is de situa
tie in de afgelopen vijftig jaar grondig veranderd.
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Als we de opkomst van Particuliere Initiatieven bekijken in het licht van de publieke 
opinie en de geschiedenis van de derdewereldbeweging, zien we dat het ontstaan van 
pi’s ook getuigt van een zekere continuïteit in betrokkenheid bij armoede en onrecht 
over de grens. In Nederland bestaat van oudsher een breed draagvlak voor het geven 
van ontwikkelingshulp. Opiniecijfers over de steun voor het overheidsbudget voor 
ontwikkelings samenwerking geven in deze tijd van economische tegenspoed een lichte 
daling aan. Maar als Nederlanders wordt gevraagd of zij voor of tegen het helpen van 
mensen in ontwikkelingslanden zijn, antwoordt een overgrote meerderheid van rond de 
90% al sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw voor te zijn. Ook het bedrag dat Neder
landse huishoudens geven aan ‘internationale hulp’ is tussen de late jaren 1990 en 2009 
redelijk stabiel gebleven, al was er een grote piek rond 2005: de giften aan slachtoffers 
van de tsunami in ZuidOostAzië (Gouwenberg et al. 2011: 128133). Over het vertrouwen 
van burgers in grote versus kleine goede doelen zijn de indrukken gemengd. Terwijl het 
Nederlandse donateurspanel in 2011 vaststelde dat het vertrouwen in landelijke goede 
doelen (niet specifiek voor ontwikkelingssamenwerking) in de afgelopen jaren was 
gedaald, bleek het vertrouwen in kleine lokale goede doelen hoger en stabieler te zijn 
(Nederlandse Donateurspanel 2011: 7). Aan de andere kant constateerde de ncdo in haar 
Barometer Internationale Samenwerking dat Nederlanders vaker vinden dat professio
nele ontwikkelingsorganisaties uiteindelijk geschikter zijn om ontwikkelingssamenwer
king vorm te geven dan hulpinitiatieven van particulieren (Motivaction 2006: 17; ncdo 
2010: 27). In onze schets van de opkomst en groei van Particuliere Initiatieven hebben we 
kunnen vaststellen dat de in de afgelopen decennia gegroeide infrastructuur van de civil 
society en voorzieningen als professionele organisaties, beleid, fondsen en subsidies 
de pi’s de mogelijkheid heeft geboden om te groeien. Het laat zien dat het tot wasdom 
komen van de zelfredzaamheid van de burger vaak samengaat met een steun in de rug 
van overheid en professionele organisaties.

Drijfveren
Een belangrijke vraag in ons onderzoek is welke drijfveren dominant zijn bij het 
ontstaan en voortbestaan van Particuliere Initiatieven. Betreft het altruïsme, ontevre
denheid over grote ontwikkelingsorganisaties of eigenbelang en het zelf willen beleven 
en ervaren van het bieden van hulp? In het kwalitatieve onderzoek hebben we de moti
vatie, de achterliggende drijfveren en de opvattingen over ontwikkelingshulp van de 
deelnemers aan Particuliere Initiatieven leren kennen. De aanleiding voor het ontstaan 
van een pi blijkt vaak een reis te zijn. ‘Door de reis en de ontmoeting krijgt armoede een naam en 
een gezicht’ (Sara Kinsbergen, cidin), en daar blijken veel mensen niet immuun voor te 
zijn. Wanneer ook nog een ontmoeting plaatsvindt met iemand met wie ‘zaken’ kunnen 
worden gedaan, worden de handen uit de mouwen gestoken. Gevraagd naar hun moti
vatie voor de inzet voor het pi noemen de respondenten allereerst hun verlangen iets te 
veranderen aan de situatie van mensen die het veel slechter hebben getroffen dan zijzelf. 
Tegelijkertijd vonden we dat mensen ook kosten maken en zich zekere opofferingen 
getroosten, en aldus concluderen we dat pragmatisch altruïsme een centrale drijfveer is.
Uit de sociale psychologie halen we het inzicht dat hulpgevers in asymmetrische rela
ties een sterk verantwoordelijkheidsgevoel kunnen ontwikkelen, vooral wanneer de 
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 hulpgever het gevoel heeft dat de ontvanger afhankelijk is van de hulp. Dat gegeven 
vinden we terug in ons kwalitatieve materiaal. Een belangrijke ervaring voor de respon
denten is dat zij met relatief weinig middelen het verschil hebben kunnen maken in het 
leven van mensen die ze soms persoonlijk kennen. Dat levert hun een sterk verantwoor
delijkheidsgevoel op, wat hun intensieve inzet voor het pi  verklaart. Een tevreden gevoel 
(warm glow) over de resultaten wordt vaak genoemd als een belangrijke verklaring voor 
hun vaak intensieve inzet. Daarnaast worden onder meer het leren van vaardigheden 
en het opdoen van sociale contacten genoemd. Kritiek op ontwikkelingsorganisaties 
leeft wel onder deelnemers aan pi’s, maar is vaak niet de primaire aanleiding en drijf
veer voor de respondenten. De kenmerken van het organisatietype − het kleinschalige, 
zelfgeorganiseerde karakter − vormen wel een belangrijke bekoring. Een vergelijkbare 
hiërarchie van motivaties vonden we eerder in studies naar de aantrekkingskracht van 
burgerinitiatieven en informele groepen. Het doel van de groep komt het eerst in beeld 
wanneer mensen wordt gevraagd naar het waarom van hun betrokkenheid, maar ook 
de gezamenlijkheid van de activiteiten is belangrijk (Tonkens en Verhoeven 2011: 45; Van 
den Berg en TiessenRaaphorst 2011: 98). De gegevens leren ons dat zelfgeorganiseerd 
engagement in de civil society niet primair moet worden gezien als een tegenbeweging 
tegen de gevestigde organisaties. In de recreatieve informele groepen troffen we veel 
dubbellidmaatschappen aan. Ongeveer een derde van de deelnemers aan informele 
sport groepen bijvoorbeeld was tevens lid van een vereniging. Ondanks de bestaande 
kritiek op ontwikkelingsorganisaties is ook een klein deel van de respondenten van 
de Particuliere Initiatieven donateur van een gevestigd goed doel in de ontwikkelings
samenwerking.

De betekenis van Particuliere Initiatieven voor de deelnemers
Deelname aan Particuliere Initiatieven levert de respondenten allereerst voldoening en 
trots op. Daarnaast vinden we in ons kwalitatieve materiaal gegevens terug die laten zien 
dat de deelnemers ook op andere terreinen persoonlijke winst halen uit hun inzet. Aller
eerst doen mensen kennis en vaardigheden op, waaronder presenteren, communiceren 
met doelgroepen, fondsen werven, projectmatig werken en kennis over ontwikkelings
werk. Daarnaast heeft het particulier Initiatief ook in sociaal opzicht betekenis. Binnen 
de initiatieven worden nieuwe sociale relaties gesmeed en bestaande relaties bestendigd 
en verdiept. De inzet voor het goede doel leidt in het algemeen niet tot een verzake
lijking van persoonlijke relaties, hoewel een zekere verzakelijking binnen grotere 
initiatieven wel voorkomt. Binnen pi’s zijn gelijkgezindheid en vriendschap belangrijke 
waarden, waarmee de initiatieven in sociaal opzicht in de buurt komen van de recrea
tieve informele groepen in eerder onderzoek. Anders dan in informele groepen doet een 
meerderheid van de respondenten via het pi ook nieuwe contacten op. Voor migranten 
betekent deelname aan een pi een uitbreiding van hun netwerk met Nederlandse ken
nissen en vrienden, hetgeen een impuls is voor hun integratie in de samenleving.
Ten slotte melden de respondenten boven op de genoemde winstpunten nog dat zij een 
persoonlijke groei hebben doorgemaakt onder invloed van hun inzet. Vooral het leren 
waarderen van het huidige welvaartsniveau in Nederland, inzicht in andere culturen, 
jezelf beter leren kennen en trots op de resultaten van je werk zien mensen als winst 
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die hen als persoon doet groeien. Voor migranten in het algemeen en vluchtelingen
vrouwen in het bijzonder kan het opzetten en runnen van een eigen initiatief louterend 
werken. Het geeft een nieuwe invulling aan het leven, via het initiatief kunnen zij iets 
voor anderen betekenen. Daarnaast biedt het een alternatieve loopbaan in Nederland 
− een hoge opleiding genoten in het moederland kan hier niet altijd worden verzilverd 
met een baan.
De groei van vaardigheden en kennis en andere winst die deelnemers in pi’s opdoen zijn 
ook opgetekend in de studies naar informele groepen en burgerinitiatieven. Het beves
tigt dat zelfgeorganiseerd engagement profijtelijk is voor competentieontwikkeling van 
burgers en in dat opzicht niet hoeft onder te doen voor traditioneel vrijwilligerswerk.

