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VOORWOORD 

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt mijn masterscriptie, een onderzoek wat zich afspeelt binnen de 

ontwikkelingssector. Mijn interesse in de ontwikkelingssector komt vanuit het vak dat ik 

vorig jaar rond deze tijd afrondde: ‘Bestuur en Organisaties van Internationale 

ontwikkelingssamenwerking’ (BOIS). Al eerder had ik mij geïnteresseerd in de 

ontwikkelingssector, maar dit vak toonde mij de belangrijke en interessante 

vraagstukken die binnen deze sector spelen. De literatuur die we behandelden tijdens de 

master Publiek Management koppelde ik elke keer aan deze vraagstukken. Hiermee werd 

duidelijk dat mijn masterscriptie binnen de ontwikkelingssector zou worden geschreven. 

Eigenwijs als ik was, betekende dit dat ik mijn eigen scriptieplek bij een organisatie 

moest vinden. Dit werd ICCO, een organisatie waar ik mij gelijk op mijn plek voelde. 

Nadat het onderwerp was gekozen begon het onderzoeksproces; een proces wat mij vele 

kanten heeft laten zien en waarin ik ontzettend veel heb geleerd.  

 

De titel van dit onderzoek, ‘Gezamenlijk waarde creëren’, is niet alleen een pakkende 

titel voor de conclusie van dit onderzoek. Het verwijst ook naar een aantal personen aan 

wie ik een dankwoord verschuldigd ben vanwege hun betrokkenheid bij mijn onderzoek.  

 

Ten eerste wil ik Monique Mulders bedanken als begeleider van mijn onderzoek. De 

ondersteuning, de feedback en het uiteindelijke vertrouwen hebben veel voor dit 

onderzoek betekent. Dit brengt mij tot Wieger Bakker, die ik graag wil bedanken voor 

zijn belangrijke rol vanaf het begin en het geven van de belangrijke opstapjes van dit 

onderzoek, van het vak BOIS, de introductie bij ICCO tot aan de essentiële begeleiding 

tijdens mijn scriptie. Daarnaast wil ik ICCO bedanken, met in het bijzonder Hettie 

Walters en Machteld Ooijens die dit onderzoek mogelijk maakten en mij meenamen in de 

wereld van ontwikkelingssamenwerking. Ik wil ook graag de afdeling P&D bedanken voor 

hun gastvrijheid en hun bereidheid om mij te helpen. Dit brengt mij vervolgens tot de 

respondenten: Peter Konijn, de regiomanagers en de mannen van het investeringsfonds.  

Mijn speciale aandacht gaat hierbij uit naar alle geweldige mensen uit Zuid-Afrika die 

betrokken zijn bij het programma Tshintsha Amakhaya en ik via skype heb mogen 

ontmoeten: bedankt! 

Verder wil ik Alieke, Tamarah, Eva en Annelies bedanken voor het delen van de 

ervaringen, jullie hulp (Annelies: bedankt voor het checken van mijn samenvatting!) en 

jullie aanwezigheid in de bieb. Ook wil ik Rosanne en Joyce bedanken voor hun hulp en 

morele ondersteuning. Daarnaast wil ik mijn lieve huisgenootjes van da Costa 1 

bedanken die altijd vroegen hoe het met mijn scriptie ging en hun zorgzaamheid. Ook wil 

ik Annerose, Kaya, Mathilde en Eva bedanken voor hun interesse en hun vertouwen. Tot 

slot wil ik mijn ouders bedanken, die mij ontzettend hebben geholpen door de feedback 

die zij hebben gegeven, maar bovenal mij altijd hebben ondersteund.  

 

Gezamenlijk met deze mensen heb ik dit onderzoek gecreëerd.  

 

Ik wens u veel lees plezier. 

 

Roos Spekman 

Juli 2012 
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EXTENDED SUMMARY 

The field of international development has changed due to global changes. One of which 

is the rise of the BRICS countries (Brasil, Russia, India, China and South Africa). These 

emerging economies are financially independent but deal with great inequality between 

poor and rich citizens. In able to stay of added value for the marginal part of the 

population of BRICS countries, there is a need for a new shape of international 

development.  

 

This research has examined the contribution of public value management (PVM) in the 

shaping of international development. PVM is a management paradigm which focuses on 

the creation of public value by using the Strategic Triangle. This consists of three 

interdependent processes: defining public value, an authorizing environment and 

operational capacity. Public value can be seen as the answer to the questions ‘What does 

the public most value?’ en ‘What adds value to the public sphere?’. This definition has 

been used as a framework and not as an established definition.  

 

The main question answered in this research is: 

 

IN WHICH WAY CAN PUBLIC VALUE MANAGEMENT CONTRIBUTE TO THE 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT COLLABORATION IN THE BRICS COUNTRY 

SOUTH AFRICA? 

 

This question will be answered by exploring the collaboration between ICCO and the 

Tshintsha Amakhaya (TA) program. TA is a collaboration between ten South-African 

NGO’s which all focus on agriculture, especially the problems for small scale farmers and 

rural people. 

 

Five subquestions have been answered in able to answer the main research question. 

The results of empirical research have contributed to the answer of the first three 

subquestions. The last two subquestions have been answered with the help of literature 

and the analysis between the results of the research and the literature. The answers to 

the subquestions are briefly stated below. 

 

1. What does the field where Tshintsha Amakhaya is located look like? 

The emerging economies of the three BRICS countries Brazil, India and South Africa are 

accompanied by a growing inequality between the rich and the poor citizens. In Brazil 

and India ICCO is wondering which role ICCO can play to be of added value for the 

marginal people in these countries, given the emerging economy. Due to the young 

membership of South Africa in the BRICS, this question has not arisen in South Africa 

yet. However, the South African situation is changing. Partners of TA foresee negative 

consequences from the BRICS membership for the rural South African people. They 

Within this research is spoken with employees of the South African program 

Tshintsha Amakhaya. Due to the fact that this research is written in Dutch, I 

decided to add an extended summary in English which is directed to the 

program Tshintsha Amakhaya.  
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believe that the BRICS membership will stimulate the growth of large companies and that 

there will be no room for small enterprises: 

 

“So little farmers are squeezed out! There are no subsidies for farmers, so our 

farmers are squeezed out. South Africa has put too much efforts on the emerging 

economy, on investments, on capital.. Just too much! Of course it must be! But it 

needs to be balanced!” (R14, r. 64). 

 

The changing field where TA is located requires ICCO to adapt to these changes in order 

to help the development of the rural people. 

 

2. What are the needs of the rural people in South Africa according to Tshintsha 

Amakhaya employees? 

TA has identified the needs of the rural people by their baseline survey. This research has 

identified the problems within the agriculture sector. Together, partners of TA and the 

rural people have decided which main point of focus will be in the TA program. These 

points of focus form the needs of the rural people. In this way TA and the rural people 

want to create a sustainable way of development: 

 

“Our focus is not to go to the rural area and tell them all what to do, it is up to 

them to realize what possible solutions they can come up with. So it is to enhance 

the thinking and to provide them the motivational support to come up with the 

solutions” (R11, r. 37). 

 

The point of focus shows that the rural people namely want better work conditions and 

want urgent problems, like hunger, to disappear. The rural people are hoping to develop 

in a sustainable way. In that way they do not have to depend on TA in the future. 

 

3. How has the international development between ICCO and the South-African 

program Tshintsha Amakhaya been shaped to provide in the need of the rural 

people? 

The collaboration between ICCO and TA has been formed by the programmatic approach 

of ICCO. This approach gives the ownership of policies and the implementation to TA. 

ICCO, in particular the regional office program officer, supports the program.  

The partners of TA see the value of TA in the connection of the unique and different 

organizations, because of the different knowledge within the organizations:  

 

“there is need for engagement, NGO's are nothing without collaboration. NGO's 

are nothing without producing information and accessing information and sending 

information to communities” (R16, r. 18). 

 

ICCO has the vision to be play the role of ‘Entrepreunerial Innovator’. In the TA’ vision, 

ICCO plays a supportive role whereby TA can provide from the knowledge and resources 

of ICCO, but still keeps the ownership of the program. In this way ICCO and TA believe 

they can provide in the needs of the rural people.  

 

4. Through which type of organizational structures can development organizations 

contribute to the needs of the rural people? 

The needs of the rural people are influenced by the problems they face. The biggest 

problem of the rural people in South Africa is poverty. This can be regarded as a ‘wicked 
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problem’. The baseline survey of TA divided this wicked problem in the problems the 

rural people daily faces. To make a difference for the rural people the different partners 

of TA depend on each other.  

 

Wicked problems change the institutional environment where organizations are located. 

Networks can be flexible and can overcome boundaries, this is why this is the best 

organizational structure to handle wicked problems. The collaboration between ICCO and 

TA can be described as two networks which share the program officer. This shows that 

the network of TA contributes in the creation of public value. The network of ICCO 

supports this network.  

 

5. In which way can public value management support the creation of public value 

for the South African rural people? 

This question has been answered by connecting the results of the research to the 

Strategic Triangle of PVM. This connection shows that PVM has been supportive in the 

creation of public value for the rural people within the collaboration between ICCO and 

TA. However, some parts of the Strategic Triangle can be developed more: there is a lack 

of sustainably creating public value in the strategy of TA. Moreover, the network of TA 

exists solely of organizations from the civil society, whilst a strong authorizing 

environment exists of organizations from public- and private organizations and the civil 

society. To create a stronger authorizing environment it would be wise to seek contact 

with organizations from the private- and public sector. In the case of TA, the question is 

if TA wants to collaborate with the government, because the partners of TA think that the 

policy of the government is discriminating the rural people. 

 

In creating public value in a development country like South Africa it is necessary to 

create the space in overarching policies to create public value. The developed countries 

have to make sure that there is room in their policy for the question ‘What adds value to 

the public sphere?’. Only when the developed countries look at what is necessary for the 

development countries, public value can be created. 

 

CONCLUSION 

Now the subquestions have been answered, the main question can be answered. The 

results of this research show that the way ICCO and TA are collaborating is supporting 

the creation of public value for the rural people in South Africa.  

Though it is necessary to look at the overarching policies, which influence the meaning 

PVM can play in a development country like South Africa. True public value can only be 

created in development countries when the developed countries make the necessary 

trade-offs which are needed to be of added value for the public sphere.  

 

This research is in line with the older recommendation for a bottom-up approach within 

the development sector. This research shows that it is necessary to connect organizations 

like the government and private organizations in the creation of public value. However, 

these overarching policies need to support the public value management approach. Then 

true value can be created. 

Hereby I would like to take the opportunity to thank all the lovely people from 

the program Tshintsha Amakhaya who helped me with my research, by getting 

me in contact with the right people, talking via skype and sending information 

about the program. Thank you so much! 
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1. INLEIDING 

“Het grotere gewicht van China, India, Brazilië, Rusland (BRIC’s) 

en andere ontwikkelingslanden zal vroeg of laat moeten leiden 

tot nieuwe verhoudingen binnen en tussen internationale 

organisaties, en tot nieuwe vormen en gedachten over global 

governance” (WRR, 2010, p. 240). 

 

Dit citaat uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor de Regering (WRR)1 toont 

het speelveld waarbinnen ontwikkelingssamenwerking zich bevindt. Mondiale 

veranderingen leiden er toe dat de klassieke vormen van ontwikkelingssamenwerking 

achterhaald zijn. Eén van deze mondiale veranderingen is de opkomst van de BRIC 

landen: Brazilië, Rusland, India en China (WRR, 2010, p. 240). In 2001 werd het begrip 

BRIC landen gebruikt voor de vier landen met de grootste emerging economies (O'Neill, 

2001). Gesteld wordt dat deze landen zich zeer snel ontwikkelen en rond 2050 de meest 

rijkste landen zullen hebben ingehaald (Goldman Sachs, 2003; O'Neill, 2001). De vier 

BRIC landen hebben zich gezamenlijk politiek georganiseerd. In december 2010 is Zuid-

Afrika toegetreden tot deze organisatie waardoor nu kan worden gesproken van de 

BRICS landen (Smith, 2011). 

 

De emerging economy van deze landen zorgt ervoor dat ze financieel gezien 

onafhankelijk zijn. Dat leidt tot de vraag of ontwikkelingsorganisaties hier nog actief 

moeten zijn en hier nog van toegevoegde waarde kunnen zijn (Koelé & Nicolasen, 2012). 

Toch zijn het landen waar grote ongelijkheid voor komt (Sumner, 2011). Tegenwoordig 

wonen de armste mensen niet meer voor 93% in de lage inkomenslanden maar voor 

72% in de middeninkomenslanden, de zogenaamde ‘new bottom billion’ (Sumner, 2011, 

p. 4). Om van toegevoegde waarde te zijn moet ontwikkelingssamenwerking zich dus 

niet meer alleen richtten op de meest armste landen, zoals eerder is betoogd door Collier 

(2007), maar zich richtten op de meest arme mensen, waar deze zich ook bevinden 

(Sumner, 2011). De klassieke vorm van ontwikkelingssamenwerking waarbij hulp wordt 

gegeven aan de armste landen gaat dus niet meer op: “de wereld van nu is niet langer 

de wereld van dertig jaar geleden. We lopen achter in Nederland, te lang heeft de 

ontwikkelingssector in hetzelfde spoor gelopen. We moeten van de ouderwetse verdeling 

af. Internationaal moeten we zaken regelen die in het belang zijn van iedereen en die je 

niet aan de markt kunt overlaten” (Jeroen de Lange in: Koelé & Nicolasen, 2012). 

 

De opkomst van de BRICS landen en het verschuiven van de armoede van de lage 

inkomenslanden naar middeninkomenslanden leidt ertoe dat een nieuwe visie op de 

plaats van Nederland in de wereld en de daarbij passende inzet in de internationale orde 

noodzakelijk is (WRR, 2010, p. 5 & 240). De uitdaging voor Nederland ligt in het 

ontwikkelen van nieuwe vormen van ontwikkelingssamenwerking die zich richt op de 

specifieke problemen in de landen om van toegevoegde waarde te zijn. 

 

 

 

                                           
1
 Het boek ‘Minder pretentie, meer ambitie’ van de WRR (2010) legt een focus op een advies aan overheden. 

Binnen dit onderzoek worden deze adviezen gebruikt voor de gehele ontwikkelingssector.  
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1.1 THEMATIEK 

 

Een nieuwe beleidsvisie op de internationale ontwikkelingssamenwerking van Nederland 

is ook wat de WRR betoogt: ontwikkelingsbeleid moet ontwikkelingsgerichter worden. Dit 

wordt op twee manieren vormgegeven, aan de ene kant moet het beleid zich specifiek 

richten op een situatie en aan de andere kant moet het beleid juist breed worden 

vormgegeven (WRR, 2010, p. 198). 

Specifieker ontwikkelingsbeleid houdt in dat ontwikkelingshulp gericht moet zijn op het 

vergroten van zelfredzaamheid, waarbij de hulp zich richt op een specifieke situatie in 

een land en op de precieze problemen die in een land aanwezig zijn. Hierbij past een 

professionele organisatie: een organisatie die het vermogen heeft om op basis van 

gedegen kennis zo te werk te gaan dat een concreet doel dichterbij gebracht wordt. 

Allereerst wordt dit gedaan door weloverwogen keuzes te maken op basis van een 

gedegen diagnose: zo precies mogelijk proberen na te gaan wat in een land de grootste 

ontwikkelingsbarrières zijn. Ten tweede dient de uitvoering van de hulp programmatisch 

vorm te krijgen. Ten derde moet het systeem waarmee gewerkt wordt zo georganiseerd 

zijn dat kennis over ontwikkeling kan worden bijgesteld. Ten vierde moet er een goede 

vorm van verantwoorden van de ondernomen activiteiten bestaan. Ten slotte moeten de 

activiteiten en de gemaakte keuzes worden geëvalueerd (WRR, 2010, pp. 199-216). 

Het verbreden van ontwikkelingsbeleid is noodzakelijk omdat ontwikkelingssamenwerking 

is verweven met bredere mondiale en regionale issues. Doordat landen met deze 

verschillende issues worden geconfronteerd kunnen de verschillende vormen van beleid 

op deze issues elkaar ondermijnen. Het is dus van belang om te voorkomen dat de 

positieve effecten van ontwikkelingsbeleid ondermijnd worden door negatieve gevolgen 

van beleid op andere issues. Een bepaalde mate van mondiale coherentie voor 

ontwikkeling is dus noodzakelijk (WRR, 2010, p. 195). Daarnaast vragen mondiale 

veranderingen, zoals de opkomst van de BRICS landen, een reactie van de manier 

waarop Nederland zich verhoudt tot deze nieuwe vormen en gedachten van global 

governance (WRR, 2010, p. 240).  

 

Om een nieuwe visie op ontwikkelingssamenwerking te ontwikkeling is het van belang 

dat er wordt nagedacht over de manier waarop coördinatie en grensoverschrijdende 

initiatieven georganiseerd kunnen worden. In lijn met het idee van een breder én 

specifieker beleid moet de ontwikkelingssector zich zowel mondiaal als regionaal 

organiseren (WRR, 2010, p. 242). Voor Nederlandse non gouvermentele organisaties 

(NGO’s) betekent dit dat zij hun samenwerkingsverbanden opnieuw moeten vormgeven.  

1.1.1 PUBLIC VALUE MANAGEMENT 

 

Management binnen de publieke sector wordt vormgegeven door verschillende 

managementparadigma’s (O'Flynn, 2007, p. 353). In het verleden werd vooral gebruik 

gemaakt van het managementparadigma traditional public administration (TPA). Dit 

managementparadigma, gebaseerd op de ideeën van Weber, gaat er vanuit dat politiek 

leiderschap, politieke partijen en bureaucratie van belang zijn om met de complexe 

vraagstukken binnen de publieke sector om te gaan en zo structuur en orde in het 

beleidsproces te creëren (Stoker, 2006, pp. 43-44; Moore, 1995; Benington & Moore, 

2011).  Als tegenbeweging op de ineffectiviteit die ontstond door TPA is de afgelopen 

decennia vooral het managementparadigma new public management (NPM) populair 

geweest binnen de publieke sector (Stoker, 2006; O'Flynn, 2007, p. 353). Het zakelijk, 
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goed en goedkoop organiseren en het klantgericht managen van beleid staat binnen NPM 

centraal (Noordegraaf, 2008, p. 95). Dit gebeurt door invloeden vanuit de private sector, 

zoals het meten van prestaties, een grote nadruk op output controle, meer competitie, 

en discipline en spaarzaamheid (Hood, 1991, pp. 4-5).  

 

Bij wijze van thesis, antithesis en synthesis, op de managementstromingen TPA en NPM 

kan de tegenbeweging public value management (PVM) worden onderscheiden. Binnen 

deze managementvorm staat het creëren van publieke waarde centraal. Het doel van 

PVM is vanuit deze publieke waarde uiteindelijk effectief de problemen aan te pakken 

waar de burgers het meest om geven (Stoker, 2006, p. 44). PVM bestaat dan ook uit een 

strategie om uiteindelijk publieke waarde te creëren. Deze strategie wordt The Strategic 

Triangle genoemd: een kader dat de drie onderling afhankelijke processen weergeeft die 

noodzakelijk zijn voor het creëren van publieke waarde (Moore, 1995; Benington & 

Moore, 2011). Deze drie processen bestaan uit het definiëren van publieke waarde, het 

vormen van een authorizing environment en het creëren van een organisatie capaciteit. 

Deze drie stappen zijn van belang om de belangrijke condities te identificeren die van 

belang zijn om publieke waarde te creëren (Moore, 1995). 

 

Publieke waarde wordt op veel verschillende manieren omschreven zonder een vaste 

definitie te geven (O'Flynn, 2007, p. 358). Ook binnen dit onderzoek wordt niet een vaste 

definitie gehanteerd. Wel wordt in dit onderzoek de definitie van Bennington (2011) van 

publieke waarde gehanteerd als kader, vanwege het alomvattende karakter van deze 

definitie. Bennington (2011) omschrijft publieke waarde als het antwoord op de twee 

vragen: ‘What does the public most value?’ en ‘What adds value to the public sphere?’. 

De eerste vraag ter definitie van publieke waarde omvat vele eerdere definities van 

publieke waarde, zo omschreef Stoker (2006) publieke waarde als de behoeftes en de 

wensen van de betrokkenen. Deze wordt bepaald door overleg binnen een netwerk van 

alle betrokkenen, zoals de overheid, organisaties en belanghebbenden (Stoker, 2006, p. 

49). Daarbij vindt continue evaluatie over de inhoud van de publieke waarde plaats 

(Stoker, 2006, p. 49). Hierdoor is er binnen deze managementvorm ruimte voor 

verandering van de inhoud van publieke waarde. De publieke manager heeft dan ook de 

rol om een dialoog te voeren met de betrokkenen over hun behoeftes en wensen, waarbij 

ruimte is om te overleggen over keuzes en alternatieven (Stoker, 2006, p. 51). Doordat 

binnen PVM  de behoeftes en wensen van de betrokkenen centraal staan, en daarmee de 

problemen die de betrokkenen onderscheiden, kan PVM worden gezien als een 

managementparadigma dat effectief problemen aanpakt. Het managementparadigma 

PVM wordt dan ook gezien als een antwoord op de toename aan complexe problemen, 

ofwel wicked problems, in de maatschappij.  

 

Het creëren van publieke waarde volgens de strategie van PVM heeft als visie om met de 

betrokkenen gezamenlijk waarde te creëren.  

1.1.2 ICCO 

 

Binnen dit onderzoek wordt een koppeling gemaakt tussen de ontwikkelingssector en het 

managementparadigma public value management. Deze koppeling wordt gelegd door 

onderzoek te doen binnen een samenwerkingsverband tussen ICCO en haar 

partnerorganisaties in Zuid-Afrika; Tshintsha Amakhaya. ICCO, Interkerkelijke 

Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, is opgericht in 1964 en heeft een 
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protestants-christelijke traditie, waarbinnen drie waarden centraal staan: compassie, 

gerechtigheid en zorg voor de aarde (ICCO, 2012b). ICCO is in 2006 gestart met de 

invoering van de ProCoDe agenda: programmatische werken, co-responsibiliteit en 

decentralisatie. Programmatisch werken gebeurt door samen met bedrijven en 

organisaties naar één doel toe te werken. De organisaties moeten zich ook zelf 

verantwoordelijk voelen, co-responsibiliteit, daarom is ICCO ook gedecentraliseerd. Het 

idee achter ProCoDe is dat de focus op de vraag van ontwikkelingslanden ligt, en dat 

vanuit deze landen in overleg met de partners het beleid wordt bepaald (ICCO, Maart 

2007). Praktisch gezien houdt dit in dat ICCO acht regiokantoren heeft verspreid over de 

hele wereld en dat deze gecoördineerd en ondersteund worden door één hoofdkantoor, 

gevestigd in Utrecht (ICCO Communicatie, p. 19). Hierdoor werkt ICCO niet alleen 

regionaal maar ook mondiaal. De implementatie van de ProCoDe agenda sluit dan ook 

aan bij het idee van de WRR om zowel specifieker als breder te werken. Er wordt dan ook 

gesteld dat ICCO vooruit loopt op de aanbevelingen van de WRR (WRR, Minder pretentie, 

meer ambitie, 2010, p. 225). 

 

Ook ICCO heeft te maken met de eerder genoemde mondiale veranderingen. Zo is ICCO 

in drie van de vijf BRICS landen actief: Brazilië, India en Zuid-Afrika (ICCO, 2012a). 

ICCO vraagt zich af hoe zij de eerder genoemde ‘new bottom billion’ in deze landen kan 

helpen zich te ontwikkelen. Dit zal worden bekeken vanuit het samenwerkingsverband 

met Tshintsha Amakhaya dat zich richt op de problematiek op het Zuid-Afrikaanse 

platteland. 

1.1.3 TSHINTSHA AMAKHAYA 

 

Volgens de Wereldbank heeft de economische groei van Zuid-Afrika extreme verschillen 

in inkomen en welzijn veroorzaakt, wat een groot gat heeft gecreëerd tussen de rijken en 

de arme, meestal zwarte, mensen. De belangrijkste uitdagingen die nu spelen in Zuid- 

Afrika zijn de hoge mate van armoede, ongelijkheid, hoge werkeloosheid en de 

problematiek rondom HIV & Aids in het land (Regional Office Southern Africa, p. 1). Het 

doel van ICCO in Zuid-Afrika is, zoals geformuleerd in het Regional Strategic Plan (2011-

2015): “to reduce poverty through economic empowerment; promotion of active 

citizenship and human rights and to contribute to the improved health of the most 

vulnerable groups of the society” (Regional Office Southern Africa, p. 1).  

 

ICCO richt zich binnen Zuid-Afrika op verschillende thema’s. Tshintsha Amakhaya richt 

zich op één van de grootste oorzaken van armoede in Zuid Afrika, namelijk de 

landrechtenproblematiek. De grootste nalatenschap van de Apartheid was rond de jaren 

’90 de oneerlijke verdeling van het land: 87% van het land was in handen van de witte 

bevolking, terwijl 13 miljoen, 70% van de Zuid Afrikaanse bevolking, in armoede leefde 

(May, 1998 in: Hall & Cliffe, 2009, p. 4).  

 

“Yet, when considering the future of Agricultural land reform, we should not expect 

agriculture alone to solve the problem of rural poverty. The question instead is the role it 

can play, both directly and indirectly, in improving the quality of livelihoods in rural 

areas, and in providing social protection” (Hall & Cliffe, 2009, p. 3).  

 

Zoals in bovenstaande citaat wordt gesteld is het van belang te kijken naar de vraag 

welke rol landbouw en landhervorming kan spelen bij het tegen gaan van de armoede op 
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het Zuid-Afrikaanse platteland. Tshintsha Amakhaya (TA) vindt dat de overheid heeft 

gefaald in het stellen van deze vraag en het aanpakken van deze problemen: minder dan 

6% van het land is opnieuw verdeeld en de landhervorming projecten hebben gefaald in 

het behalen van een eerlijke verdeling van middelen voor het land en voordeel uit de de 

landbouwsector te halen (Tshintsha Mkhaya, Reworked 16 April 2010, p. 2). De armoede 

op het platteland blijft toenemen; mensen leven in onzekerheid en er  is onvoldoende 

voedselzekerheid. Vanwege de afwezigheid van een respons op deze problematiek op het 

land is TA ontstaan: een programma van 10 verschillende Zuid-Afrikaanse NGO’s die zich 

bevinden in de landbouwsector om zo samen een sterk platform te vormen ten opzichte 

van het beleid van de Zuid-Afrikaanse overheid (Tshintsha Mkhaya, Reworked 16 April 

2010). ICCO en de Duitse organisatie EED ondersteunen deze samenwerking.  

 

TA probeert onrecht en armoede op het Zuid-Afrikaanse platteland aan te pakken. Het 

speelveld van TA is echter sterk aan het veranderen vanwege de alsmaar groeiende 

economie van Zuid-Afrika. ICCO vraagt zich af op welke manier zij gezamenlijk met TA 

van waarde kan zijn in de veranderende context van Zuid-Afrika.  

 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

 

Deze vraag wordt bekeken door een koppeling te maken met public value management. 

Doel van dit onderzoek is dan ook om een relatie te leggen tussen de strategie van public 

value management en het vormgeven van internationale ontwikkelingssamenwerking. 

Hierbij wordt gekeken naar de betekenis die public value management kan spelen bij het 

vormgeven van internationale ontwikkelingssamenwerking. De onderzoeksvraag die 

hierbij centraal staat is als volgt geformuleerd: 

OP WELKE WIJZE KAN PUBLIC VALUE MANAGEMENT BIJDRAGEN AAN HET 

VORMGEVEN VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN HET BRICS 

LAND ZUID-AFRIKA? 

De onderzoeksvraag wordt beantwoord door te kijken naar de samenwerking tussen 

ICCO en het programma Tshintsha Amakhaya.  

 

Om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag wordt het onderzoek vorm 

gegeven vanuit de behoeftes en wensen van ontwikkelingslanden, zoals zowel door de 

WRR als PVM wordt betoogd. Eerst zal het speelveld waarbinnen deze onderzoeksvraag 

zich bevindt worden geschetst vanuit een empirische analyse. Omdat de behoefte wordt 

beïnvloed door de omgeving is het van belang het speelveld te schetsen vanuit de visie 

van de respondenten. Deze deelvraag wordt beantwoord door eerst het speelveld van de 

BRICS landen te omschrijven, waarna vervolgens wordt ingezoomd op Zuid-Afrika en ten 

slotte Tshintsha Amakhaya: 

1. Hoe ziet het speelveld waarbinnen Tshintsha Amakhaya zich bevindt eruit? 

De tweede deelvraag is een beschrijvende empirische vraag waarbij onderzoek wordt 

gedaan naar de problemen op het Zuid-Afrikaanse platteland en de behoefte van deze 

bevolking, aangegeven door de medewerkers van de partnerorganisaties van Tshintsha 

Amakhaya. De deelvraag is als volgt geformuleerd: 
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2. Wat is de behoefte van de rurale bevolking in Zuid-Afrika volgens de medewerkers 

van Tshintsha Amakhaya?  

De derde deelvraag kijkt naar de manier waarop in deze behoefte wordt voorzien door de 

partnerorganisaties van Tshintsha Amakhaya en ICCO. Daarnaast wordt gekeken naar de 

rol die ICCO kan spelen, door te kijken naar de visie van Tshintsha Amakhaya op de rol 

va ICCO en ICCO’s eigen visie. Deze deelvraag wordt empirisch beantwoord aan de hand 

van interviews en documenten. De derde deelvraag is als volgt geformuleerd: 

 

3. Hoe wordt de internationale ontwikkelingssamenwerking tussen ICCO en het Zuid-

Afrikaanse programma Tshintsha Amakhaya vormgegeven om in de behoefte van 

de rurale bevolking te voorzien? 