De potentiële gevolgen voor het samenleven
Particuliere Initiatieven zijn in eerste instantie gericht op het realiseren van ontwikke
lingsdoelen in andere werelddelen. De relaties die ze aangaan zijn functioneel en staan 
in het teken van het werven van fondsen en het vergroten van de eigen naamsbekend
heid. Desalniettemin hebben zij ook betekenis voor het samenleven in Nederland.
We hebben we de respondenten ondervraagd over de positie van de initiatieven in het 
lokale sociale weefsel, hun rol in lokale en landelijke netwerken en hun relaties met de 
overheid en grote ontwikkelingsorganisaties. Uit ons materiaal maken we op dat pi ’s 
stevig zijn ingebed in lokale en landelijke netwerken van civilsocietyorganisaties en 
overheden. Met hun activiteiten brengen de initiatieven mensen bij elkaar uit verschil
lende sociale circuits, waaronder scholen, kerken en andere middenveldorganisaties. 
Dat levert nieuwe contacten op die ook na afloop van de deelname aan activiteiten 
en evenementen worden voortgezet. Een dergelijke verdienste wordt ook in verband 
gebracht met de bewonersinitiatieven (Tonkens en Verhoeven 2011: 8487). Uit de inter
views met respondenten uit migrantenpi’s leren we dat de initiatieven mensen met 
uiteenlopende achtergronden samenbrengen. Migranten in pi’s helpen landgenoten en 
andere nationaliteiten op weg in de Nederlandse samenleving en zoeken toenadering 
tot Nederlandse circuits voor het vinden van expertise en fondsen. Kortom, Particuliere 
Initiatieven zijn een vehikel om nieuwe contacten aan te gaan en vast te houden, ook in 
de buurt of het dorp. Het web van sociale relaties in een lokale gemeenschap verdicht 
zich door de activiteiten van pi’s, waardoor mensen elkaar beter weten te vinden. Het 
werk voor Particuliere Initiatieven leidt soms tot activiteiten voor mensen of zaken in de 
buurt en andersom: door inzet in de lokale gemeenschap komen mensen in aanraking 
met het pi. Aldus is het plausibel dat ook vanuit Particuliere Initiatieven in de ontwik
kelingssamenwerking − al ligt het uiteindelijke doel dan ver van huis − banden worden 
gesmeed die de sociale samenhang vergroten en de leefbaarheid dicht bij huis positief 
beïnvloeden. Daarnaast is het aannemelijk dat de mobiliserende kracht van Particu
liere Initiatieven verder reikt dan alleen het tot stand brengen van functionele relaties. 
De gezamenlijke inzet voor het goede doel brengt ook een meer geestelijke vorm van 
bonding met zich mee: het gezamenlijke ideaal en de hoop dat het mogelijk is de wereld 
te verbeteren (Bakker 2012: 182) of de gezamenlijk gevoelde morele verplichting om 
mensen in nood bij te staan (Gruiters 2012). Uiteindelijk is het die boodschap van de 
maakbaarheid van het wereld en de mogelijkheid zelf bij te dragen aan het verlichten van 
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schrijnende situaties overzee die mensen over de streep trekt om bij te dragen aan een 
Particulier Initiatief.
Vanuit deze wetenschap zijn pi’s in verband te brengen met het begrip ‘glokalisering’. 
Glokalisering is wel omschreven als het fenomeen dat de processen van globalisering 
en lokalisering op hetzelfde moment spelen en dat in een tijd van globalisering mensen 
juist ook meer aandacht kunnen krijgen voor hun eigen omgeving (www.kennislink.nl). 
Globalisering en lokalisering zijn daarom niet vanzelfsprekend tegengestelde processen, 
maar kunnen samen opgaan en onderdeel zijn van dezelfde ontwikkeling (Simon 2004: 
15). Particuliere Initiatieven ontstaan door het proces van globalisering, maar lijken met 
hun lokale en regionale oriëntatie bij het verwerven van steun en de inzet van mensen 
(de lokale multitaskers) tegelijkertijd een uitdrukking van lokalisering. Het fenomeen 
van glokalisering kwam het meest expliciet naar voren in het geval waarin de initiator 
van een Particulier Initiatief tevens initiator is van een buurtinitiatief op het vlak van 
duurzaamheid. Beide initiatieven waren voor de respondent logisch met elkaar verbon
den via het begrip van de ecologische voetafdruk. Met de redenering − dat wat ik in mijn 
eigen omgeving doe, heeft invloed op de situatie in ontwikkelingslanden − past de res
pondent naadloos in het beeld van de ‘goede mondiale burger’ op wie de overheid haar 
hoop heeft gevestigd voor de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking (ministerie 
van BuZa 2012). Een goede mondiale burger doet met zijn gedrag recht aan de weder
zijdse afhankelijkheid in de wereld, de gelijkwaardigheid van mensen en de gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het oplossen van wereldwijde problemen (Carabain et al. 
2012a: 2830). Hoewel vaak niet zo expliciet als in het geval van de respondent die zijn 
ideeën over de ecologische voetafdruk verwerkte in zowel een pi als een buurt initiatief 
herkennen we de principes van de gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid bij alle 
deelnemers aan pi’s. Aldus kunnen we pi’s beschouwen als een uiting van mondiaal 
burgerschap.

Relatie met de gevestigde ontwikkelingsorganisaties
In hoofdstuk 5 stelden we vast dat de relatie van Particuliere Initiatieven met de profes
sionals van overheden, fondsen en ontwikkelingsorganisaties wordt gekenmerkt door 
ambivalentie. Hoewel onder verschillende respondenten van Particuliere Initiatieven 
kritiek leeft op grootschalige ontwikkelingshulp en de aanpak van grote ontwikkelings
organisaties, gaat die tegelijk gepaard met een zeker begrip en steun voor de rol van 
ontwikkelingsorganisaties. De ambivalentie heeft ook te maken met de verhouding tus
sen de bepalende rol van de fondsverstrekker die de voorwaarden stelt en de afhankelijke 
rol van de fondsaanvrager. Alle Particuliere Initiatieven in ons onderzoek slagen erin 
fondsen te werven. Verschillende respondenten duiden hun werkrelatie met fondsen als 
positief, maar tegelijkertijd tekenen ze ook problemen op bij het gefinancierd krijgen 
van specifieke projecten. De ambivalentie leeft ook onder respondenten van grote ont
wikkelingsorganisaties. Aan de ene kant zien ze de gepersonifieerde vorm van hulp als 
de kracht van pi’s, maar aan de andere kant wordt de beperkte aansluiting van pi’s bij het 
bredere perspectief van mondiale verhoudingen bekritiseerd. Daar waar respondenten 
van pi’s en fondsen hun werkrelatie als positief en constructief beoordelen, kunnen 
we spreken van ‘sociale opwarming’ van de relatie tussen burger en professional, zoals 
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in het veld van de Amsterdamse bewonersinitiatieven is opgetekend (Tonkens en Ver
hoeven 2011: 55 e.v.). Maar sociale opwarming is niet algemeen en kan in werkelijkheid 
minder warm zijn dan blijkt uit ons onderzoek onder de meer gevestigde pi’s.
Voor de toekomstige relatie tussen pi’s en gevestigde ontwikkelingsorganisaties bestaan 
grofweg twee perspectieven. Allereerst is er het perspectief dat pi ’s particulier elan en 
diversiteit brengen in het ontwikkelingsveld. Om die diversiteit te behouden, zouden 
beide genres zich zo veel mogelijk bij hun eigen leest moeten houden, zodat hun eigen
heid en kracht in tact blijven (Schulpen 2012a). Het alternatieve perspectief is dat van 
juist meer aansluiting zoeken bij elkaar. pi’s en gevestigde ontwikkelingsorganisaties 
zouden moeten investeren in het versterken van soepele werkrelaties, een hechter part
nerschap in projecten en bondgenootschap in campagnes over mondiale problemen. 
Dat zou een manier zijn om het werk en de achterban van Particuliere Initiatieven te 
verbinden met de grote mondiale thema’s die worden behandeld door ontwikkelingsor
ganisaties (Wiggers 2012a). Spelers in het ontwikkelingsveld zoeken naar een evenwicht 
en moeten balanceren tussen het koesteren van eigenheid, het nastreven van profes
sionaliteit, het in stand houden van diversiteit en het zoeken van bondgenootschap. 
In de wereld van bewoners en burgerinitiatieven spelen dergelijke overwegingen en 
processen eveneens. Overheid en welzijnsinstellingen (de professionals) zoeken ook hier 
naar de balans tussen faciliteren, sturen op professionalisering en ruimte geven (‘op de 
handen zitten’), zodat de initiatieven van burgers optimaal uit de verf komen (Tonkens 
en Verhoeven 2011). Zo zien we dat de opkomst van particulier engagement op allerlei 
terreinen leidt tot het zoeken van nieuwe relaties en rollen tussen overheid, professio
nals en burgers.