De vierde deelvraag onderzoekt het soort organisatorische verbanden om aan de 

behoeftes, zoals in deelvraag twee geformuleerd, te voldoen. Met organisatorische 

verbanden wordt de manier waarop de organisatie is vormgegeven bedoelt. Er zal 

worden gekeken op welke manier de relatie tussen ICCO en Tshintsha Amakhaya het 

best kan worden georganiseerd. Door middel van een theoretische studie zal worden 

gekeken welk organisatorische verband het best past om aan de behoeftes, geformuleerd 

in deelvraag 1, te voldoen. Deze zal vervolgens worden gekoppeld aan de samenwerking 

tussen ICCO en Tshintsha Amakhaya, zoals in deelvraag 3 is geformuleerd. De vierde 

deelvraag is als volgt geformuleerd: 

4. Via welke type organisatorische verbanden kunnen ontwikkelingsorganisaties, in 

het bijzonder ICCO, aan de behoefte van de rurale bevolking in Zuid-Afrika 

bijdragen? 

De vijfde deelvraag legt een koppeling tussen de casus en het managementparadigma 

PVM. Allereerst wordt het managementparadigma PVM verder uitgewerkt waarna de 

strategie van PVM wordt gekoppeld aan de resultaten uit deelvraag 1 tot en met 4. Bij 

deze koppeling zal worden gekeken naar de bijdrage die PVM hier mogelijk al levert of 

zou kunnen leveren in de samenwerking tussen ICCO en TA. De vijfde deelvraag is als 

volgt geformuleerd: 

5. Op welke wijze kan public value management ondersteunend zijn aan het creëren 

van publieke waarde voor de rurale bevolking in Zuid-Afrika? 

De deelvragen vullen elkaar aan en bouwen 

voort op de eerder gekregen resultaten. 

Hierdoor kan uiteindelijk een antwoord worden 

geformuleerd op de centrale onderzoeksvraag. 

Dit is als een piramide vorm te geven. 

 

 

 

 

  

Deelvraag 1: empirie 

het veranderende speelveld  

Deelvraag 2: empirie 

de behoefte van de rurale 
bevolking 

Deelvraag 3: empirie 

Samenwerking tussen ICCO & TA 

Deelvraag 4: theorie & analyse 

Ontwikkelingssamenwerking 
vormgeven 

Deelvraag 5: theorie & analyse 

public value management 

Centrale onderzoeksvraag 
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1.3 RELEVANTIE 

Dit onderzoek bouwt voort op de aanbeveling van het WRR: “een nieuwe visie op de 

plaats van Nederland in de wereld en de daarbij passende inzet in de internationale orde 

is […] nodig” (WRR, 2010, p. 240). Zowel wetenschappelijk, maatschappelijk en 

organisatorisch is dit onderzoek relevant.  

Ten eerste is dit onderzoek wetenschappelijk relevant door de koppeling tussen public 

value management en de ontwikkelingssector. Door de aanbevelingen van de WRR, het 

specifieker en breder vorm geven van ontwikkelingssamenwerking, lijkt het een 

noodzaak een koppeling te leggen tussen PVM en de ontwikkelingssector. Deze koppeling 

kan er zo aan bijdragen een nieuwe visie te ontwikkelen op de vormgeving van 

internationale ontwikkelingssamenwerking. In 2011 is in het boek ‘Public Value: Theory & 

Practice’ van John Bennington & Mark H. Moore verschillende malen een koppeling 

gemaakt tussen PVM en de ontwikkelingssector (zie hoofdstuk 5 ‘Greening Public Value: 

The Sustainability Challenge’ van Mark Swilling en hoofdstuk 11 ‘Sustaining Public Value 

Through Microfinance’ van Guy Stuart). In hoofdstuk 5 van dit boek maakt Mark Swilling 

een koppeling tussen PVM en het bredere publieke belang om grote mondiale 

vraagstukken, zoals het aanpakken van armoede, tegen te gaan. Hiermee gaat hij ook in 

op de rol van de westerse landen in het creëren van duurzame publieke waarde (Swilling, 

2011). Swilling (2011) legt zo  vanuit een breed perspectief een connectie tussen PVM en 

de problematiek in ontwikkelingslanden. Stuart (2011) brengt het creëren van publieke 

waarde in de praktijk door in te zoomen op investeringsfondsen en hun rol in 

ontwikkelingslanden. Dit onderzoek kijkt echter naar de manier waarop PVM voor 

ontwikkelingsorganisaties kan bijdragen aan het vormgeven van internationale 

samenwerking: de relatie tussen PVM en de ontwikkelingssector wordt dus bekeken 

vanuit ontwikkelingsorganisaties zoals ICCO. De visie van zowel Swilling (2011) als 

Stuart (2011) kunnen hier echter wel aan bijdragen en worden dus besproken in 

hoofdstuk 7 en in de aanbevelingen.  

Ten tweede is dit onderzoek maatschappelijk relevant vanwege de huidige veranderingen 

in het Nederlandse beleid omtrent ontwikkelingssamenwerking. Deze richt zich op het 

maken van keuzes zodat geconcentreerder, effectiever en professioneler een bijdrage 

kan worden gegeven aan ontwikkelingslanden (Knapen, 2011). Dit houdt in dat de 

Nederlandse overheid heeft gereageerd op de opkomst van de BRICS landen door zich op 

het gebied van ontwikkelingssamenwerking uit deze landen terug te trekken. Het huidige 

beleid richt zich niet op de BRICS landen, maar Zuid-Afrika komt nog wel in aanmerking 

voor een transitiefaciliteit; hierbij wordt getracht van ontwikkelingssamenwerking over te 

gaan naar economische samenwerking (Knapen, 2011). Maar ook het huidige beleid staat 

op losse schroeven door de gesprekken in het Catshuis omtrent extra bezuinigingen. De 

discussie of ontwikkelingshulp echt helpt en of hier op bezuinigt kan worden zorgt ervoor 

dat een nieuwe visie op ontwikkelingssamenwerking nodig is (zie bijv. Koelé & Nicolasen 

in de Volkskrant, 10 maart 2012; Pauw & Witteman, 27 maart 2012).  

Ten derde is dit onderzoek relevant voor de onderzoeksorganisatie ICCO. De 

veranderingen in het huidige beleid van ontwikkelingssamenwerking en de daarmee 

gepaarde bezuinigingen hebben vooral financieel gezien negatieve gevolgen voor ICCO. 

Toch kiest ICCO vanuit de visie en de missie van de organisatie er voor om zich in te 

zetten in een aantal BRICS landen, juist omdat hier zoveel ongelijkheid voor komt. 

Doordat deze landen financieel gezien niet meer afhankelijk zijn van ICCO heerst de 
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vraag op welke manier ICCO kan bijdragen aan de problemen in deze landen. Door op de 

hoogte te zijn van de wensen van de partnerorganisaties in Zuid-Afrika kan ICCO hierop 

inspelen. 

 

1.4 LEESWIJZER  

Nu het onderzoek is geïntroduceerd wordt in het volgende hoofdstuk de methode van dit 

onderzoek verder uitgewerkt. In de daarop volgende hoofdstukken, respectievelijk 

hoofdstuk 4 tot en met 5 zullen de eerste drie empirische deelvragen worden behandeld. 

In deze hoofdstukken wordt vanuit de respondenten gekeken op het veranderende 

speelveld waarin zij zich bevinden, de behoefte van de rurale bevolking en de manier 

waarop de samenwerking tussen ICCO en TA is vormgegeven. In hoofdstuk 6 en 7 

worden de laatste twee deelvragen behandeld, waarbij literatuur en empirische 

resultaten worden gekoppeld tot een analyse. Eerst wordt aandacht besteed aan de 

manier waarop de samenwerking tussen ICCO en TA het beste kan worden 

vormgegeven, waarna vervolgens de strategie van PVM wordt gekoppeld aan de 

resultaten. In hoofdstuk 8 wordt een antwoord geformuleerd op de deelvragen en ten 

slotte de hoofdvraag. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de discussie. Ten 

slotte wordt dit onderzoek afgesloten met de aanbevelingen in hoofdstuk 9.  
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2. ONDERZOEKSMETHODE 

 

Zoals in de inleiding is uitgelegd wordt dit onderzoek vormgegeven aan de hand van het  

managementparadigma public value management (PVM). Deze keuze heeft een aantal 

consequenties voor de methode van dit onderzoek. In dit hoofdstuk zullen deze 

consequenties worden besproken. Ten eerste wordt gekeken naar de methodologie; in 

welke vorm er onderzoek wordt gedaan. Ten tweede wordt er gekeken naar de invulling 

waarop dit onderzoek wordt gedaan; de onderzoeksstrategie. Ten slotte wordt de 

betrouwbaarheid en validiteit besproken.  

 

2.1 METHODOLOGIE 

 

In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: 

OP WELKE WIJZE KAN PUBLIC VALUE MANAGEMENT BIJDRAGEN AAN HET 

VORMGEVEN VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN HET BRICS 

LAND ZUID-AFRIKA? 

Het doel van dit onderzoek is om een relatie te leggen tussen PVM en het vormgeven van 

internationale ontwikkelingssamenwerking. Omdat er nog weinig informatie is over deze 

relatie, is dit onderzoek een verkennend onderzoek, ook wel exploratie genoemd (Thiel, 

2010, p. 23).  

Om dit doel te bereiken is het onderzoek zo vormgegeven dat de publieke waarde van de 

rurale bevolking van Zuid-Afrika centraal staat. Met behulp van de deelvragen wordt 

zowel gekeken naar de mate waarin PVM voorkomt binnen de huidige samenwerking 

tussen ICCO en Tshintsha Amakhaya, als naar de mogelijke bijdrage van PVM aan de 

vormgeving van de samenwerking.  

 

Wanneer er nog niet veel kennis en theorieën beschikbaar zijn is het relevant om een 

inductief onderzoek te doen (Thiel, 2010, p. 33). Dit houdt in dat aan de hand van 

empirische waarnemingen het onderzoek wordt vormgegeven waarna vervolgens 

koppelingen worden gemaakt met de theorie. Omdat er nog weinig kennis is over de 

relatie tussen PVM en de ontwikkelingssector wordt dit onderzoek ook inductief 

vormgegeven. Dit is gedaan aan de hand van verschillende onderzoeksfases. De eerste 

fase bestond uit een vooronderzoek naar de situatie waarbinnen de ontwikkelingssector 

zich nu bevindt en naar de theorie over PVM, zoals de achtergrond, definities en 

belangrijke begrippen. Dit is terug te vinden in de inleiding. De resultaten van het 

vooronderzoek vormden een houvast voor de eerste fase van het onderzoek; een 

empirisch onderzoek om de eerste drie deelvragen te beantwoorden. De empirische 

resultaten vormden de basis voor de tweede onderzoeksfase: een theoriestudie en  

analyse om de laatste twee deelvragen te beantwoorden. Tot slot wordt de hoofdvraag 

beantwoord en wordt er gereflecteerd op het gedane onderzoek, waarna aanbevelingen 

volgen.  

 

Voordat de verschillende onderzoeksstrategieën per fase worden besproken, wordt eerst 

aandacht besteed aan het gebruik van empirisch onderzoek en de wetenschappelijke 

benadering die in dit onderzoek is gebruikt.  
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2.1.1 EMPIRISCH ONDERZOEK 

 

Vanwege het verkennende karakter van dit onderzoek en doordat dit onderzoek inductief 

is vormgegeven is het empirische deel een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. 

Empirisch onderzoek geeft een zo’n breed mogelijk beeld van de onderzoekssituatie 

doordat getracht wordt zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. In dit onderzoek is het 

empirisch onderzoek vormgegeven aan de hand van een kwalitatief onderzoek.  

Kwalitatief onderzoek richt zich op onderwerpen die te maken hebben met de wijze 

waarop de betrokken actoren betekenis geven aan hun sociale omgeving en hoe zij zich 

hierdoor gedragen. Binnen het kwalitatief onderzoek is het mogelijk om het 

onderzoeksonderwerp vanuit het perspectief van de betrokken actoren te leren kennen, 

waardoor de onderzoekssituatie kan worden beschreven vanuit hun visie (Boeije, 2005, 

p. 27). 

Door middel van kwalitatief onderzoek is het mogelijk geweest om de betekenisgeving 

van de betrokken actoren ten opzichte van PVM te beschrijven. De precieze invulling van 

het empirisch onderzoek wordt beschreven in de eerste onderzoeksfase (2.2.4). 

2.1.2 INTERPRETATIEF ONDERZOEK 

 

Dit onderzoek wordt gedaan vanuit een interpretatieve wetenschapsopvatting. Bij 

interpretatief onderzoek wordt er vanuit gegaan dat er niet één waarheid is; iedereen 

ziet de werkelijkheid op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen perspectief (Thiel, 2010, 

pp. 42-45; Alvesson & Deetz, 2000, pp. 33-34). Het kwalitatief onderzoek, waarbij 

betekenisgeving centraal staat, sluit hier bij aan. De onderzoeker probeert de betrokkene 

actoren van het onderzoek te begrijpen door een zo’n breed mogelijk beeld te creëren 

van het onderzoeksgebied.  

 

Alvesson & Deetz (1994) hebben verschillende 

onderzoeksbenaderingen in een matrix 

samengevat, waarbij onderscheid is gemaakt 

tussen enerzijds dissensus en consensus en 

anderzijds local/emergent en elite/a priori. Met de 

as dissensus – consensus wordt onderscheid 

gemaakt tussen de wetenschapper die  conflicten 

en strijd ziet als de natuurlijke staat van een 

situatie en die niet gefixeerd is op één doel, en de 

wetenschapper die harmonisch, vertrouwd en 

neutraal is en veel waarde hecht aan validiteit 

(Alvesson & Deetz, 2000, pp. 23-28). Omdat dit 

onderzoek zich richt op een vast doel, namelijk de 

koppeling maken tussen PVM en de 

ontwikkelingssector, waarbij veel waarde wordt 

gehecht aan de betrouwbaarheid en validiteit en niet wordt gezocht naar strijd en 

conflicten, valt dit onderzoek binnen de consensus kant van de as.  

 

Met de local – elite as wordt onderscheid gemaakt tussen de wetenschapper die vooral 

geïnteresseerd is in de meningen en ideeën van de actoren, waarbij het niet gaat om het 

vinden van één absolute waarheid, en de onderzoeker die juist de theorie als waarheid 

ziet (Alvesson & Deetz, 2000, pp. 28-31). Dit onderzoek gaat uit dat er geen absolute 
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waarheid bestaat: zo wordt de definitie van publieke waarde als kader gebruikt, maar 

wordt deze aangevuld met de betekenisgeving van de respondenten hierop. Dit 

onderzoek staat dan ook aan de local/emergent kan van de as. 

  

Nu vanuit een breder perspectief is gekeken naar de manier waarop dit onderzoek is 

vormgegeven, wordt in het volgende gedeelte gekeken naar de strategie van dit 

onderzoek: de invulling van het onderzoek.  

 

2.2 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

Zoals in de inleiding is aangegeven richt dit onderzoek zich op de samenwerking tussen 

ICCO en het programma Tshintsha Amakhaya in Zuid-Afrika. Het programma Tshintsha 

Amakhaya is dan ook de gevalsstudie, ofwel casestudy en staat in dit onderzoek centraal. 

Een casestudy is een onderzoeksstrategie waarbij één of enkelen gevallen van het 

onderzoeksonderwerp in hun natuurlijke situatie worden onderzocht (Thiel, 2010, p. 99). 

Door te kiezen voor een casestudy streeft de onderzoeker ernaar een bijdrage te leveren 

aan een concreet maatschappelijk vraagstuk, in dit geval de vormgeving van 

internationale ontwikkelingssamenwerking. Een casestudy betreft een bepaalde situatie, 

waardoor de verkregen informatie niet heel breed toepasbaar is. Daarentegen worden 

casestudies zeer uitgebreid bestudeerd en beschreven door meer de diepte in te gaan.   

2.2.1 CASESTUDY 

 

Bij het selecteren van een casus moeten een aantal keuzes worden gemaakt, zo kan er 

worden gekozen voor één casus of voor een multiplecasestudy. Zowel theoretische als 

pragmatische keuzes leiden vervolgens tot de betreffende casus. Binnen dit onderzoek 

zijn een aantal keuzes genomen. De ontwikkelingssector bevindt zich op dit moment op 

een veranderend speelveld, zoals is uitgelegd in de Inleiding. Deze veranderingen komen 

sterk naar voren bij de BRICS landen; om deze reden is ten eerste gekozen dit 

onderzoek specifiek op de BRICS landen te richten. ICCO werkt in drie van de BRICS 

landen, namelijk Brazilië, India en Zuid-Afrika. In Brazilië speelt het vraagstuk over de 

rol van ICCO al, maar doordat alle communicatie daar in het Spaans en Portugees plaats 

vindt en niet in het Engels, viel dit land af wegens het gebrek aan kennis van deze talen. 

Het bleek moeilijk te zijn om met India in contact te komen, waardoor Zuid-Afrika het 

casus land werd.  

Binnen Zuid-Afrika is ICCO met twee concrete programma’s bezig: een programma dat 

zich richt op het bestrijden van HIV/Aids en een programma dat zich richt op de 

landrechtenproblematiek in Zuid-Afrika. De veranderingen binnen BRICS landen zijn 

vooral merkbaar op sociaal economisch vlak, en minder in de gezondheidszorg. Om deze 

reden is ervoor gekozen voor het programma dat zich richt op de problematiek op het 

Zuid-Afrikaanse platteland: Tshintsha Amakhaya.  

2.2.2 ICCO & TSHINTSHA AMAKHAYA 

 

ICCO bestaat uit een internationaal kantoor in Utrecht en zeven regio kantoren verspreid 

over de wereld, waaronder een regiokantoor in Zuidelijk Afrika. Elk regiokantoor heeft 

een regiomanager die verantwoordelijk is voor de regio. Vanuit de regiokantoren worden 

de programma’s van ICCO in de desbetreffende regio gemanaged, dit wordt ondersteund 
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door een program officer.  Zo wordt ook Tshintsha Amakhaya ondersteund door een 

program officer uit de regio Zuidelijk-Afrika.  

In de inleiding is Tshintsha Amakhaya al kort geïntroduceerd. Omdat in het context 

hoofdstuk (zie 3.3) Tshintsha Amakhaya verder wordt beschreven naar aanleiding van de 

gesprekken met de respondenten, wordt de casus hier niet verder uit gewerkt.  

 

Naast het kiezen van een casus zijn ook de gekozen methoden en technieken van belang. 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van triangulatie; het verzamelen en/of 

verwerken van informatie op meer dan één manier (Thiel, 2010, pp. 61-62). Triangulatie 

kan op verschillende manieren worden toegepast binnen een onderzoek. In dit onderzoek 

is dit terug te vinden in de verschillende informatiebronnen die in de verschillende fases 

van het onderzoek zijn gebruikt, namelijk interviews, documentenanalyse en literatuur. 

Aan de hand van de verschillende fases zullen de onderzoeksmethoden worden 

besproken. 

2.2.3 METHODEN VOORONDERZOEK 

 

In de eerste fase is onderzoek gedaan naar de situatie waarin de ontwikkelingssector zich 

op dit moment bevindt en naar PVM: de strategie is uitgelegd en de definitie van publieke 

waarde is weergegeven. Dit onderzoek is vormgegeven aan de hand een literatuurstudie 

en een analyse van de ICCO en Tshintsha Amakhaya door middel van websites en 

documenten. Bij het formuleren van de probleemstelling heeft een literatuurstudie een 

belangrijke functie; het plaatst het onderzoek in een (multi)disciplinair kader. Het bakent 

het onderzoek af, het zorgt voor een aansluiting bij actuele discussies en ideeën en laat 

eerder gedaan onderzoek zien etc. (Boeije, 2005, pp. 46-47). Uiteindelijk kan zo een 

goede probleemstelling worden geformuleerd. In de eerste fase is vooral het WWR 

rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ (2010) als leidraad gebruikt vanwege de 

aanbevelingen die in dit rapport zijn gedaan rondom de veranderende verhoudingen 

binnen de ontwikkelingssector (zie het eerste citaat in de inleiding). Naast de 

literatuurstudie is er ook gebruik gemaakt van informatie over de organisatie van ICCO 

en Tshintsha Amakhaya, welke voornamelijk verkregen is via de site van ICCO en het 

Figuur 1: Regiokantoren van ICCO 



 

Gezamenlijk waarde creëren – R.M. Spekman     25 

document ‘Tshintsha Mkhaya (Reworked 16 April 2010) A colleborative Initiative for the 

realisation of food sovereignty and Agrarian change to secure rural livelihoods’. 

 

Vanuit de literatuurstudie zijn verschillende belangrijke begrippen naar voren gekomen 

die globaal zijn uitgewerkt, zoals ‘publieke waarde’, ‘opkomende economieën’ en ‘The 

Strategic Triangle’. Van deze begrippen zijn de contouren geschetst in de inleiding, zoals 

deze in de literatuur aanwezig zijn. Deze begrippen vormen het kader voor de twee 

onderzoeksfases. Deze begrippen worden ook wel sensitizing concepts genoemd (Boeije, 

2005, p. 47). Binnen dit onderzoek wordt de ruimte behouden voor respondenten om 

hun eigen betekenis te geven aan deze begrippen. De contouren die geschetst zijn 

rondom het begrip PVM komen terug bij de beantwoording van deelvraag 5. 

2.2.4 METHODEN FASE 1 

 

De eerste fase van het onderzoek bestond uit een empirisch onderzoek ter 

beantwoording van de eerste drie deelvragen. De eerste drie deelvragen in dit onderzoek 

zijn: 

1. Hoe ziet het speelveld waarbinnen Tshintsha Amakhaya zich bevindt eruit? 

 

2. Wat is de behoefte van de bevolking op het Zuid-Afrikaanse platteland volgens de 

medewerkers van Tshintsha Amakhaya?  

3. Hoe wordt de internationale ontwikkelingssamenwerking tussen ICCO en het Zuid-

Afrikaanse programma Tshintsha Amakhaya vormgegeven om in deze behoefte te 

voorzien? 

 

Het empirisch gedeelte van dit onderzoek bestaat zowel uit interviews als een 

documentenanalyse. Deze twee methoden worden hieronder verder uitgewerkt. 

 

INTERVIEW 

Een interview is een gesprek waarin de onderzoeker door vragen te stellen aan de 

respondent informatie verzamelt over het onderzoeksonderwerp (Thiel, 2010, p. 108). 

Een interview kan in meer of mindere mate gestructureerd verlopen (Boeije, 2005; Thiel, 

2010). Bij kwalitatief onderzoek wordt vaak een balans gevonden tussen 

ongestructureerde en halfgestructureerde interviews (Boeije, 2005, p. 58); dit is ook het 

geval in dit onderzoek. De interviews zijn vormgegeven aan de hand van de sensitizing 

concepts uit de eerste fase, dit is terug te vinden in de bijlage.  

 

Binnen dit onderzoek is er onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen 

respondenten, die per onderdeel van belang zijn. Hieronder is dit weergegeven: 

 

Respondenten Groep Onderdeel onderzoek 

R1 Deskundige Deelvraag 1: met name 3.1 

R2 t/m R4 Regio managers Deelvraag 1: met name 3.1 

R5 Hoofd P&D afdeling Deelvraag 3: met name 5.2 

R6 & R7 Investeringsfonds Deelvraag 3: met name 5.2 

R8 t/m R16 Partners Tshintsha 

Amakhaya 

Context, deelvraag 2 en 

deelvraag 3 
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DOCUMENTENANALYSE 

Als aanvullende informatie zijn enkele documenten geanalyseerd. Voor de context en ter 

beantwoording van de eerste deelvraag zijn verschillende documenten van Tshintsha 

Amakhaya gebruikt, zoals:  

- Tshintsha Amakhaya. (14 mei 2012). Tshintsha Amakhaya baseline survey: 

Summary of findings and recommendations.  

- Tshintsha Mkhaya. (Reworked 16 April 2010). A Collaborative Initiative for the 

realisation of food sovereignty and Agrarian change to secure rural livelihoods. 

Tshintsha Amakhaya. 

 

Deze documenten hebben meer inzicht gecreëerd in het programma Tshintsha 

Amakhaya, en bevestigen vaak ook wat de respondenten van de partnerorganisaties 

hebben gezegd.  

 

Om meer zicht te krijgen in de manier waarop ICCO werkt is vooral in paragraaf 5.2 

gebruik gemaakt van verschillende documenten vanuit ICCO, namelijk: 

- ICCO. (November 2011). From Vision to Action - ICCO Cooperative 2020 

Challenge.  

- ICCO. (2011). IA-social entrepreneurship for social transformation - as pasrt of 

the 2020 Innovative Entrepreneurship scenario.  

- ICCO. (Maart 2007). The programmatic approach in the ICCO Alliance.  

- ICCO. (Augustus 2011). Vision and Strategy 2020 - Position paper .  

- Walters, H. (2011). Guidance Note for the Programmatic Approach of the ICCO 

Alliance. ICCO. 

 

Deze documenten hebben meer zicht gegeven in de manier waarop ICCO de 

internationale ontwikkelingssamenwerking heeft vormgegeven. 

 

ANALYSE  

De analyse van de uitkomsten van de interviews en de documentenanalyse verloopt in 

drie fasen: verzamelen, ordenen en analyseren. Eerst zijn de uitkomsten van de 

documentenanalyse en de interviews verzameld. Met behulp van een indexeringssysteem 

in Excel is ervoor gezorgd dat alle data uit de interviews is geordend. Het gebruik van 

een dergelijk indexeringssysteem zorgt ervoor dat een grote hoeveelheid aan data 

systematisch kan worden opgeslagen, dat data snel kan worden terug gevonden en dat 

er gemakkelijk vergelijkingen kunnen worden gelegd tussen verschillende data (Thiel, 

2010, p. 159).  

De data in het indexeringssysteem is geordend met behulp van codering. Codering is 

binnen inductief onderzoek vaak lastiger, omdat er niet gewerkt wordt met een 

operationalisatie vanuit de literatuur. In dit onderzoek zijn zowel de sensitizing concepts 

uit het vooronderzoek, zoals het kader van de definitie van publieke waarde, en de 

deelvragen, als veel voorkomende thema’s in de interviews gebruikt als leidraad. Dit 

houdt in dat de codering per respondenten groep verschilt omdat deze per onderdeel van 

het empirisch onderzoek is gemaakt. Per onderdeel van het onderzoek is in de bijlage 

weer gegeven waar de informatie vandaan komt en welke codes hiervoor zijn gebruikt. 
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2.2.5 METHODEN FASE 2 

 

De tweede fase van het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een analyse ter 

beantwoording van de laatste twee deelvragen: 

1. Via welke type organisatorische verbanden kunnen ontwikkelingsorganisaties, in 

het bijzonder ICCO, hiertoe bijdragen? 

 

2. Op welke wijze kan public value management hier een bijdrage aan leveren?  

Om deze deelvragen te beantwoorden is eerst een literatuurstudie gedaan waarna de 

uitkomst hiervan  is gekoppeld aan de resultaten van het totale onderzoek.  

 

LITERATUURSTUDIE 

De twee deelvragen zijn geformuleerd aan de hand van de twee belangrijkste 

theoretische begrippen uit de hoofdvraag, namelijk het vormgeven van internationale 

samenwerking en public value management. Een verdere uitwerking van deze begrippen 

is noodzakelijk om de empirische resultaten te koppelen en zo uiteindelijk een antwoord 

te formuleren op de centrale onderzoeksvraag.  

 

Bij het beantwoorden van de vijfde deelvraag wordt terug gegrepen op de contouren van 

public value management zoals geschetst in de Inleiding. De beantwoording van deze 

deelvraag baseert zich op het boek ‘Public Value: theory & practice’ (2011) geschreven 

door John Benington en Mark H. Moore. Dit boek omvat de meest recente literatuur over 

public value management en reflecteert op wat de afgelopen twee decennia is 

geschreven rondom het creëren van publieke waarde.  

 

De literatuurstudie is gelijk gekoppeld aan de empirische resultaten, dit zorgt ervoor dat 

de literatuurstudie beperkt is tot de informatie die relevant is voor de analyse.  

 

Met de tweede onderzoeksfase zijn alle vijf de deelvragen beantwoord. In de afsluitende 

onderzoeksfase komen de conclusie, discussie en aanbevelingen aan bod.  

 

2.3 BETROUWBAARHEID & VALIDITEIT 

 

Nu de manier van onderzoek verder is toegelicht kan worden gekeken naar de 

betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek. Met deze twee begrippen wordt er 

gereflecteerd op de gebruikte onderzoeksmethode. De twee begrippen worden los van 

elkaar besproken. 

2.3.1 BETROUWBAARHEID 

 

De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt bepaald door twee factoren: ten eerste de 

nauwkeurigheid van de meetinstrumenten en ten tweede de consistentie waarmee de 

variabelen zijn gemeten. Binnen een zowel kwalitatief onderzoek als een verkennend 

onderzoek, zoals dit onderzoek, is het vaak lastig te voldoen aan de nauwkeurigheid en 

consistentie van betrouwbaarheid. Met nauwkeurigheid wordt een vast meetinstrument 

bedoelt die zo nauwkeurig mogelijk de beoogde variabelen meten (Thiel, 2010, p. 57). 
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Doordat dit onderzoek als een verkennend onderzoek is vormgegeven is het 

meetinstrument, de topiclijst, vormgegeven aan de hand van de sensitizing concepts uit 

het vooronderzoek, maar de interviews zijn semi-gestructureerd gehouden, waarbij veel 

ruimte is geweest om door te vragen. Elk interview bouwde dan ook voort op de kennis 

uit de vorige interviews. De herhaalbaarheid van dit onderzoek ligt dan ook ingewikkeld. 