Draagvlak
Particuliere Initiatieven steken veel energie in het onderhouden van contacten met 
organisaties en instellingen op het middenveld, waarmee ze de achterban van deze 
organisaties (kinderen, jongeren, kerkelijken en de mensen die benaderd worden door 
serviceorganisaties) kennis laten maken met ontwikkelingswerk. Of dit ook leidt tot 
meer steun voor ontwikkelingssamenwerking in het algemeen hebben we niet onder
zocht. Volgens Kinsbergen en Schulpen (2010: 40) bestaat het risico van een negatief 
draagvlak. De door verschillende pi’s uitgedragen boodschap dat zij weinig overhead
kosten maken en bijna al het gedoneerde geld besteden in de ontwikkelingslanden 
kan afbreuk doen aan de steun voor ontwikkelingsorganisaties en ontwikkelingshulp 
van overheidswege, zo is de veronderstelling. In onze onderzoeksverzameling is de 
dominante boodschap niet zozeer een expliciet afzetten tegen grootschalige hulp, maar 
de overtuiging dat met relatief weinig middelen concrete resultaten kunnen worden 
geboekt voor de doelgroep. Die boodschap kan de professionele, grootschalige hulp in 
diskrediet brengen, maar of dit ook zo werkt in het perspectief van de donateurs is in ons 
onderzoek onopgehelderd gebleven. Op zijn minst kun je zeggen dat de boodschap kan 
leiden tot een conservatieve inschatting van de werkelijke kosten van ontwikkelings
samenwerking. Wat de initiatieven gemeen hebben met ontwikkelingsorganisaties is 
het verbreiden van een internationalistische moraal: bekommernis om de naaste veraf is 
noodzakelijk en loont de moeite. Hoewel pi’s en grote ontwikkelingsorganisaties nogal 
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eens van mening verschillen over de meest geëigende vormen van hulp, bieden ze beide 
wel tegenwicht aan het geluid van hulpsceptici en het perspectief dat armoede een ver
vanmijnbedprobleem is (zie hoofdstuk 2).
In de afgelopen jaren zijn pi’s belangrijke bronnen van financiering en andere onder
steuning kwijtgeraakt door bezuinigingen en herstructurering van de subsidiestructuur. 
In de interviews hebben verschillende respondenten kritisch geoordeeld over de huidige 
koers van het overheidsbeleid, de bezuinigingen en subsidieperikelen rond sbos (Sub
sidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking) en het stoppen van het 
programma Kleine Plaatselijke Projecten van de ncdo. Wanneer we de balans moeten 
opmaken over het vraagstuk van de wisselende overheidssteun kunnen we aansluiting 
zoeken bij het werk van Ostrom (2000: 9), zoals auteurs op het terrein van de burgerini
tiatieven al eerder deden (Verhoeven en Ham 2010). Is op dit beleidsterrein sprake van 
crowding out citizenship (verdringing van burgerschap door het optreden van de overheid)? 
Is de overheid een rem op het particuliere elan en de motivatie van mensen in pi’s? Of is 
er sprake van crowding in citizenship (de burger voelt zich gesteund door de overheid)? Het 
materiaal in ons onderzoek geeft steun aan de gedachte dat tot en met 2010 sprake is van 
de ondersteuning van burgerschap: crowding in. Veel pi’s ontvangen financiële en inhou
delijke steun via de ncdo, kunnen mede daardoor professionaliseren en voelen zich 
hierdoor gewaardeerd. De overheid beoordeelde pi’s in deze periode als middel voor 
het realiseren van draagvlak voor ontwikkelingsbeleid (‘instrumentalisering’). Onzeker 
is of die verwachting gerechtvaardigd is, omdat pi’s niet altijd een beeld uitdragen dat 
identiek is aan de doelstellingen van het overheidsbeleid. Welke effecten de recente 
bezuinigingen en veranderingen in de ondersteuningsstructuur hebben op het veld van 
de Particuliere Initiatieven is nog niet vast te stellen. Deze ontwikkelingen zullen in 
elk geval niet het einde inluiden van het fenomeen van de zelfgeorganiseerde ontwik
kelingshulp. De door ons onderzochte initiatieven kenmerken zich door een grote inzet 
en betrokkenheid bij de doelgroep. De intrinsieke motivatie om ontwikkelingshulp 
te bieden lijkt niet zomaar te kunnen worden weggenomen door verschuivingen in 
het overheidsbeleid. Door hun grote wendbaarheid zullen initiatieven het wegvallen 
van financieringsbronnen en het aanscherpen van voorwaarden voor steun kunnen 
opvangen en op zoek gaan naar alternatieve bronnen van financiering. Opvallend is 
wel dat de overgebleven fondsen recent een afname van de aanvragen van pi’s melden. 
Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of dit een resultaat is van schroom of aversie 
bij de initiatieven. Komen voor de fondsen meer alternatieve financieringsvormen en 
organisatie vormen in de plaats? Gaan we toe naar nog meer diversiteit in het veld van de 
Particuliere Initiatieven, met een scheiding tussen gevestigde initiatieven en startende 
initiatieven en tussen manieren van financieren (crowdfunding) en organisatievormen 
(van semipermanente stichtingen naar vluchtige initiatieven via sociale media) (My 
World 2012)?
We begonnen ons onderzoek met speculaties over de veronderstelde teloorgang van 
gemeenschapszin als gevolg van individualisering en de afname van het bindende 
karakter van grote traditionele organisaties. Pessimisten vrezen dat de moderne burger 
wordt gedreven door de wens tot zelfontplooiing en eigenbelang. In pi’s zien we dat die 
drijfveer niet het zwaarst weegt als aanleiding en motivatie. Onze respondenten worden 
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met name gedreven door de wens om bij te dragen aan het welzijn van een ander en 
door een verantwoordelijkheidsgevoel voor hulpontvangers. De moderne burger mag 
dan  geïndividualiseerd zijn (hij runt graag zelf een particulier initiatief ), maar gezien de 
langdurige intensieve inspanningen die mensen leveren in pi ’s en de kosten die dat ook 
voor henzelf met zich meebrengt, sluit dat prosociaal gedrag geenszins uit. Er is geen 
eenvoudig contrast vast te stellen tussen modern individualisme en ‘traditioneel’ altru
isme. Ons onderzoek naar Particuliere Initiatieven laat zien dat in Nederland een hoog 
gehalte aan altruïsme en gemeenschapszin aanwezig is.



112

par ticuliere init iatie ven in ont wikkel ingssa menwerking

Summary

Private initiatives in development cooperation 

A case study of new connections in Dutch civil society

The Netherlands is an ‘association nation’. The Dutch have traditionally joined asso
ciations and foundations in large numbers, and in the international statistics the 
Netherlands is consistently in the top group of countries for volunteering. However, 
these fairly stable statistical series mask a number of trends and changes. In the first 
place, a shift is taking place from active participation in traditional associational life to 
more passive involvement in ‘mailing list’ organisations. There is an impression that 
more active, demanding forms of participation are losing ground in favour of more 
passive, individualised involvement, such as donorships. Another development is the 
growth of selforganised networks in civil society. Citizens are becoming increasingly 
active in a number of areas without being involved in the established organisations and 
institutions. This is variously described in the Netherlands as deinstitutionalisation, 
informalisation or untied volunteering. In this publication we home in on the develop
ment of new networks that are organised by citizens themselves, in other words the 
‘doityourself’ trend in civil society. Where does this trend come from and what might 
its consequences be? And what kind of initiatives are citizens developing?