Naast dat dit te maken heeft met het meetinstrument van de interviews heeft dit ook te 

maken met de actualiteit van het onderwerp. Dit onderzoek heeft namelijk plaats 

gevonden in een periode waarbinnen in Nederland veel is gesproken over het hervormen 

van de ontwikkelingssector; denk bijvoorbeeld aan het Catshuisoverleg van dit jaar, 

waarbij werd gesproken over het flink korten op het budget van 

ontwikkelingssamenwerking. Nadat het Catshuis overleg was mislukt is het kabinet Rutte 

op 21 april gevallen, wat de situatie voor de ontwikkelingsorganisaties nog steeds 

onzeker maakt (NOS, 2012). Het Kunduz akkoord heeft uiteindelijk geen grote 

veranderingen voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties met zich mee gebracht, maar 

er wordt nog steeds gespeculeerd over mogelijke hervormingen na de verkiezingen in 

september 2012. De actualiteit van het onderwerp kan invloed hebben gehad op de 

respondenten (R1 t/m R7). Daarnaast kan het jonge lidmaatschap van Zuid-Afrika van de 

BRICS ook invloed hebben gehad op de respondenten uit Zuid-Afrika (R8 t/m r16). 

Doordat de omstandigheden waarbinnen het onderzoek heeft plaatsgevonden zo actueel 

waren, is het lastig het onderzoek te herhalen.  

 

Door duidelijk de verschillende onderzoeksfases weer te geven en de gedane stappen om 

tot een analyse te komen, is getracht de betrouwbaarheid van het onderzoek zo hoog 

mogelijk te houden voor een verkennend kwalitatief onderzoek.  

 

De interviews met de respondent R2 en R8 tot en met R16 zijn via het programma Skype 

gehouden. Doordat deze respondenten respectievelijk zich in Nepal of Zuid-Afrika 

bevonden was het niet mogelijk om hen persoonlijk te spreken. Om een zo’n duidelijk 

mogelijk beeld te krijgen van de respondenten is, wanneer de internetverbinding het toe 

liet, altijd met beeld geskyped. Hierdoor zagen de respondenten wie zij voor zich hadden 

en konden ook de uitdrukkingen van de respondenten worden meegenomen tijdens hun 

uitspraken. Op deze manier is, gegeven de situatie, zo goed mogelijk getracht de 

omgeving van de respondenten mee te nemen.  

2.3.2 VALIDITEIT 

 

Met validiteit wordt de geldigheid van het onderzoek bedoelt. Er wordt onderscheidt 

gemaakt tussen twee varianten van validiteit: interne en externe validiteit (Thiel, 2010).  

De interne validiteit betreft de geldigheid van het onderzoek. Met dit begrip wordt 

gekeken of het onderzoek wel echt datgene heeft gemeten wat het wilde meten. 

Gevalstudies, zoals dit onderzoek betreft, staan bekend om hun rijkheid aan informatie 

over de casus. Doordat in dit onderzoek gebruik is gemaakt van triangulatie kan gesteld 

worden dat de interne validiteit dan ook hoog is.  

Daarentegen is de externe validiteit van gevalstudies vaak gering. Externe validiteit 

betreft de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Doordat de bevindingen van de 

onderzochte situatie niet te generaliseren zijn met andere situaties. Om dit te voorkomen 

zijn de respondenten niet alleen betrokkenen van Tshintsha Amakhaya, maar is er ook 

gesproken met regiomanagers die betrokken zijn bij andere BRICS landen. Hierdoor 

wordt de situatie in deze landen mee genomen.  
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Nu de manier waarop dit onderzoek is vormgegeven is besproken wordt overgegaan naar 

de eerste onderzoeksfase: de empirische resultaten waarmee de eerste drie deelvragen 

worden beantwoord.  
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ONDERZOEKSFASE 1 

EMPIRISCHE RESULTATEN: BEANTWOORDING VAN DE EERSTE DRIE 

DEELVRAGEN 

In de Inleiding zijn de resultaten van het vooronderzoek terug te vinden. De sensitizing 

concepts uit het vooronderzoek vormden de basis van het empirisch onderzoek. De 

resultaten van dit onderzoek geven antwoord op de eerste drie deelvragen die in de 

volgende onderzoeksfase worden besproken. Eerst wordt het speelveld waarbinnen dit 

onderzoek zich bevindt besproken: van het brede speelveld van de BRICS landen, wordt 

via Zuid-Afrika uiteindelijk ingezoomd op de casus Tshintsha Amakhaya. Dit speelveld 

wordt besschreven vanuit de visie van de respondenten. De behoefte van de rurale 

bevolking wordt namelijk beïnvloed door de betekenis die zij geven aan hun omgeving. 

In hoofdstuk 4 wordt vervolgens in gegaan op de behoefte van de rurale bevolking zoals 

de Tshintsha Amakhaya deze omschrijft. In het laatste hoofdstuk van deze 

onderzoeksfase wordt de manier waarop Tshintsha Amakhaya en ICCO zijn vormgegeven 

beschreven.  

De eerste onderzoeksfase geeft zo een empirische weergave van de casus en het 

onderzoeksveld.  
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3. HET VERANDERENDE SPEELVELD VAN TSHINTSHA AMAKHAYA 

 

In dit hoofdstuk wordt op drie niveaus de situatie uitgelegd met behulp van de 

respondenten. Ten eerste wordt de situatie van de BRICS landen waar ICCO actief is 

uitgewerkt. Opvallende ontwikkelingen en het effect hiervan op het vormgeven van 

ontwikkelingssamenwerking worden behandeld. Vervolgens wordt er ingezoomd op de 

situatie van Zuid-Afrika als BRICS land waarbij vooral wordt gekeken naar het effect op 

de landbouwsector. Ten derde wordt de casus binnen dit onderzoek beschreven, het 

programma Tshinstha Amakhaya. Hiermee wordt vanuit een breed perspectief 

toegewerkt naar de uiteindelijke casus, waarmee een antwoord wordt geformuleerd op 

de eerste deelvraag: 

Hoe ziet het speelveld waarbinnen Tshintsha Amakhaya zich bevindt eruit? 

Op deze manier wordt het speelveld waarbinnen dit onderzoek zich bevindt omschreven 

vanuit de respondenten. Dit is van belang omdat de betekenis die de respondenten 

geven aan hun omgeving van invloed kan zijn op de behoefte die zij omschrijven of de 

publieke waarde die zij creëren. Verschillende respondent groepen, zoals omschreven in 

hoofdstuk 2, de Onderzoeksmethode, komen in dit hoofdstuk naar voren om een 

duidelijk beeld te geven vanuit welke context de resultaten komen.  

 

3.1 BRICS LANDEN: BRAZILIË, INDIA & ZUID-AFRIKA 

 

ICCO is in drie BRICS landen actief, Brazilië, India en Zuid-Afrika. Van deze drie landen 

zijn de drie regiomanagers gesproken om een beeld te vormen van de situatie waarin 

deze landen zich bevinden. Daarnaast is er met een externe deskundige gesproken, de 

oprichter van de site ‘Knowing emerging powers’2, die veel kennis heeft over de 

opkomende economieën van de BRICS landen en de mate waarin zij zich ontwikkelen. 

Vanuit deze vier respondenten (R1 t/m R4) wordt de situatie van de drie BRICS landen 

besproken.  Eerst worden de belangrijkste gevolgen volgens de respondenten besproken 

waarna het effect hiervan op de ontwikkelingssamenwerking met deze landen wordt 

behandeld. 

3.1.1 RIJK VS. ARM 

 

De BRICS landen worden door de respondenten omschreven als landen waar grote 

ongelijkheid voor komt: de opkomende economie van de landen heeft geleid naar een 

groter wordend gat tussen rijk en arm in deze landen (R1 t/m R4). Ze zien de landen als 

middeninkomenslanden waarbij een groot deel van de bevolking in armoede leeft. 

 

De overheden van Brazilië en India proberen een beeld te creëren dat deze landen als 

nieuwe opkomende economieën interessant zijn voor internationale markten (R2 & R3). 

Om deze reden geven de overheden van Brazilië en India de internationale NGO’s steeds 

minder ruimte, terwijl het werk van de NGO’s nodig is om ook het marginale deel van de 

bevolking in deze landen te helpen ontwikkelen (R2). De NGO’s proberen de elite van 

India en Brazilië bij hun werkzaamheden te betrekken, maar deze staan volgens de 

respondenten hier niet voor open: 

                                           
2 http://www.emergingpowers.org/index.php/home 

http://www.emergingpowers.org/index.php/home
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“Want ze komen uit een heel diep dal, en die willen 'boomen' en die kansen 

pakken! Dan ga je niet over ingewikkelde dingen na denken, dat er ook nog zielige 

mensen in Brazilië wonen” (R3, r. 84). 

 

Welke rol de ontwikkelingsorganisaties dan wel kunnen spelen in Brazilië en India is een 

vraag die ook in deze landen wordt gesteld. In Brazilië zijn er al discussies gevoerd door 

de regiomanager met Braziliaanse NGO’s over de rol die ICCO voor hen kan spelen (R3). 

De vraag wordt gesteld of in Brazilië niet beter met investeerders kan worden gewerkt. 

Ook in India blijkt dit vraagstuk actief te spelen en werkt ICCO bijvoorbeeld al veel 

samen met private organisaties (R2). 

In Zuid-Afrika spelen deze vraagstukken nog niet zo sterk, maar worden wel 

mogelijkheden gezien in andere vormen van samenwerking. Zo is de regiomanager erg 

enthousiast over het idee van het Investeringsfonds van ICCO, waarbij het 

Investeringsfonds financieel investeert in projecten en ICCO als NGO ondersteun  (in 

hoofdstuk 5 wordt dit verder uitgewerkt) (R4).  

3.1.2 ONTWIKKELINGSHULP IN DE BRICS 

 

Duidelijk is dat de manier waarop ontwikkelingssamenwerking is vormgegeven in de 

BRICS landen aan verandering toe is. Ook de respondenten vragen zich af hoe de 

samenwerking met ICCO het beste kan worden  vormgegeven, maar zien nog geen 

duidelijk oplossing. Respondent 1 omschrijft de huidige manier waarop de 

ontwikkelingssamenwerking in Nederland wordt vormgegeven, als een soort 

paniekvoetbal: “Ja we gaan nu gewoon een periode in dat we, dat het eerder een soort 

paniekvoetbal wordt dan een soort rationeel proces” (R1, r. 81). 

 

Ook de regiomanagers zien dit terug. De ontwikkelingssector in Nederland weet nog niet 

goed hoe zij moet reageren op de veranderingen die gepaard gaan met de BRICS landen 

en hoe zij zich hier toe moeten verhouden (R2). 

 

“Dus die sleutel hebben wij nog niet goed gevonden, gezamenlijk niet! En 

daarmee bedoel ik de ontwikkelingssector, maar ook het ministerie niet. Met 

elkaar hebben we nog niet goed de juiste ‘tools’ gevonden, om die armoede in alle 

landen te bestrijden. Waarbij we niet alleen de focus hebben op de traditionele 

armoede landen, maar ook middeninkomenslanden te pakken moeten krijgen!” 

(R2, r. 56).  

 

De regiomanagers geven aan dat de situatie in de BRICS landen erg veranderd is. Toch 

geeft de regiomanager van Zuidelijk Afrika ook aan dat de situatie van Zuid-Afrika als 

opkomende economie verschilt ten opzichte van Brazilië en India (R4). In de volgende 

paragraaf wordt de situatie in Zuid-Afrika verder uitgewerkt, waarbij wordt ingezoomd op 

de landbouwsector.  

 

3.2 ZUID-AFRIKA 

 

Zuid-Afrika zit als nieuwste lid van de BRICS landen nog niet in dezelfde situatie als 

Brazilië en India. Daarnaast is de setting in Zuid-Afrika anders, vanwege haar 

geschiedenis met de Apartheid. Zo heeft Zuid-Afrika het BBBEE (Broad Based Black 
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Economic Empowerment); een regelgeving die bedrijven stimuleert zwarte mensen aan 

te nemen (R4). De geschiedenis van Zuid-Afrika in de Apartheid en het BBBEE tonen dat 

Zuid-Afrika zich bewust is van ongelijkheid. Toch omschrijven de respondenten van 

Tshintsha Amakhaya dat er een grote ongelijkheid voor komt in het land, zo heeft Zuid-

Afrika een hoog gini-coëfficiënt, wat de mate van ongelijkheid in een land aan toont (R12 

& R13). 

3.2.1 ZUID-AFRIKA ALS BRICS LAND 

 

Het BRICS lidmaatschap van Zuid-Afrika heeft nog niet geleid tot concrete veranderingen 

of resultaten. Voornamelijk op overheidsniveau is men bezig geweest met het 

lidmaatschap, hierdoor is het nog te vroeg om de gevolgen en veranderingen die gepaard 

gaan met het lidmaatschap te zien (R12 & R13).  

 

De respondenten hebben verschillende meningen over het lidmaatschap van Zuid-Afrika 

aan de BRICS. Aan de ene kant geven veel respondenten aan dat Zuid-Afrika nog niet 

klaar was en is om lid te zijn van de BRICS organisatie (R8). Respondenten geven aan 

dat Zuid-Afrika te kampen heeft met veel problemen waar de andere BRICS landen niet 

meer mee te maken hebben. Zo staat er erg veel druk op het land: Zuid-Afrika is 

namelijk nauw verbonden met het zuiden van Afrika, waar nog veel onrust heerst. De 

regio waarin Zuid-Afrika zich bevindt is dus nog niet klaar voor een opkomende economie 

(R8, R14). Daarnaast heeft Zuid-Afrika nog te maken met armoede, een hoge 

werkeloosheid en honger (R8, R12, R13, R15). Zo heeft Zuid-Afrika volgens de 

respondenten het grootste gat tussen de arme en de rijke mensen (R12, R13). Zowel op 

economisch als op sociaal vlak vinden de respondenten Zuid-Afrika achter lopen op de 

overige BRICS landen. Dit is nadelig, want het lidmaatschap van de BRICS brengt ook 

mogelijkheden met zich mee, zoals nieuwe handelspartners. De respondenten denken 

echter dat Zuid-Afrika hier nog niet klaar voor is (R8). 

 

Aan de andere kant ziet een respondent het lidmaatschap van de BRICS deels als iets 

positiefs. De BRICS alliantie kan namelijk een alliantie vormen tegenover de ‘westerse’ 

allianties:  

 

“The one opportunity obviously is that the BRIC alliance has the potential to 

challenge the domination of the other alliance, the United Stated and the EU. And 

that's a good thing, because these domination has to be challenged! So that's a 

good thing for us” (R14, r. 64). 

 

Tegelijkertijd zijn de respondenten wel bang dat de BRICS alliantie zich hetzelfde vormt 

als de westerse allianties, waarbij het marginale deel van de bevolking onderontwikkeld 

blijft (R14, R15). 

 

3.2.2 LANDRECHTENPROBLEMATIEK IN ZUID-AFRIKA 

 

Een groot deel van de marginale bevolking in Zuid-Afrika leeft op het platteland. De 

respondententen denken dat Zuid-Afrika achterloopt ten opzichte van de BRICS landen 

op het gebied van landbouw. In Zuid-Afrika heersen nog veel problemen rond de 

landbouwsector, zoals landrechten problematiek, landtransformatie en landgrabbing (het 
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toe-eigenen van land) (R8). Het overheidsbeleid rondom de landbouwsector richt zich 

voornamelijk op de grote commerciële boerenbedrijven, waardoor dit een negatief effect 

heeft op de rurale bevolking van Zuid-Afrika (R13).  