One of the policy domains where the trend towards selforganising engagement has 
occurred is development cooperation. Authors have been describing the rise of ‘di y ’ 
development aid via small voluntary civic initiatives since the 1990s. The term Private 
Initiatives (PIs) has come into favour in the Netherlands for describing this kind of citi
zen involvement in development cooperation, thereby lending more specific meaning 
to the terms ‘private initiative’ and ‘private initiatives’ as references to nonstate and 
noncommercial initiatives by citizens. The definition we use for this genre of initia
tives is taken from the Nijmegen researchers Kinsbergen and Schulpen (2010: 16), who 
define them as: a group of people who offer direct and structural support in one or more 
developing countries through smallscale voluntary activities without receiving direct 
funding from the Ministry of Foreign Affairs. In addition, at most a fifth of the staff 
are paid; fewer than twenty permanent members are involved in the Private Initiative 
and the annual budget does not exceed one million euros. In this case study we build 
on earlier research from three different disciplines: the study of Private Initiatives in 
development cooperation by the development experts Kinsbergen and Schulpen; so
ciological studies of the significance of civic initiatives in the local setting (Hurenkamp 
et al. 2006, Verhoeven & Ham 2010, Tonkens & Verhoeven 2011); and the exploratory 
study carried out by the Netherlands Institute for Social Research/scp on selforganised 
informal groups in civil society (Van den Berg et al. 2011). We hope to contribute to the 
knowledge of the development experts by increasing the understanding of the motives 
of participants and the potential value of these kinds of initiatives for Dutch society. 
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As regards the research on neighbourhood initiatives and informal groups, we hope to 
add knowledge about the functioning, background and consequences of selforganised 
engagement for charitable causes located a long way away. 
Three central research questions are addressed in this study: 
– How does the phenomenon of PIs manifest itself in development cooperation? 
– What prompts people to set up PIs? 
– To what extent are PIs linked to people, institutions and organisations outside the 

circle of those directly involved in the initiative? 

The material for this study was collected via qualitative interviews with 31 initiators and 
voluntary (committee) members of 18 initiatives. Prior to this, 11 experts and key persons 
from the field of development cooperation were interviewed. The PIs were selected in 
three different funding circuits and through Partin, an umbrella organisation for small
scale Private Initiatives. Each of these has its own online register. This means that our 
data set comprises relatively established initiatives with links to funding bodies or regis
tered with the sector organisation.

Public opinion 
In order to be able to identify the background to and context of the rise of PIs, Irene de 
Goede discusses public opinion on development cooperation. Over the last three dec
ades, a large majority of the Dutch population have expressed a desire to help people 
in developing countries. On the other hand, support for increasing the government 
budget for development cooperation is small, and has fallen slightly over the years. In 
public opinion research, professional development aid organisations and international 
governmental bodies are cited as the most suitable channels for providing aid; the Dutch 
government and private aid initiatives are less often regarded as the most appropriate 
means. Smallscale, local initiatives do however generally enjoy high levels of public 
trust. The broadly endorsed support for aid, the trust in local good causes and the fact 
that a proportion of people want to make an active contribution to combating poverty 
offer starting points for understanding the rise of PIs, but do not in themselves offer an 
adequate explanation for that rise.

Continuity in public engagement
Public engagement in development aid goes back a long way, as evidenced by the history 
of the Church missions and missionaries. In the 1950s, a movement of nongovernmen
tal organisations emerged which was dedicated to bringing about a fairer distribution 
of prosperity. This ‘Third World movement’ grew over the ensuing decades into a large 
and established part of Dutch civil society. Nongovernmental aid organisations received 
government funding for their work; general civilsociety organisations (including 
churches and trade unions) became involved with international issues; and local devel
opment cooperation groups and initiatives sprang up all over the country. The later PIs 
were able to benefit from these structures, initiatives and budgets. 
Organisations in the Third World movement have professionalised and grown larger 
in recent decades. Professionalisation is understood here as the development of 
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 competence through improvements in the knowledge and skills needed for the effec
tive organisation of development projects. PIs have been influenced by this profes
sionalisation. As an example, initiatives which apply for funding for their projects have 
to conform to the conditions set by the funding bodies, and this has led to a certain 
professionalisation of funding applications. In addition, PIs have set up their own sector 
organisations. 
The history of public engagement in developing countries shows that the rise of PIs is 
not an entirely new phenomenon, but rather reflects a certain continuity. There are how
ever differences between past and present. Whereas past initiatives by the Third World 
movement involved the organisation of both fundraising activities and protest demon
strations, the key focus of the presentday PIs is on fundraising. Also, where earlier ini
tiatives were often inspired by criticism of the existing world order, today’s smallscale 
PIs are more often aimed at ameliorating a specific problem.
Government and politicians today attach great importance to private efforts in aid of 
development cooperation. PIs have acquired the status of an established part of the 
development sector, though development experts also add caveats concerning their 
effectiveness and the limited role they are able to play in development cooperation.

Characteristics of PIs
Estimates of the number of Private Initiatives currently active in the Netherlands range 
from 6,400 to 15,000. For an overview of key data, we draw on the exploratory quantita
tive study by Kinsbergen and Schulpen. This confirms the picture of Private Initiatives 
as smallscale, voluntary networks. The vast majority of the initiatives studied by these 
authors have ten or fewer members. In almost all cases they work on a voluntary basis: 
under 5% of PIs have one or more paid posts. Almost all the initiatives have taken the 
legal form of a foundation, and the majority raise funds over and above the private dona
tions they receive. Kinsbergen and Schulpen found that the majority of projects were 
directed towards supporting projects in subSaharan Africa and Asia, with a smaller 
proportion active in other parts of the world. The vast majority of projects supported 
by Private Initiatives are concerned with education, health care and care and welfare. 
They often make investments in specific objects such as teaching materials, construc
tion and renovation of buildings, provision of clean drinking water and sanitation and 
child subsistence (Kinsbergen & Schulpen 2010: 2932). Children and young people are an 
important target group.
Our study also included initiatives with a more specialised focus, for example on human 
rights, empowerment of vulnerable groups and sustainability (corporate social respon
sibility, environment, nature conservation). A majority of the groups included in our 
study have been in existence for ten years or more. We deduce from this that engage
ment in PIs is not by definition ephemeral. Older and more highly educated people were 
overrepresented among the initiators and members we interviewed. The 3050 years age 
group was also well represented. Five of the initiatives in our study were migrant PIs, 
i.e. initiatives in which nonWestern migrants or their children play a key role based on 
their position as migrants (Severiens 2010: 15, cf. Kinsbergen & Schulpen 2010: 21). An 
important feature of migrant PIs is that they often combine development projects in the 
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former home country with representing and supporting compatriots in the Netherlands. 
A migrant PI often includes both migrants and native Dutch members and generates an 
effective pooling of knowledge, contacts and skills. 

Organisation types
All the initiatives in our study had opted for the legal form of a foundation. This suggests 
that our selection was a collection of more experienced and formalised groups. The 
selected initiatives did however vary in size, configuration and ambition. The sample can 
be divided into three types, differentiated by size and organisational structure. A major
ity of the initiatives in our study were smallscale PIs with up to around ten members. 
The people most actively involved with these PIs are often committee members who also 
perform all the daytoday activities. A smaller group of PIs have a modest organisational 
structure and division of labour with several layers, such as working or task groups. In 
this type of PI, a division can gradually arise between administration and ‘work floor’. 
The final type of PI have the ambition to employ one or more paid staff, or are already 
doing so. This differentiation demonstrates that PIs are not by definition averse to for
malisation and professionalisation. The time invested by the interviewees in the PI is 
generally considerable and ranges from a few hours to 60 hours per week. This is sub
stantially more time than the average Dutch citizen invests in voluntary work.