 

De veranderingen die gepaard gaan met de opkomende economie van Zuid-Afrika en het 

BRICS lidmaatschap hebben volgens de respondenten verschillende effecten op de 

landbouwsector van Zuid-Afrika. Aan de ene kant geeft het de respondenten hoop, aan 

de andere kant zien de respondenten slechtst negatieve gevolgen. 

 

EFFECT VAN DE BRICS: HOOP 

De respondenten hopen dat het netwerk van de BRICS organisaties een positief effect 

heeft op de ontwikkeling van de kleine boeren. Zij zien mogelijkheden in het creëren van 

nieuwe handelspartners met de BRICS landen (R9, 13). Zo ver is het echter nu nog niet 

(R9, R13).  

 

“Well, no we haven't seen anything, but we are a bit optimistic that it might add… 

cause of course we are looking at the countries like Brazil and China: who’s 

agriculture production is encouraging” (R9, r. 52). 

 

EFFECT VAN DE BRICS: NEGATIEF 

Doordat het beleid van Zuid-Afrika zich voornamelijk richt op de grote commerciële 

boerenbedrijven denken de respondenten dat vooral deze boerenbedrijven baat hebben 

bij het BRICS lidmaatschap: zij krijgen toegang tot een grote internationale markt (R11). 

Daarentegen ondervinden de kleine boeren zelfs nadelen van het BRICS lidmaatschap. 

Zo zijn de respondenten bang dat ze donoren (organisaties zoals ICCO) kwijt zullen 

raken, doordat deze organisaties denken dat de welvaart in Zuid Afrika stijgt, terwijl er 

een hele grote groep achterblijft hierin (R10, R16). Hierdoor zou een programma als 

Tshintsha Amakhaya financiële middelen, expertise, kennis, vaardigheden en 

ondersteuning mis kunnen lopen (R10). Dit gebeurde ook in 1994; Zuid-Afrika ging toen  

over van het Apartheid regime naar een democratisch politiek stelsel, waarbij ‘het 

noorden’ dacht dat zij de hulp niet meer nodig hadden (R16). Tegelijkertijd geeft de 

respondent aan dat zo’n situatie de zelfredzaamheid van Tshintsha Amakhaya kan 

vergroten: zij moeten dan zelf voor financiële middelen gaan zorgen (R10). 

 

De groeiende economie en de sterker wordende rol van de overheid leidt volgens de 

respondenten uiteindelijk tot het verkeerde resultaat. Doordat vooral de grote 

commerciële boerenbedrijven baat hebben bij de opkomende economie, zullen de kleine 

boeren organisaties geen kans maken op de markt:  

 

“So little farmers are squeezed out! There is no subsidies for farmers, so our 

farmers are squeezed out. South Africa, has put too much efforts on the emerging 

economy, on investments, on capital.. Just too much! Of course it must be! But it 

needs to be balanced!” (R14, r. 64). 

 

Concluderend kan gesteld worden dat het BRICS lidmaatschap tot nu toe een negatief 

effect heeft op de kleine boeren in Zuid-Afrika. Tshintsha Amakhaya werkt met deze 

rurale bevolking. In de volgende paragraaf wordt Tshintsha Amakhaya verder  toegelicht.  

 



 

Gezamenlijk waarde creëren – R.M. Spekman     36 

3.3 TSHINTSHA AMAKHAYA 

 

Zoals in de inleiding al werd geschetst is de landrechtenproblematiek in Zuid-Afrika één 

van de grootste nalatenschap van de Apartheid in Zuid-Afrika. Doordat een sterk beleid 

om deze problematiek tegen te gaan uit bleef, is Tshintsha Amakhaya (TA) ontstaan: een 

programma dat zich richt op het verbeteren van de omstandigheden op het platteland 

(Tshintsha Mkhaya, Reworked 16 April 2010). ‘Working together for rural change’ is dan 

ook hun slogan. Door middel van onderzoek naar de problemen die er spelen op het 

platteland, campagnes en het activeren en organiseren van de gemeenschappen op het 

platteland hoopt TA de mogelijkheden van de mensen op het platteland te verbeteren en 

te verzekeren: “Tshintsha Amakhaya does exactly that. To influence government, to 

change policy, for the benefit of the poor. And we are hoping that this will change the 

lives of the poor”. (R13, r. 40) 

 

Het programma bestaat uit een samenwerking tussen tien Zuid-Afrikaanse NGO’s, 

verspreid over de verschillende provincies van Zuid-Afrika: Association for Rural 

Advancement (AFRA), Border Rural Committee (BRC), Farmer Support Group (FSG), 

Legal Resource Centre (LRC), Nkuzi Development Association, Southern Cape Land 

Committee (SCLC), Surplus People Project (SPP), Transkei Land Service Organisations 

(TRALSO), Trust for Community Outreach and Education (TCOE) en Women on Farms 

Project (WFP) (Tshintsha Mkhaya, Reworked 16 April 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Spreiding van de partnerorganisaties van Tshintsha Amakhaya 
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Al deze organisaties werken met mensen op het platteland, waarbij sommige zich 

daarnaast ook op een ander onderwerp richten (Women on Farms Project richt zich 

bijvoorbeeld specifiek op vrouwen op het platteland). Gezamenlijk dekken de 

organisaties vier van de negen provincies in Zuid-Afrika (R13), zoals te zien is in het 

figuur op de vorige bladzijde. TA heeft één onafhankelijke coördinator die het programma 

managed.  

 

De aanpak van TA bestaat uit drie fasen; ten eerste een onderzoek (the baseline survey) 

naar de problemen op het platteland per regio om de omstandigheden te leren kennen en 

te begrijpen. Ten tweede het implementeren van alternatieve vormen van beleid en 

regelgeving met betrekking tot het land om landbouw transformatie te bewerkstelligen. 

Ten derde een reflectie op de impact van het programma. In mei 2012 is fase één net 

afgerond en is gestart aan fase twee (R11 & R15). 

Het onderzoek uit fase één had ten doel om meer zicht te krijgen in de problemen die 

spelen op het Zuid-Afrikaanse platteland; een monitor om de mate van armoede, 

werkeloosheid en onzekerheid in beeld te brengen. Dit onderzoek is ingevuld door de 

input vanuit de bevolking van het platteland (R11, R12). Daarnaast vindt er een continue 

feedback plaats met de bevolking van het platteland, zodat zij achter de resultaten staan 

maar ook meedenken aan mogelijke oplossingen (R12). Uiteindelijk willen TA de 

resultaten ook bespreken met tegenstanders van deze benadering in de bijeenkomst in 

juli 2012 (R15).  

 

3.4 EEN VERANDEREND SPEELVELD 

 

In dit hoofdstuk is een antwoord geformuleerd op de vraag: 

Hoe ziet het speelveld waarbinnen Tshintsha Amakhaya zich bevindt eruit? 

In de Inleiding werden de veranderingen die volgens de literatuur gepaard gaan met de 

opkomende economieën al omschreven, zoals de grote ongelijkheid die in deze landen 

voorkomt. Deze veranderingen zijn in dit hoofdstuk door de respondenten bevestigd. 

Voornamelijk binnen Brazilië en India speelt het vraagstuk welke rol 

ontwikkelingsorganisaties, zoals ICCO, nog kunnen spelen om van toegevoegde waarde 

te kunnen zijn. In Zuid-Afrika is dit vraagstuk nog niet actief binnen het regiokantoor van 

ICCO, maar verandert de situatie van het land wel. Zo voorspellen de respondenten 

voornamelijk negatieve gevolgen van het BRICS lidmaatschap van Zuid-Afrika voor de 

rurale bevolking.  

 

Het speelveld waarbinnen TA zich bevindt is dus aan het veranderen. Dit houdt in dat de 

rol van ICCO zich moet aanpassen aan de veranderingen in Zuid-Afrika om het rurale 

deel van de bevolking verder te helpen ontwikkelen. Het is daarom zinvol om de behoefte 

van de rurale bevolking van Zuid-Afrika in beeld te brengen, dit wordt gedaan in het 

volgende hoofdstuk. 

 

 

  



 

Gezamenlijk waarde creëren – R.M. Spekman     38 

4. DE BEHOEFTE VAN DE RURALE BEVOLKING 

 

In het vorige hoofdstuk is het speelveld waarbinnen Tshintsha Amakhaya (TA) zich 

bevindt weer gegeven. In dit hoofdstuk wordt opzoek gegaan naar datgene wat de rurale 

bevolking van Zuid-Afrika nodig heeft. Eerst wordt gekeken naar de problemen op het 

platteland volgens de respondenten, waarna vervolgens wordt gekeken hoe TA invulling 

probeert te geven aan deze behoeftes. Op deze manier kan gekeken worden hoe TA 

omgaat met het creëren van publieke waarde.  

 

In dit hoofdstuk wordt zo een antwoord geformuleerd op de eerste deelvraag: 

Wat is de behoefte van de bevolking op het Zuid-Afrikaanse platteland volgens de 

medewerkers van Tshintsha Amakhaya? 

 

 4.1 PROBLEMEN OP HET ZUID-AFRIKAANSE PLATTELAND 

 

Het algemene probleem voor de Zuid-Afrikaanse bevolking op het platteland is armoede. 

De respondenten en het onderzoek onderscheiden een aantal problemen die deze 

armoede de afgelopen jaren heeft veroorzaakt, zo vertelt een respondent: 

 

“Many, many, many people are farmers, many, many, many people are hungry, 

and so it is very important! But land reform is a failure, so far! So the focus of 

Tshintsha Amakhaya, which is to strengthen livelihoods for small scale agriculture, 

is very important. So my first comment is that it is important for civil society to be 

strong! The focus of Tshintsha Amakhaya on agrarian issues is very important in 

South Africa” (R14, r. 14). 

 

In dit citaat wordt een aantal problemen genoemd die hieronder zullen worden 

behandeld, aangevuld met andere problemen die door respondenten worden genoemd of 

vanuit het onderzoek naar voren kwamen. 

  

Ten eerste wordt genoemd dat veel mensen honger leiden; dit wordt beaamd door het 

onderzoek van TA: 31% heeft af en toe honger en 5% heeft vaak honger (Tshintsha 

Amakhaya, 14 mei 2012, p. 2).  

Daarnaast geeft de respondent aan dat het overheidsbeleid omtrent landbouw faalt. 

Hiermee doelen zij op het gebrek aan ondersteuning van de overheid aan de kleine 

boeren,  de zogenoemde ‘small scale farmers’ (R9, R11, R12, R15 & Tshintsha 

Amakhaya, 14 mei 2012, p. 5). De overheid richt haar beleid volgens TA op de grote 

commerciële boerenbedrijven en geeft daarmee de kleine boerenorganisaties weinig tot 

geen kans om zich verder te ontwikkelen. TA vindt dat de kleine boeren worden 

gediscrimineerd door de Zuid-Afrikaanse overheid, en spreken zelfs over het aanvechten 

van de overheid in de rechtbank:  

 

“So we are thinking to take it to a politic court, because small scale farmers in 

South Africa are being discriminated, because, again, the government extension 

services is still supporting large and high scale agriculture, and that is not 

acceptable” (R15, r. 24).  
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Ten derde wordt genoemd dat er op het platteland veel werkeloosheid heerst, maar liefst 

24% is werkloos (Tshintsha Amakhaya, 14 mei 2012, p. 1). Deze ‘emerging farmers’, de 

boeren die geen toegang hebben tot land, om op te werken of om landeigenaar te zijn, 

vormen een grote zorg voor TA: “The general issue that everybody faces is the need for 

land. So secure access to land: if it's not ownership then at least security to access the 

land” (R12, r. 10).  

 

Als boer kun je in Zuid-Afrika of je eigen grond bezitten, of werken en wonen op het land 

van een grote boerderij. Uit het onderzoek blijkt dat 84% wel eigen land bezit, maar dat 

dit vaak erg klein is, namelijk minder dan een hectare (Tshintsha Amakhaya, 14 mei 

2012, pp. 1-2). De respondenten geven daarnaast aan dat boeren vaak weinig kennis, 

vaardigheden en middelen hebben om te werken op het land en zichzelf te onderhouden 

en/of te produceren (R10, R11, R12, R13). Wanneer het de boeren wel lukt om te 

produceren lukt het de kleine boeren vaak niet om een markt te bereiken. Vaak komen 

boeren niet verder dan de lokale markt, vanwege onvoldoende toegang tot de nationale 

of internationale markt (R9, R12). 

Wanneer een boer op het land van een grote boerderij werkt en woont met zijn gezin 

blijkt er een grote kans te zijn om van het land te worden gezet door de landeigenaar. 

Maar liefst 11% heeft dit de afgelopen tien jaar meegemaakt, en in de provincie 

KwaZoeloe-Natal ligt dit getal zelfs op 32%.   

 

Samenvattend geven de respondenten en het onderzoek van TA een aantal belangrijke 

problemen aan waar de rurale bevolking van Zuid-Afrika mee te maken heeft, namelijk 

honger, het discriminerende beleid van de overheid, werkeloosheid, gebrek aan expertise 

om een boerderij te onderhouden, geen toegang tot de markt en 

landrechtenproblematiek. Deze problemen vormen de behoefte van de rurale bevolking. 

Deze behoefte wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt.  

 

4.2 IDENTIFICEREN VAN DE BEHOEFTE 

 

De behoefte van de rurale bevolking heeft TA met behulp van een onderzoek 

geïdentificeerd. De resultaten van de respondenten en van het onderzoek omtrent de 

behoefte van de rurale bevolking wordt in 4.2.1 besproken. Doordat het onderzoek van 

TA in mei 2012 is afgerond heeft TA nog nauwelijks gezamenlijk actie ondernomen. Toch 

hebben de partnerorganisaties, soms gezamenlijk en soms zelfstandig, een aantal acties 

ondernomen om in de behoefte van de rurale bevolking te voorzien. Dit wordt in 4.2.2 

besproken.  

4.2.1 IDENTIFICEREN VAN PUBLIEKE WAARDE 

 

“Whatever we take from Tshintsha Amakhaya is directly coming from the farmers 

themselves. On a local level, we work with all the associations, and we talk with 

them to understand what their needs are, what are their challenges and how they 

plan to do their business”. (R13, r. 26) 

 

Door nauw samen te werken en te overleggen met de boeren worden de behoeftes van 

de boeren achterhaald. Ook de resultaten uit het onderzoek van TA zijn besproken met 

de boeren en tonen dus de belangrijkste problemen volgens de boeren. Op deze manier 
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weet TA wat de belangrijkste en grootste problemen volgens de boeren zijn en waar zij 

behoefte aan hebben. De bovenstaande omschreven problemen op het platteland  

worden door de respondenten dan ook vaak gezien als de problemen die de boeren het 

liefst opgelost zien. Sommige respondenten (R10 & R11) benoemen specifiek nog de 

behoefte van de boeren om toegang te krijgen tot de markt en om banen te creëren. In 

het onderzoek worden tot slotte de volgende focuspunten genoemd (Tshintsha 

Amakhaya, 14 mei 2012, p. 6): 

- Focus op het verbeteren van landbouw ten behoeve van het huishouden en 

verkoop aan de lokale markten; 

- Het leren en het versterken van lokale distributie systemen; 

- Onmiddellijke verbetering in huishoudens waar men vaak honger lijdt; 

- De toegang tot land voor het houden van vee verbeteren, inclusief het verschaffen 

van management systemen; 

- Het ontwikkelen van vee-management, zoals systemen voor het grazen, 

produceren van voer voor het vee en de gezondheid van het vee te behouden; 

- De toegang tot land voor het produceren van gewassen, verbeteren; 

- Het integreren van de productie systemen van zowel het vee, als van de 

gewassen; 

- Ontwikkelen van mogelijkheden voor verwerkings processen en opslag en 

conservering technologieën; 

- Ontwikkelen van participatieve systemen van boer-tot-boer voor zowel het delen 

van kennis, als het leren van elkaar; 

- Zowel kijken naar de basis condities van werknemers, als naar de toegang tot 

land en productie voor boeren.  

 4.2.2 ACTIES TEN BEHOEVE VAN WAARDE CREATIE 

 

Alhoewel Tshintsha Amakhaya de afgelopen jaren vooral bezig is geweest met het 

onderzoek, hebben de partnerorganisaties al wel een aantal acties ondernomen zodra 

duidelijk werd wat er per regio nodig was. Van belang is dat ook hier de boeren er 

opnieuw bij werden betrokken:  

 

“Thereby we don't just buy something because they need it, farmers have to show 

why they need it: they have to come up with a proposal with why they need it and 

why it can be used and upscale what they have” (R11, r. 59). 

 

De boeren worden op deze manier gestimuleerd om zelf met oplossingen te komen, en 

zich niet afhankelijk op te stellen van de partnerorganisaties:  

 

“Our focus is not to go to the rural area and tell them all what to do, it is to them 

to realize what possible solutions they can come up with. So it is to enhance the 

thinking and to provide them the motivational support to come up with the 

solutions” (R11, r. 37). 

 

De partnerorganisaties van TA hebben een aantal acties ondernomen om in de behoefte 

van de boeren in Zuid-Afrika te voorzien. Een aantal van deze acties hebben de 

organisaties zelfstandig ondernomen, maar ook gezamenlijk hebben de organisaties actie 

ondernomen. Zo hebben de organisaties al trainingen en workshops gegeven en 

proberen zij de boeren te mobiliseren en te organiseren.  
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TRAININGEN & WORKSHOPS 

Eén van de problemen die door de respondenten werd genoemd is het feit dat de boeren 

weinig kennis hebben over hoe zij hun land moeten onderhouden, hoe zij moeten 

produceren en hoe ze een bedrijf moeten onderhouden. Om de boeren hierover meer 

kennis te geven hebben verschillende partnerorganisaties trainingen en workshops 

georganiseerd om kennis uit te wisselen (R9, R10, R11, R13). Tijdens dit soort 

workshops leren de boeren nieuwe systemen om bijvoorbeeld hun land te bewerken, 

waardoor ze de mogelijkheid hebben om meer te produceren (R11). Hierbij hebben de 

boeren zelf de keuze wat ze met de informatie doen, maar bieden de partnerorganisaties 

hun verschillende mogelijkheden aan hoe ze op het land kunnen werken en hier effectief 

gebruik van kunnen maken. Wanneer de boeren niet het juiste gereedschap hebben om 

met deze systemen te werken, kunnen ze een aanvraag doen bij de partnerorganisaties. 

Wanneer ze met een goed voorstel komen, financieren de partnerorganisaties het 

gereedschap zodat de boeren zo ook de middelen hebben om met de systemen aan de 

slag te gaan (R9, R11).  

Ook proberen de organisaties een markt te creëren voor de boeren. Zo wordt door een 

aantal organisaties genoemd dat zij veeveilingen organiseren; op deze manier kunnen de 

boeren voor een eerlijk bedrag hun vee kopen en verkopen (R12). Veeveilingen worden 

ook als één van de belangrijkste verkooppunten genoemd voor veehouderijen in het 

onderzoek van TA (Tshintsha Amakhaya, 14 mei 2012, p. 3).  

 

Naast het geven van training gaan de organisaties ook op zoek naar werkzaamheden 

voor de werklozen in hun regio. Hierbij gaan de organisaties wel op zoek naar banen die 

duurzaam zijn, zodat de boeren niet afhankelijk blijven van de partnerorganisaties (R10).  

 

HET MOBILISEREN & ORGANISEREN VAN DE BOEREN 

Wat de partnerorganisaties het belangrijkst vinden om te doen is het mobiliseren van de 

boeren: 

 

“And I think what can make a difference, and what will make a difference is that 

we link people on the ground. Because that is where the change need to come 

from, they are the ones  that need to, you know, lobby the government”. (R15, r. 

30) 

 

Met het mobiliseren van de boeren wordt bedoeld dat de boeren uit verschillende regio’s 

met elkaar in contact worden gebracht. Dit heeft een aantal redenen. Ten eerste is het 

van belang dat de boeren zich met elkaar gaan organiseren en hiermee een sterkere 

positie creëren ten opzichte van de overheid. Zo zijn de boeren uit de regio’s van de drie 

organisaties in de West-Kaap van Zuid Afrika gezamenlijk naar het Ministerie van 

Landbouw van de West-Kaap geweest om hun problemen aan te geven, "and that is 

much more powerful then me speaking on my own or you to speak on your own” (R14, r. 

54). 

Ten tweede biedt het mobiliseren van de boeren een mogelijkheid om van elkaar te 

leren. De partnerorganisaties vinden het van groot belang dat de boeren leren van 

elkaars ervaringen en zien ook dat de boeren dit waarderen: 

 

“You see it's not only for the lobbying it is also for  sharing the experiences and 

learning from each other and [...] that they say: why don't you try that in your 

region” (R15, r. 38). 
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Daarnaast proberen de partnerorganisaties ook een verbinding te leggen tussen de kleine 

boerderijen en de grotere commerciële boerenbedrijven. Zo kunnen de kleine boerderijen 

van de grote commerciële boerenbedrijven leren (R13).  

 

De partnerorganisaties van TA proberen de boeren uit de verschillende regio’s dus bij 

elkaar te brengen en te mobiliseren. Dit doen ze door bijvoorbeeld de reiskosten van en 

naar de locaties te vergoeden of hieraan bij te dragen (R14, R15). 

 

4.3 DE BEHOEFTE VAN DE RURALE BEVOLKING GEIDENTIFICEERD  

 

Tshintsha Amakhaya heeft met behulp van het onderzoek meer zicht gekregen in de 

problematiek en de behoefte van de rurale bevolking van Zuid-Afrika. Door het 

identificeren van deze problemen en door gezamenlijk de focuspunten van het 

programma TA vast te stellen, is in dialoog met de rurale bevolking de behoefte 

geïdentificeerd. De empirische resultaten leiden zo tot het beantwoorden van de eerste 

empirische deelvraag:  

Wat is de behoefte van de rurale bevolking van Zuid-Afrika volgens  

de medewerkers van Tshintsha Amakhaya? 

De gezamenlijk gevormde focuspunten tussen Tshintsha Amakhaya en de rurale 

bevolking tonen dat de rurale bevolking vooral behoefte heeft in het verbeteren van hun 

werkomstandigheden en het aanpakken van echt urgente problemen, zoals honger. Het 

verbeteren van de werkomstandigheden ziet de rurale bevolking door het creëren van 

meer mogelijkheden, kennis en vaardigheden rondom de werkzaamheden op het 

platteland, voor zowel veehouderijen, als boeren die gewassen produceren. De rurale 

bevolking wil dit het liefst op een duurzame manier verkrijgen, zodat zij niet afhankelijk 

blijven van Tshintsha Amakhaya.  

 

In het volgende hoofdstuk wordt gekeken hoe de samenwerking tussen ICCO en TA is 

vormgegeven om in deze behoefte te kunnen voorzien en zo publieke waarde te creëren.  
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5. SAMENWERKEN RONDOM PUBLIEKE WAARDE 

 

In het vorige hoofdstuk is omschreven wat de rurale bevolking van Zuid-Afrika echt nodig 

heeft; wat voor hen van waarde is, hun behoefte. In dit hoofdstuk wordt de manier 

waarop de internationale samenwerking tussen ICCO en het programma Tshintsha 

Amakhaya is vormgegeven, beschreven. Hiermee wordt een antwoord geformuleerd op 

de tweede deelvraag:  

 

Hoe wordt de internationale ontwikkelingssamenwerking tussen ICCO en het Zuid-

Afrikaanse programma Tshintsha Amakhaya vormgegeven om in de behoefte van de 

rurale bevolking te voorzien? 

 

Om deze vraag te beantwoorden wordt eerst gekeken naar de samenwerking tussen de 

organisaties van TA. Vervolgens wordt gekeken naar de manier waarop ICCO de 

internationale samenwerking heeft vormgegeven. Tot slot wordt gekeken naar de rol die 

ICCO kan spelen, door te kijken naar de visie van Tshintsha Amakhaya hierop en ICCO’s 

eigen visie hierover. Afsluitend wordt een antwoord geformuleerd op de tweede 

deelvraag.  

 

5.1 ONDERLINGE VERHOUDINGEN & WAARDE VAN TSHINTSHA 

AMAKHAYA 

 

In deze paragraaf worden de onderlinge verhoudingen tussen ICCO en TA bekeken, 

waarna vervolgens de toegevoegde waarde van TA wordt besproken volgens deze 

partnerorganisaties.  

 

“What is important is [...] to use the collaboration not only in terms of its money, 

but also to strengthen the NGO sector and trying to make sure that you 

strengthen each other as you move along in the program. For instance the 

organizations are different in their capacity and the organization scales. I think we 

need to use the platform to share the systems and experiences and expertise, so 

that we can have a stronger civil society and NGO sector” (R10, r. 46). 

 

In bovenstaand citaat geeft de respondent zijn mening over de samenwerking met 

Tshintsha Amakhaya: zowel zijn waardering als de onderlinge verhoudingen tussen de 

partnerorganisaties. Ook de andere respondenten hebben het gehad over wat zij zien als 

waardevol en hoe zij de onderlinge verhoudingen zien. 

Om achter de manier waarop de internationale ontwikkelingssamenwerking moet worden 

vormgegeven te komen, is het nodig om eerst in te zoomen op het 

samenwerkingsverband van TA. Dit wordt in deze paragraaf gedaan door de onderlinge 

verhoudingen te beschrijven en vervolgende de toegevoegde waarde van TA volgens de 

partnerorganisaties te bespreken. 

5.1.1 ONDERLINGE VERHOUDINGEN BINNEN TSHINTSHA AMAKHAYA  

 

In bovenstaand citaat wordt aangegeven dat de capaciteiten van de organisaties erg 

verschillen (R10). Ook andere respondenten noemen verschillen tussen de 
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partnerorganisaties. Samengevat komen deze neer op verschillen in de manier waarop zij 

hun doel willen bereiken en in de capaciteit (R10, R14 & R15). Deze worden hieronder 

besproken.  

 

ONDERLINGE VERSCHILLEN: DOEL 

Alle organisaties hebben als doel om het welzijn van de rurale bevolking van Zuid-Afrika 

te verbeteren. Hiervoor moet het beleid van de overheid worden verbeterd. De 

organisaties verschillen echter in de manier waarop zij dit doel willen bereiken (R14, 

R15). Sommige organisaties willen de overheid betrekken in de beleidsvorming van TA, 

om ervoor te zorgen dat zij achter het beleid van TA staan. Andere organisaties willen 

juist niet de overheid hierin betrekken. Deze organisaties zijn zich er van bewust dat ze 

de overheid nodig hebben, maar willen niet te nauw met de overheid samen werken.  

De invulling van het bereiken van het gezamenlijke doel verschilt dus per 

partnerorganisatie. Om toch het gezamenlijke doel van TA te bereiken wordt tijdens de 

bijeenkomsten gekeken naar het gezamenlijke doel, en niet naar de verschillen. Op deze 

manier komen de partnerorganisaties tot een compromis. Deze manier van werken 

versterkt TA alleen maar (R14): 

 

“Well our focus is strengthening livelihood to small scale production, so that is 

what brings us together. So those who think the program of the government 

works bring something to the table, because their emphasis would be “let's pull 

the government in, let's make sure government is supporting” while some of us 

will say “let's influence the government to change their program”. So I don't.. I 

think in the end it will compromise Roos, I don't think it... it will compromise! It 

will make us a stronger collaboration in the end, it might do. But I think we all do 

recognize that the government has to be there ofcourse, the government has to 

be involved. people need the government. Yes yes. So we all recognize that” 

(R14, r. 38). 

 

ONDERLINGE VERSCHILLEN: CAPACITEIT 

 

“The other challenge is that we have different 'strengths', if that is the right word. 

So some organizations are well established, and some organizations are struggling 

a little bit. So we always have to be aware of the power” (R14, r. 32). 

 

Naast de manier waarop de organisaties hun doel willen bereiken, verschillen de tien 

NGO’s ook in capaciteit: zowel in de vaardigheden en expertise als in het financieel 

vermogen van de organisaties. De coördinator van Tshintsha Amakhaya weet welke 

organisaties ‘sterker’ of ‘zwakker’ zijn en houdt hier dus rekening mee (R15). Ook zijn de 

partnerorganisaties zich bewust van de onderlinge verschillen in capaciteit. Zo vertelt een 

respondent uit een, naar eigen zeggen, vrij ‘dominante’ organisatie dat zij zich meer 

inhouden tijdens bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst in februari werd dan ook door 

de partnerorganisaties gezegd “Oh my gosh, we are treating each other with such a 

respect!” (R14, r. 42).  

 

De partnerorganisaties van TA verschillen onderling dus van elkaar, zowel in de manier 

waarop zij hun doel willen bereiken als in de capaciteit van de organisaties. Doordat de 

organisaties bewust zijn van de onderlinge verschillen en rekening houden met elkaar 

verloopt de samenwerking tot nu toe goed. Alle organisaties zien het programma TA dan 

ook als erg waardevol. Dit wordt in de volgende paragraaf besproken.  
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5.1.2 WAARDE VAN TSCHINTSHA AMAKHAYA 

 

De partnerorganisaties zien TA als erg waardevol. De organisaties geven aan dat de 

financiële bijdrage die gepaard gaat met het lidmaatschap handig is, maar zij zien dit niet 

als belangrijkste toegevoegde waarde (R10). Wat men het belangrijkst vindt is ten eerste 

dat de organisaties gezamenlijk sterker zijn dan alleen. Ten tweede geven de 

organisaties aan dat het leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen elkaar 

versterkt. Ten slotte wordt aangegeven dat Tshintsha Amakhaya echt iets toevoegt door 

niet alleen de organisaties met elkaar te verbinden maar ook de boeren. Deze drie 

punten worden hieronder verder uitgewerkt. 