Background and motivation
In most cases, a trip to a developing country was what prompted the involvement in 
Private Initiatives, though sometimes it was a request from an acquaintance. Compas
sion and concern about the living conditions of people in developing countries are the 
central motivation for the efforts made by members of PIs. We use the term ‘pragmatic 
altruism’ to describe this. Religion, an interest in other countries and traumatic events 
in people’s lives are sometimes cited as the underlying drivers. The fact that members 
often make a very demanding contribution to the PI can be explained by the sense of 
responsibility and satisfaction (‘warm glow’) that we found among the respondents. 
Both have been described earlier in social psychology as explanations for prosocial 
behaviour. We found that there was criticism of largescale aid efforts and established 
development organisations among the members of PIs, but this was often not the pri
mary motivation for becoming active themselves. 

Profit and costs
Gaining knowledge about development cooperation and acquiring practical skills are the 
most commonly cited rewards of participating in PIs. Respondents also mentioned the 
social importance of PIs. As noted earlier with regard to recreational informal groups, 
a common purpose and friendship also play a role in these networks. In addition, 
they give people an opportunity to broaden their personal networks – for migrants, 
participating in a PI means widening their network of native Dutch contacts – and ena
bles them to grow personally. For some respondents, a PI offers an alternative career. 
Respondents report that, in addition to profit, membership of a PI also entails costs in 
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terms of money, time and energy, and sometimes more negative aspects such as worry 
and stress. 

External interconnections
The degree to which PIs are embedded in Dutch society and civil society was measured 
by mapping out their ties with people, groups, organisations and institutions in the 
Netherlands. PIs generally start life as smallscale projects by citizens who look for sup
port in their own circle of family, friends and acquaintances. In their quest for financial 
resources, various networks and connections are quickly activated, so that the reach 
of the initiative rapidly expands. This gives rise to relationships with local institutions, 
including schools, churches, service organisations and the business community. PIs also 
form part of regional and national networks and sector organisations. In short, PIs are 
into connected with local civilsociety institutions and linked to national networks. An 
added sign of their interconnection with the outside world is that the key members of 
PIs are often strongly integrated in the local community and are active in several areas 
of public life. We therefore describe them as ‘local multitaskers’. This applies to a high 
degree for the respondents from migrant PIs; through their work in the PI, they often 
function as bridgebuilders between migrant circuits and native Dutch networks. 
We thus see that PIs are embedded in the fabric of civil society. They give rise to new and 
sometimes lasting relationships, justifying the belief that these initiatives – though the 
causes for which they are formed are distant – lead to the forging of ties that contribute 
to social cohesion and which can give a positive stimulus to the local community. 

Links to government and development organisations 
All Private Initiatives in our study had submitted applications to funding organisations 
and grant providers. However, the relationship between the parties is an ambivalent 
one. On the one hand, initiatives are successful in raising funds for their projects, and 
some feel they have a constructive working relationship with the funding bodies. At the 
same time, several PIs have profited from the infrastructure and expertise of established 
organisations and Local Development Cooperation Centres. On the other hand, some 
PIs report difficulties in obtaining funding for specific projects or purposes. Overall, the 
relationship between PIs, government and established development organisations could 
be described as one of a partial ‘social warming’ between citizen and professional. How
ever, this does not apply for all PIs. 

New connections: voluntary but not without obligation
Smallness of scale and volunteering are key characteristics of PIs. In addition to offer
ing tangible basic provisions, PIs are also engaged with a range of other themes and 
objectives. Engagement organised by citizens themselves can lead to a broad array of 
idiosyncratic initiatives tailored to personal preferences and viewpoints. The initiatives 
in our study had all assumed legal personality and were focused on growing their assets 
in order to ensure to enable them to carry out projects effectively and efficiently. This 
implies that citizens – contrary to what was found for informal recreational groups, for 
example – are not averse to formalisation and professionalisation and are not afraid 
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of the challenge posed by complex, specialist topics. This finding has also been con
firmed in other fields, with the emergence of energy cooperatives, care cooperatives 
and citizenrun museums. The fact that most of the initiatives in our study have been 
in existence for ten years or more demonstrates that citizens are also willing to take 
responsibility for things they care about for an extended period. We also found lengthy 
periods of existence and faithful turnout by members in recreational groups. In short, 
new connections in civil society are not by definition associated with engagement with
out obligation and contradict the fear of commitment that is sometimes assumed to 
affect modern citizens. 

Limits to civic engagement
At the same time, the preference within PIs for tangible causes and smallscale projects 
reveals the limits of civic engagement. Changing underlying social and economic struc
tures and distributing resources across different development objectives goes beyond 
the power of PIs. Finding constructive solutions for global problems requires engage
ment on a larger scale. This observation is a caution against too readily thinking of PIs 
as the most appropriate channel for development cooperation and underestimating the 
role of governmental aid. The same reservations apply in relation to civic initiatives, 
where commentators warn that, in a climate in which the government is increasingly 
withdrawing from public tasks, the principle of equal access to provisions could come 
under threat. The key role of the government as an impartial ‘referee’ between citizens is 
also pointed out. 
Another caveat in relation to civic engagement concerns the overrepresentation of older 
and highly educated people in PIs. A similar picture has also been found in earlier stud
ies of civic initiatives and informal recreational groups. This implies that engagement 
organised by citizens themselves is not evenly distributed across different population 
groups. From the perspective of participation and representation, this inequality is 
something that warrants attention, especially in a time when government is keen to 
leave more and more to the selforganising ability of citizens.

No counter-movement 
When considering the reasons for the emergence of citizen initiatives in civil society, 
this case study shows that actual experiences and meetings are often what prompt peo
ple to take action. In the case of PIs, the trigger is often a trip to a developing country 
or a request from a friend or acquaintance. Whilst it is true that there is criticism of 
established development organisations, that criticism is not the main driver of civic 
initiatives. Moreover, in our study we found people among members of both PIs and 
other civic initiatives as well as members of informal recreational groups who combine 
engagement for their own initiative with involvement in formal organisations. We there
fore do not see these new networks primarily as a countermovement to established civil 
society, but rather as a supplementary form of engagement. 

The desire to do something together with others to alleviate a situation affecting 
other people is the primary motivation cited for private initiatives, both at local 
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 neighbourhood level and in the field of development cooperation. A sense of respon
sibility and feelings of satisfaction are found to be the driving force for lengthy and 
intensive engagement. Respondents derive personal gain from membership of PIs, for 
example acquiring knowledge and skills, social contacts (friendships, meeting like
minded people and expanding their own network) and personal growth. In addition to 
gains, however, they also mention costs, both tangible (money) and intangible (time, 
worries). Based on these responses, we conclude that ‘pragmatic altruism’ forms the 
central motivation for engagement in development cooperation initiatives organised by 
citizens themselves. 

Although the initiatives in our study are focused in the first instance on achieving 
objectives a long way away, their quest for financial support means they are strongly 
embedded in the local community and form part of national networks. Through their 
activities, they bring together people from different circuits, giving rise to lasting rela
tionships. Those driving the initiatives are often involved with several social causes and 
networks besides the PI. Working for a development initiative strengthens their social 
network, reinforces their skills and raises their profile in the local community, while 
conversely their broader social engagement benefits the pi. We may deduce from this 
that Private Initiatives – in the same way as neighbourhood initiatives – lead to the forg
ing of ties that increase social cohesion and therefore have a positive impact on local 
quality of life. The web of social relationships in a local community becomes denser due 
to the activities of PIs; this encourages people to seek each other out, not just for the pi, 
but for all manner of issues that are relevant in the neighbourhood. Moreover, it is plau
sible that the mobilising force of PIs goes beyond the mere establishment of functional 
relationships. The joint dedication to a good cause also engenders a more spiritual form 
of bonding: the shared ideal or moral conviction that it is necessary and possible to im
prove the lives of people elsewhere. 

As is the case with civic initiatives, professionals and citizens are seeking new roles and 
mutual relationships in the field of development cooperation. The relationship between 
PIs and established development organisations is not without contradictions. On the 
one hand, PIs succeed in raising funds for their projects and some initiatives report 
that they have a constructive working relationship with funding bodies. On the other 
hand, respondents are critical of the way in which established development organisa
tions operate and find it difficult to obtain funding for specific projects. There is also 
ambivalence among representatives of established development organisations. On the 
one hand, professionals see the personified form of aid as the strength of PIs, but on the 
other hand there is criticism of the limited tying in of PIs to the broader perspective of 
global relations. Citizens and professionals need to find a balance between cherishing 
the private élan of PIs and striving for professionalisation. 

In the most recent period, policy changes and austerity measures have closed off many 
of the avenues that were open to PIs for funding and substantive support. We do not 
believe that this will usher in the demise of PIs, but it could mean a substantial loss in 
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the ability to grow and drive towards professionalisation, especially for new initiatives. 
It could also mark the beginning of a greater variety of organisation types, with more ad 
hoc projects alongside the ‘traditional’ foundations. 

In conclusion, we cannot establish a straightforward contrast between modern individu
alism and ‘traditional’ altruism. The study of PIs in the field of development cooperation 
shows that the desire for selfdevelopment is alive among citizens, but that pragmatic 
altruism and community spirit are key drivers. 
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Amsterdam: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid/Amsterdam University Press.

w r r (2010b). Minder pretentie, meer ambitie. Den Haag/Amsterdam: Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid/Amsterdam University Press.

Wuthnow, R. (1994). Sharing the journey. Support groups and America’s quest for community. New York: The Free 

Press.
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Lijst van afkortingen

a i v Adviesraad Internationale Vraagstukken
cos Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
 Cordaid Catholic Organisation for Relief and Development Aid
eof Equal Opportunity Fund
Hivos Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking
icco Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking
k pa Kleine Plaatselijke Activiteiten
mfs Medefinancieringsstelsel
mov Missie Ontwikkelingssamenwerking en Vrede
ncdo Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame  
 Ontwikkeling (vanaf 2011: ncdo Centrum voor mondiaal burgerschap)
nco Nationale Commissie voorlichting en bewustwording  
 Ontwikkelingssamenwerking (19701995, startte als Nationale Commissie  
 Ontwikkelingsstrategie ofwel ‘Commissie Claus’)
ng o NonGovernmental Organisation
Novib Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand
Partin Branchevereniging voor Particuliere Initiatieven
Partos Branchevereniging voor Internationale Samenwerking
pi’s Particuliere Initiatieven
sa do Somalia Aid Development Organisation
sbos Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking
sdsp Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat
Unctad United Nations Conference on Trade and Development
Unicef United Nations International Children’s Emergency Fund
z wo Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
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Lijst van geraadpleegde personen

Sleutelpersonen (functieaanduidingen op moment van interview)
Boukhriss, Rachida (4 juli 2011), relatiebeheerder Particuliere Initiatieven, Wilde Ganzen

Engelen, Lucy (18 augustus 2011), voorzitter Partin, brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere 

Initiatieven

Heintze, Peter (9 mei 2011), clustermanager kennisverzameling en onderzoek, Nationale Commissie 

voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

Kinsbergen, Sara (9 mei 2011), onderzoeker Particuliere Initiatieven, Centre for International 

Development Issues (cidin), Radboud Universiteit Nijmegen

Kotte, Herman (7 juli 2011), coördinator platform Linkis, Partos

Manders, Annie (18 augustus 2011), secretaris Partin, brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere 

Initiatieven

Schijndel, Peggy van (9 mei 2011), hoofd beleid, communicatie en evaluatie, Nationale Commissie voor 

Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling

Schulpen, Lau (9 mei 2011), onderzoeker Particuliere Initiatieven, Centre for International Development 

Issues (cidin), Radboud Universiteit Nijmegen

Severiens, Huub (4 juli 2011), Adviseur Particuliere Initiatieven, Wereldse Zaken: Bureau voor mondiaal 

burgerschap

Wiggers, Robert (4 juli 2011), adjunctdirecteur, Wilde Ganzen

Zijl, Joep van (7 juli 2011), sectormanager programma Nederland, Cordaid

Geïnterviewden van Particuliere Initiatieven
Ahmed, Abdi (19 september 2011), initiator en oudvoorzitter Stichting sa do (Somalia Aid Development 

Organisation)

Aukema, Jan (3 oktober 2011), oudvoorzitter en secretaris Afos/De naaste veraf

Beek, Ewout van der (6 oktober 2011), bestuurslid PicoSol

BergBurnaby Lautier, Dorine van den (1 september 2011), initiator en voorzitter Stichting Anak Asuh 

(vanaf medio 2012: Child Support Indonesia Foundation)

Berg, Jan van den (1 september 2011), initiator en adviseur Stichting Anak Asuh (vanaf medio 2012: Child 

Support Indonesia Foundation)

Boonzaaijer, Riek (1 september 2011), vrijwilliger Stichting Anak Asuh (vanaf medio 2012: Child Support 

Indonesia Foundation)

Brands, Jeanne (18 augustus 2011), bestuurslid Stichting Pater Vos India

Brands, Nico (18 augustus 2011), initiator en penningmeester Stichting Pater Vos India

Breugem, Ellen (21 september 2011), initiator en voorzitter Stichting Gambia Project/Mama Diop 

Mangoplan

Cornips, MarieClaire (21 september 2011), secretaris Stichting Gambia Project/Mama Diop Mangoplan

Eijgenhuijsen, Hilde (19 september 2011), penningmeester Stichting sa do (Somalia Aid Development 

Organisation)

Gooijer, Henry de (6 oktober 2011), initiator PicoSol

Kanter, Ruth de (30 november 2011), initiator en voorzitter Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen
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Khalil, Asifa (30 november 2011), initiator en vicevoorzitter Ariana, studiefonds voor Afghaanse 

vrouwen

Kramer, Hans (4 oktober 2011), penningmeester Water voor leven

Laarakker, Wil (13 september 2011), initiator U4Uganda

Lodeizen, Noa (3 oktober 2011), initiator Young in Prison

Manders, Annie (18 augustus 2011), initiator Equal Opportunity Fund

Matijs, Hannie (3 oktober 2011), bestuurslid Afos/De naaste veraf

Mbanzendore, Stéphanie (14 december 2011), initiator en voorzitter Burundian Women for Peace and 

Development

Mohamed, Maryan Mohamed (19 september 2011), initiator en voorzitter Stichting sa do (Somalia Aid 

Development Organisation)

Nicolaï, Ditta (3 oktober 2011), bestuurslid Afos/De naaste veraf

Nugteren, Herman (27 september 2011), fondsenwerver Wings of Hope

Oudshoorn, Christien (7 september 2011), projectleider en fondsenwerver Che Amigo

Philipsen, Sjef (4 oktober 2011), initiator en bestuurslid World Wide Children’s Farms

Putten, Simone van der (4 oktober 2011), secretaris World Wide Children’s Farms

Roos, Christien (21 september 2011), initiator Penduka

Spinola, Agnelo (4 oktober 2011), initiator en voorzitter, Water voor leven

Tallal, Abdelah (5 januari 2012), initiator en voorzitter Stichting Aknarij

Zamani, Parwin (30 november 2011), secretaris Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen

Zeeuw, Leo de sr (7 september 2011), initiator Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat
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Lijst van websites

Websites van de onderzochte Particuliere Initiatieven
Stichting Afos/De naaste veraf www.afosflevoland.nl
Stichting Aknarij www.aknarij.com
Stichting Anak Asuh, een kans voor een kind (vanaf medio 2012: Child Support Indonesia 
Foundation) www.anakasuh.nl
Stichting Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen www.stichtingariana.nl
Burundian Women for Peace and Development www.burundesevrouwenvoorvrede.nl
Stichting Che Amigo www.cheamigo.nl
Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat www.sdsp.nl
Equal opportunity Fund www.eofghana.org
Stichting Gambia Project/Mama Diop Mangoplan www.stichtinggambiaproject.nl
Stichting Pater Vos India
Penduka www.penduka.com
PicoSol www.picosol.nl
sa do www.stichtingsado.nl
U4Uganda http://u4uganda.nl
Water voor leven www.watervoorleven.nl
Stichting Wings of hope www.wingsofhope.nl
World Wide Children’s Farms www.wwcf.nl
Young in Prison www.younginprison.nl

Websites van brancheverenigingen
www.partin.nl
www.nieuwis.org
www.myworld.nl
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Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt twee keer per jaar zijn Werkprogramma vast. 
De tekst van het lopende programma is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Plan
bureau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, of via de website van het scp. 
Een complete lijst is te vinden op www.scp.nl/publicaties.

Sociaal en Cultureel Rapporten
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 9037702856
Betrekkelijke betrokkenheid. Studies in sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport 2008.  
isbn 978 90 377 03689
Wisseling van de wacht: generaties in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2010. Andries van den 
Broek, Ria BronnemanHelmers en Vic Veldheer (red.). isbn 978 90 377 0505 8
Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en Cultu-
reel Rapport 2012. Vic Veldheer, JedidJah Jonker, Lonneke van Noije, Cok Vrooman (red.). 
isbn 978 90 377 0623 9

scp-publicaties 2011
20111 k l e u r . s c p nieuwjaarsuitgave 2011 (2011). isbn 978 90 377 0537 9
20112 Stemming onbestemd. Tweede verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 

(2011). Paul Dekker en Josje den Ridder (red.). isbn 978 90 377 0528 7
20113 Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en 

Somalische migranten (2011). Jaco Dagevos en Edith Dourleijn (red.).  
isbn 978 90  377 0526 3

20114 Emancipatiemonitor 2010 (2011). Ans Merens, Marion van den BrakelHofmans,  
Marijke Hartgers en Brigitte Hermans (red.). isbn 978 90 377 0503 4

20115 Moeilijk werken. Gezondheid en de arbeidsdeelname van migrantenvrouwen (2011). Myra 
Keizer en Saskia Keuzenkamp. isbn 978 90 377 0524 9

20116 Informele groepen. Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie (2011). E. van 
den Berg, P. van Houwelingen en J. de Hart (red.). isbn 978 90 377 0527 0

20117 Gezinsrapport 2011 (2011). Freek Bucx (red.). isbn 978 90 377 0538 6
20118 Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder 

schoolgaande tieners (2011). Marjon Schols, Marion Duimel en Jos de Haan. 
isbn 978 90 377 0457 0

201110 Kwetsbare ouderen (2011). Cretien van Campen (red.). isbn 978 90 377 0542 3
201111 Minder voor het midden. Profijt van de overheid in 2007 (2011). Evert Pommer (red.), 
  JedidJah Jonker, Ab van der Torre, Hetty van Kampen. isbn 978 90 377 0437 2
201112 Wonen, wijken en interventies. Krachtwijkenbeleid in perspectief (2011). Karin Wittebrood, 

Matthieu Permentier, m.m.v. Fenne Pinkster. isbn 978 90 377 0065 7
201113 Armoedegrens op basis van de budgetbenadering – revisie 2010 (2011). Arjan Soede. 

isbn 978 90 377 0551 5
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201114 Werkgevers over de crisis (2011). Edith Josten. isbn 978 90 377 0543 0
201115 Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt. Bijdragen van de sprekers op het symposium 15 okto-

ber 2010, Den Haag (2011). Gerda JehoelGijsbers (red.). isbn 978 90 377 0546 1
201116 Eropuit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis (2011). Desirée Verbeek en Jos de Haan. 

isbn 978 90 377 0547 8
201117 De opmars van het pgb. De ontwikkeling van het persoonsgebonden budget in nationaal en 

internationaal perspectief (2011). K. Sadiraj, D. Oudijk, H. van Kempen, J. Stevens. 
isbn 978 90 377 0557 7

201119 Kwetsbare ouderen in de praktijk. Een journalistieke samenvatting (2011). Malou van 
Hintum. isbn 978 90 377 0555 3

201120 Dimensies van sociale uitsluiting. Naar een verbeterd meetinstrument (2011). Stella Hoff en 
Cok Vrooman. isbn 978 90 377 0532 4

201121 Chinese Nederlanders. Van horeca naar hogeschool (2011). Mérove Gijsberts, Willem 
Huijnk, Ria Vogels (red.). isbn 978 90 377 0529 4

201122 Gemengd leren. Etnische diversiteit en leerprestaties (2011). Lex Herweijer.
  isbn 978 90 377 0575 1
201123 Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 ja ar later  

(2011). Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest en Jurjen Idema. 
isbn 978 90 377 0577 5

201124 Kinderen en internetrisico’s. e u Kids Online onderzoek onder 9-16-jarige internetgebruikers in 
Nederland (2011). Nathalie Sonck en Jos de Haan. isbn 978 90 377 0576 8

201125 De basis meester. Onderwijskwaliteit en basisvaardigheden (2011). Monique Turkenburg. 
isbn 978 90 377 0574 4

201126 Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011. Internationale vergelijking, ontwikkelingen
  en actuele situatie (2011). Saskia Keuzenkamp. isbn 978 90 377 0579 9
201127 Poolse migranten. De positie van Polen die vanaf 2004 in Nederland zijn komen wonen (2011). 

Jaco Dagevos (red.). isbn 978 90 377 0530 0
201128 Gewoon aan de slag? De sociale veiligheid van de werkplek voor homoseksuele mannen en 

vrouwen (2011). Saskia Keuzenkamp en Ans Oudejans. isbn 978 90 377 0581 2
201129 Acceptance of homosexuality in the Netherlands 2011. International comparison, trends and 

current situation (2011). Saskia Keuzenkamp. isbn 978 90 377 0580 5
201130 Nederland in een dag. Tijdsbesteding in Nederland vergeleken met die in vijftien andere Europese 

landen (2011). Mariëlle Cloïn, Carlijn Kamphuis, Marjon Schols, Annet Tiessen
Raaphorst en Desirée Verbeek. isbn 978 90 377 0405 1

201131 Overheid en onderwijsbestel. Beleidsvorming rond het Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010) 
(2011). Ria BronnemanHelmers. isbn 978 90 377 0567 6

201132 Frail older persons in the Netherlands (2011). Cretien van Campen (ed.). 
isbn 978 90 377 0553 9

201133 Maten voor gemeenten. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2011). Evert 
Pommer en Ingrid Ooms, m.m.v. Saskia Jansen, JedidJah Jonker, Hetty van 
Kempen en Klarita Sadiraj. isbn 978 90 377 0585 0

201134 Maak het nieuw! Over religieuze ontwikkelingen en de positie van de kerken: een persoonlijke 
geschiedenis (2011). Joep de Hart. isbn 978 90 377 0592 8

201135 Oudere migranten. Kennis en kennislacunes (2011, electronische publicatie). Maaike den 
Draak en Mirjam de Klerk. isbn 978 90 377 0597 3

201136 Zorg in de laatste jaren. Gezondheid en hulpgebruik in verzorgings- en verpleeghuizen 2000-
2008 (2011). Mirjam de Klerk. isbn 978 90 377 0586 7
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201137 Jeugdzorg in groeifase. Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg (2011). Evert 
Pommer, Hetty van Kempen en Klarita Sadiraj. isbn 978 90 377 0587 4

201138 Verlof vragen. De behoefte aan en het gebruik van verlofregelingen (2011). Edith de Meester 
en Saskia Keuzenkamp. isbn 978 90 377 0589 8

201139 De sociale staat van Nederland 2011 (2011). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Mariëlle Cloïn, 
Evert Pommer et al. isbn 978 90 377 0558 4

201140 Kunnen meer kinderen meedoen? Verandering in de maatschappelijke deelname van kinderen, 
2008-2010 (2011). Annette Roest. isbn 978 90 377 0570 6

201141 Samenvatting Overheid en onderwijsbestel. Ria BronnemanHelmers.
  isbn 978 90 377 0590 4

scp-publicaties 2012
20121 Niet alle dagen feest. Nieuwjaarsuitgave 2012 (2012). Paul Schnabel (red.). 

isbn 978 90 377 0598 0
20122 Waar voor ons belastinggeld? Prijs en kwaliteit van publieke diensten (2012). Bob Kuhry en 

Flip de Kam (red.). isbn 978 90 377 0596 6
20123 Jaarrapport integratie 2011 (2012). Mérove Gijsberts, Willem Huijnk en Jaco Dagevos 

(red.). isbn 978 90 377 0565 2
20124 Bijzondere mantelzorg. Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke 

beperking of psychiatrische problematiek (2012). Y. Wittenberg, M.H. Kwekkeboom en 
A.H. de Boer. isbn 978 90 377 0566 9

20125 VeVeRa-i v. Actualisatie en aanpassing ramingsmodel verpleging en verzorging 2009-2030 
(2012). Evelien Eggink, Debbie Oudijk en Klarita Sadiraj. isbn 978 90 377 0594 2

20126 Van Anciaux tot Zijlstra. Cultuurparticipatie en cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen 
(2012). Quirine van der Hoeven. isbn 978 90 377 0583 6

20127 Vraag naar arbeid 2011 (2012). Edith Josten, Jan Dirk Vlasblom, Marian de Voogd
Hamelink. isbn 978 90 377 0601 7

20128 Measuring and monitoring immigrant integration in Europe (2012). Rob Bijl en Arjen Ver
weij (red.) isbn 978 90 377 0569 0

20129 iq met beperkingen. De mate van versandelijke handicap van zorgvragers in kaart gebracht 
(2012). Isolde Woittiez, Michiel Ras en Debbie Oudijk. isbn 978 90 377 0602 4

201210 Niet te ver uit de kast. Ervaringen van homo- en biseksuelen in Nederland (2012). Saskia 
Keuzenkamp (red.), Niels Kooiman, Jantine van Lisdonk. isbn 978 90 377 0603 1

201211 The Social State of the Netherlands 2011. Summary (2012). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, 
Mariëlle Cloïn en Evert Pommer (red.) isbn 978 90 377 0605 5

201213 Sturen op geluk. Geluksbevordering door nationale overheden,gemeenten en publieke instel-
lingen (2012). Cretien van Campen, Ad Bergsma, Jeroen Boelhouwer, Jacqueline 
Boerefijn, Linda Bolier. isbn 978 90 377 0608 6

201214 Countries compared on public performance. A study of public sector performance in 28 countries 
(2012). JedidJah Jonker (red.). isbn 978 90 377 0584 3

201215 Versterking data-infrastructuur sport (2012). Annet TiessenRaaphorst en Jos de Haan. 
isbn 978 90 377 0613 0

201216 De sociale staat van de gemeente. Lokaal gebruik van de scp-leefsituatie-index (2012). Jeroen 
Boelhouwer (scp), Rob Gilsing (VerweyJonker Instituut). isbn 978 90 377 0612 3

201217 Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeids-
deelname personen met gezondheidsbeperkingen (2012). Maroesjka Versantvoort en 
Patricia van Echtelt (red.). isbn 978 90 377 0616 1
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201218 Monitor Talent naar de Top 2011 (2012). Ans Merens (red.) en Commissie Monitoring 
Talent naar de Top. isbn 978 90 377 0610 9

201219 Tevreden met pensioen. Veranderende inkomens en behoeften bij ouderen (2012). Arjan 
Soede. isbn 978 90 377 0572 0

201220 Verzorgd uit de bijstand. De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsont-
vangers (2012). Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux. isbn 978 90 377 0614 7

201221 De virtuele kunstkar. Cultuurdeelname via oude en nieuwe media (2012). Nathalie Sonck en 
Jos de Haan. isbn 978 90 377 0619 2

201222 Op zoek naar bewijs. Evaluatieontwerpen onderwijsmaatregelen (2012). Lex Herweijer en 
Monique Turkenburg. isbn 978 90 377 0618 5

201223 Startklaar voor vier jaar. Een verkenning van publieke prestaties voor de kabinetsformatie 2012 
(2012). Evert Pommer (red.). isbn 978 90 377 0640 6

201224 Op afstand gezet. Een onderzoek naar de publieke opinie op verzoek van de Parlementaire 
Onderzoekscommissie ‘Privatisering en verzelfstandiging’ (2012). Josje den Ridder en Paul 
Dekker. isbn 978 90 377 0639 0.

201225 Moslim in Nederland 2012 (2012). Mieke Maliepaard en Mérove Gijsberts. 
isbn 978 90 377 0621 5

201226 Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010 (2012). Frans Knol. 
isbn 978 90 377 0533 1

201227 Maten voor gemeenten 2012. Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 
2005-2010 (2012). Evert Pommer, Ingrid Ooms, Ab van der Torre, Saskia Jansen. 
isbn 978 90 377 0624 6

201228 Op achterstand. Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt (2012). Iris 
Andriessen, Eline Nievers en Jaco Dagevos. isbn 978 90 377 0615 4

201229 Particuliere Initiatieven in ontwikkelingssamenwerking. Een casestudy naar nieuwe verban-
den in de Nederlandse civil society (2012). Esther van den Berg m.m.v. Irene de Goede. 
isbn 978 90 377 0631 4

201230 Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland (2012). Saskia Keuzenkamp. 
isbn 978 90 377 0625 3

201231 Een beroep op de burger. Minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid? Sociaal en 
Cultureel Rapport 2012 (2012). Vic Veldheer, JedidJah Jonker, Lonneke van Noije, Cok 
Vrooman (red.). isbn 978 90 377 0623 9

201232 Meebetalen aan de zorg. Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg (2012). 
Sjoerd Kooiker, Mirjam de Klerk, Judith ter Berg en Yolanda Schothorst. isbn 978 
90 377 0628 4

scp-essays
1 Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90 377 02481
2 De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90 37702651
3 De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90 377 0261 9
4 Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers en 

Carola Simon. isbn 90 377 0262 7
5 Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978 90 5260 260 8
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Overige publicaties
Hoe het ons verging... Traditionele nieuwjaarsuitgave van het s c p  (2010). Paul Schnabel (red.).  

isbn 978 90 377 0465 5
Wmo Evaluatie. Vierde tussenrapportage. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke 

beperking; twee jaar na de invoering van de Wmo (2010). A. Marangos, M. Cardol, M. Dijkgraaf, 
M. de Klerk. isbn 978 90 377 0470 9

Op weg met de Wmo. Journalistieke samenvatting door Karolien Bais. Mirjam de Klerk, Rob Gilsing en 
Joost Timmermans. Samenvatting door Karolien Bais (2010). isbn 978 90 377 0469 3

NL Kids online. Risico’s en kansen van internetgebruik onder jongeren (2010). Jos de Haan.  
isbn 978 90 377 0430 3

Kortdurende thuiszorg in de aw b z . Een verkenning van omvang, profiel en afbakening (2010). Maaike 
den Draak. isbn 978 90 377 0471 6

De publieke opinie over kernenergie (2010). Paul Dekker, Irene de Goede, Joop van der Pligt. 
isbn 978 90 377 0488 4

Op maat gemaakt? Een evaluatie van enkele responsverbeterende maatregelen onder Nederlanders van niet-
westerse afkomst (2010). Joost Kappelhof. isbn 978 90 377 0495 2

Oudere tehuisbewoners. Landelijk overzicht van de leefsituatie van ouderen in instellingen 20082009 
(2010). Maaike den Draak. isbn 978 90 377 0499 0

Kopers in de knel? Een scenariostudie naar de gevolgen van de crisis voor huiseigenaren met een hypotheek 
(2010). Michiel Ras, Ingrid Ooms, Evelien Eggink. isbn 978 90 377 0498 3

Gewoon anders. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (2010). Saskia Keuzenkamp. 
isbn 978 90 377 0502 7

De aard, de daad en het Woord. Een halve eeuw opinie- en besluitvorming over homoseksualiteit in protes-
tants Nederland, 1959-2009 (2010). David Bos. isbn 978 90 377 0506 5

Werkloosheid in goede banen. Bijdragen aan de s c p -studiemiddag 2010 (2010). Patricia van Echtelt 
(red.). isbn 978 90 377 0516 4

Europa’s welvaart. De Lissabon Agenda in een breder welvaartsperspectief en de publieke opinie over de 
Europese Unie (2010).Harold Creusen (cpb), Paul Dekker (scp), Irene de Goede (scp), Henk 
Kox (cpb), Peggy Schijns (scp) en Herman Stolwijk (cpb). isbn 978 90 377 0492 1

Maakt de buurt verschil? (2010). Merové Gijsberts, Miranda Vervoort, Esther Havekes en Jaco 
Dagevos. isbn 978 90 377 0227 9 

Mantelzorg uit de doeken (2010). Debbie Oudijk, Alica de Boer, Isolde Woittiez, Joost Timmer
mans, Mirjam de Klerk. isbn 978 90 377 0486 0

Monitoring acceptance of homosexuality in the Netherlands (2010).Saskia Keuzenkamp.  
isbn 978 90 377 0484 6

Registers over wijken (2010). Matthieu Permentier en Karin Wittebrood (scp), Marjolijn Das en 
Gelske van Daalen (cbs). isbn 978 90 377 0499 0

Data voor scenario’s en ramingen van de g g z  (2010). Cretien van Campen. isbn 978 90 377 0494 5
Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Kwartaalbericht 2010. Deel 1 (2010). Paul Dekker, Josje den 
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