 

TSHINTSHA AMAKHAYA: SAMEN STA JE STERKER 

Zuid-Afrika heeft sinds de Apartheid is afgeschaft een zwak maatschappelijk middenveld 

(zie hoofdstuk 3: Context), doordat de verschillende NGO’s nauwelijks zich gezamenlijk 

organiseerden. Hierdoor werd de overheid te weinig aangesproken op het behartigen van 

de belangen van het middenveld. Het gevolg was en is dat de overheid zijn gang kan 

gaan en relatief ‘sterk’ is: “So there is a very big need in South Africa for civil society to 

gain a stronger voice” (R14, r. 12).  

Tshintsha Amakhaya is het enige programma rondom het thema landbouw. Alle 

organisaties op zich zelf proberen verandering te brengen in het huidige overheidsbeleid 

rondom landbouw, maar als zelfstandige organisatie lukt het niet om de problemen op 

het platteland aan te pakken en de overheid hierop aan te spreken. De samenwerking 

tussen de organisaties maakt dit wel  mogelijk: 

 

“Yes. I think working in a collaboration, as a collective, is better in the South 

African context. Because you are able to address issues and to sustain, and we 

have more strength because of our connection with the organizations” (R10, r. 

70).  

 

TSCHINTSHA AMAKHAYA: HET LEREN VAN UNIEKE ORGANISATIES 

Alle organisaties geven aan dat zij het erg waarderen om lid te zijn van het programma 

TA. De NGO’s merken dat het hen sterker maakt om met elkaar verbonden te zijn:  

 

“there is need for engagement, NGO's are nothing without collaboration. NGO's 

are nothing without producing information and accessing information and sending 

information to communities” (R16, r. 18). 

 

Er worden verschillende redenen gegeven waarom de organisaties het zo waarderen om 

met elkaar verbonden te zijn. Zo wordt het erg gewaardeerd dat elke organisatie uniek is 

en daarmee een eigen inbreng heeft. Veel organisaties hebben naast hun focus op de 

landbouwsector, ook nog een extra focus: “Yeah, I think it is very, very valuable. 

Because the organizations who are part of Tschintsha Amakhaya... because they are very 

unique. And each other organization has its own focus, so we learn a lot” (R9, r. 74). Als 

voorbeeld noemt de organisatie TRALSO haar samenwerking met de partnerorganisatie 

Legal Resource Centre (LRC). In de regio van deze organisatie waren twee mensen 

opgepakt wegens ‘illegal fishing in a protected conservation area’. De organisatie gaat 

nu, met behulp van de kennis van LRC, deze twee mensen proberen vrij te krijgen door 

dit aan te vechten in de rechtbank (R16).  
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Deze uitwisseling van kennis tussen de organisaties wordt dan ook erg gewaardeerd (R9, 

R10, R13, R14, R16).  

De organisaties komen elke twee maanden bij elkaar, maar via e-mail hebben de 

organisaties ook al veel contact met elkaar. De respondenten kijken er ook allemaal erg 

naar uit om elkaar weer te zien. Zo vertelde een respondent die een paar weken geleden 

aan een training van ICCO had deelgenomen, dat hij niet kon wachten om de verkregen 

kennis en vaardigheden door te geven aan de andere partnerorganisaties (R13).  

 

TSHINTSHA AMAKHAYA: VERBINDEN VAN DE RURALE BEVOLKING 

Wat TA anders maakt dan andere samenwerkingsverbanden tussen NGO’s is het feit dat 

TA niet alleen de organisaties en de medewerkers met elkaar verbindt, maar ook de 

doelgroepen van de organisaties: de rurale bevolking van Zuid-Afrika (R14 & R15).  

TA probeert juist de boeren te motiveren en te stimuleren, ten slotte zijn zij degene die 

de verandering teweeg moeten brengen. Volgens TA kan dit het best gedaan worden 

door de boeren met elkaar te verbinden, te mobiliseren en vervolgens te organiseren 

(R14, R15):  

 

“and that was for me really the proof of the power of TA as a collective. That it is 

not only building capacity and bringing together NGO's, but more importantly the 

people on the ground. So we really try to stimulate the exchange across the sites 

as well and to contribute in movement building. [...] And that, for me, is the most 

important focus: that is the added value” (R15, r. 28 & r. 30). 

 

Het programma TA wordt door de respondenten erg gewaardeerd, voornamelijk door het 

versterken van elkaar, de unieke organisaties die verbonden zijn en het verbinden van de 

rurale bevolking. Doordat de partnerorganisaties zich bewust zijn – en gebruiken maken 

van – de onderlinge verschillen wordt de samenwerking zelfs versterkt.  

 

Nu duidelijk is geworden hoe de respondenten het programma van TA waarderen, wordt 

de manier waarop ICCO haar internationale samenwerking vormgeeft bekeken. Daarbij 

wordt zichtbaar in welke mate dit bijdraagt aan het creëren van de van de rurale 

bevolking in Zuid-Afrika en in welke mate dit TA helpt of belemmert om publieke waarde 

voor de rurale bevolking te creëren. Dit wordt gedaan in de volgende paragraaf.  

 

5.2 ICCO: INTERNATIONALE SAMENWERKING VORMGEVEN 

 

ICCO werkt internationaal tegen armoede en onrecht. De visie van ICCO is gebaseerd op 

de drie dimensies van armoede en ongelijkheid: sociaal, politiek en economisch (Walters, 

2011, p. 5). Armoede en ongelijkheid kunnen niet worden opgelost door deze vanuit één 

dimensie aan te pakken, alle drie de dimensies moeten worden mee genomen (Walters, 

2011, p. 5). Alle programma’s van ICCO passen onder één of meer van deze dimensies.  

 

Vanuit het idee dat armoede en onrecht gerelateerd zijn aan complexe problemen, 

waarbij veel mensen en organisaties betrokken zijn met elk verschillende belangen, is 

het programmatisch werken ontstaan. De problemen maken namelijk allemaal deel uit 

van een groter systeem dat ongelijkheid in stand houd. ICCO wil deze systemen, die 

ongelijkheid in stand houden, waardoor armoede en onrecht blijven bestaan, veranderen. 

Dit doet zij door te werken met een benadering waarbij verschillende actoren in het 
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systeem bij elkaar komen om een gezamenlijke agenda voor verandering (‘Agenda for 

Change’) te ontwikkelen. ICCO doet dit middels een programmatische benadering. 

5.2.1 PROGRAMMATISCHE BENADERING 

 

Programmatisch werken wordt door ICCO als volgt gedefinieerd: 

“A multi stakeholder process that leads to organizations working together, based 

on a joint analysis, shared vision and objectives and clear perspective on the 

results of the cooperation. In such a process all actors can do different things, 

work at various levels and use their specific strengths for the common purpose 

and objectives, as well as shared activities, and in particular participate in the 

mutual linking and learning processes. The programmatic approach aims at 

change in systems rather than addressing single problems” (Walters, 2011, p. 6). 

 

De programmatische benadering kan gezien worden als een strategie voor het realiseren 

van fundamentele veranderingen samen met de partnerorganisaties en andere 

stakeholders uit de regio’s (Walters, 2011, p. 6).   

 

De programmatische benadering komt voort uit een ‘Theory of Change’. Binnen de 

ontwikkelingssector worden verschillende ‘Theory of Change’ gebruikt (Walters, 2011, 

pp. 7-8). Ten eerste worden soms theorieën voor verandering in armoede en onrecht 

gebruikt die impliciet en vaag zijn en gebaseerd zijn op percepties van armoede en 

assumpties van verandering. Dit heeft zijn beperkingen, omdat deze benadering zich 

focust op slechts een bepaald aspect van de problemen en niet de andere dimensies 

gerelateerd aan armoede en onrecht meeneemt. Ten tweede maken vooral grote 

internationale ontwikkelingsorganisaties gebruik van een theorie gebaseerd op het idee 

dat ontwikkeling kan worden gevormd van buiten af en via een top-down structuur kan 

worden gemanaged.  Ontwikkeling wordt in deze benadering gezien als een lineair proces 

wat volgens een logisch kader kan worden vormgegeven. De valkuil van deze benadering 

is dat dit kader geen ruimte laat voor onverwachte veranderingen. Deze benadering leidt 

tot een donorrelatie, waarbij de impact van de benadering vaak op de oppervlakte blijft. 

Een geheel andere benadering is de ‘Systems Thinking’. Systemen worden gedefinieerd 

als een interactie tussen verschillende actoren die zich aanhoudend ontwikkelen als een 

gezamenlijk geheel. ‘Systems Thinking’ kijkt eerst naar het geheel en kijkt vanuit daar 

naar delen  die het geheel kunnen beïnvloeden. Dit wordt gedaan vanuit de gedachte dat 

het veranderen van delen van het geheel altijd het geheel zal veranderen. De 

verandering op het gehele systeem is echter onvoorspelbaar en niet te plannen (Walters, 

2011, pp. 7-8). ICCO maakt gebruik van deze benadering, maar probeert de onzekerheid 

die gepaard gaat met ‘Systems Thinking’ te verminderen door de veranderingen te 

volgen in monitoring systemen. Vanuit deze gedachte is de Programmatic Approach van 

ICCO ontwikkeld, waarbij de volgende punten van belang zijn voor ICCO’s ‘theory of 

change’ (Walters, 2011, pp. 7-8): 

- Ontwikkelingsproblemen zijn een resultaat van complexe systemen en verbonden 

actoren, structuren, instituties en processen; 

- De complexe problematiek heeft een benadering nodig die met deze complexiteit 

kan omgaan. Hiervoor is een Multi Stakeholder Process (MSP) nodig; 

- MSP’s leidt tot gezamenlijk leren en samenwerking tussen de betrokken actoren; 

- De MSP zijn representatief voor het systeem dat betrokken is bij de problematiek; 
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- De samenwerking tussen de verschillende actoren en organisaties leidt tot de 

toegevoegde waarde: grotere effectiviteit in de verandering op institutioneel 

niveau en in het gehele systeem; 

- ICCO zal bestaande samenwerkingsverbanden blijven ondersteunen en nieuwe 

samenwerkingsverbanden opstarten; 

- Coalities en samenwerkende actoren krijgen het eigenaarschap van de 

programmatische samenwerking;  

- Dit impliceert dat elke coalitie de mogelijkheid heeft om verschillende 

financieringsmogelijkheden te identificeren om als organisatie onafhankelijk te 

blijven bestaan. ICCO vindt het ook wenselijk dat samenwerkingsverbanden niet 

geheel afhankelijk zijn van de financiering van ICCO.  

 

Respondent 7, van het Global Office, vat het programmatisch werken samen wanneer ze 

de rol van het Global Office uitlegt ten opzichte van de regiokantoren en de 

partnerorganisaties:  

 

“Waar jij zegt van global office staat er boven, zou ik eerder zeggen, nee global 

office staat er onder: we zijn supportive, we zijn ondersteunend, we zijn ten 

behoeve van het breder belang en dat is toch wel de uitvoering van de 

programma's in het zuiden die ook bepaald worden door wat de organisaties 

willen of door de adviesraden3” (R7, r. 20).  

 

5.2.2 DE ROL VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD 

 

ICCO wil programmatisch werken met organisaties uit het maatschappelijk middenveld 

van ontwikkelingslanden. Maatschappelijk middenveld organisaties spelen een 

belangrijke rol in het veranderen van systemen van onderdrukking, marginalisering en 

discriminatie, omdat deze systemen vaak worden gecreëerd of in stand worden gehouden 

door het falen van de overheid in combinatie met economische systemen die het welzijn 

van de rijken en niet de armen stimuleert. ICCO kan samen met organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld deze problemen aanpakken. Dit wordt gedaan vanuit de 

gedachte dat als organisaties samen werken, zij sterker staan dan alleen: zij kunnen 

gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de problemen in hun maatschappij te 

analyseren, een visie te creëren, strategieën te ontwikkelen, financiering regelen, 

capaciteit creëren etc. “In this way added value is created by addressing the complexity 

at various levels leading to greater effectiveness in results. We expect more fundamental 

changes to occur due to the cooperative work” (Walters, 2011, p. 8).  

 

Naast de organisaties uit het maatschappelijk middenveld moet er ook worden 

samengewerkt met private organisaties en kennis instituten. Uiteindelijk moet de lokale 

en nationale overheid er ook bij betrokken worden omdat veranderingen in de 

samenleving vaak een verandering in regelgeving nodig heeft.  

 

ICCO probeert dus programmatisch te werken met organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld in ontwikkelingslanden, zoals TA. De programmatische benadering van ICCO 

zorgt ervoor dat het beleid per land en per regio kan verschillen. De coalities in de 

                                           
3 De adviesraden binnen de regio’s zijn binnen dit onderzoek achterwege gelaten. In de discussie en 
aanbevelingen wordt dit verder uitgewerkt. 



 

Gezamenlijk waarde creëren – R.M. Spekman     49 

ontwikkelingslanden krijgen namelijk het eigenaarschap van de samenwerking. De 

program officer’s van de regionale kantoren ondersteunen de coalities. De afdeling Policy 

& Development, van the Global Office in Utrecht, coördineert vervolgens de 

samenwerking met de regionale kantoren en bewaakt het corporate beleid (R7). Het 

corporate beleid van ICCO wordt gezamenlijk met de regiokantoren gevormd, door te 

kijken naar de belangrijkste thema’s in de regio’s: “omdat we ook zeggen dat juist veel 

meer zeggenschap bij de regio's zou moeten liggen, wordt juist nu ook corporate policy 

gebaseerd op wat er regionaal wordt bedacht” (R7, r. 8).  Op deze manier probeert ICCO 

het beleid aan te passen aan de wensen per regio.  

 

Samengevat kan gesteld worden dat zowel ICCO als het programma van TA bijdraagt 

aan in het voorzien van de behoefte van de rurale bevolking, doordat het programma en 

de internationale samenwerking beiden zijn ingericht aan de hand van de wensen die 

leven binnen de bevolking, land en regio. 

 

In de volgende paragraaf wordt gekeken hoe de internationale samenwerking volgens 

zowel ICCO, als de partnerorganisaties van TA, in de toekomst voortgezet kan worden en 

hoe zij dit vormgegeven zien. 

 

5.3 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN ICCO VOOR TSHINTSHA 

AMAKHAYA 

 

In de veranderende omgeving waarbinnen Zuid-Afrika en TA zich bevinden speelt 

uiteindelijk de vraag hoe de samenwerking tussen ICCO en het programma TA het beste 

kan worden vormgegeven om van toegevoegde waarde te zijn voor de rurale bevolking. 

Zowel ICCO als TA hebben hier een visie over, die hieronder worden besproken.  

5.3.1 ICCO ALS ENTREPRENEURIAL INNOVATOR 

 

ICCO voorzag in augustus 2011 dat het speelveld waarop zij zich bevindt ontzettend aan 

het veranderen is. Schaarste van natuurlijke hulpbronnen, de economische crisis en de 

veranderingen in de wereldmachten laten hun sporen na binnen de ontwikkelingssector. 

In augustus 2011 is ICCO gestart met een reflectie op haar rol binnen de 

ontwikkelingssector (ICCO, Augustus 2011, pp. 2-4). In het visie document 2020 worden 

vier verschillende scenario’s geschetst over de rol die ICCO in 2020 kan spelen. De 

scenario’s kunnen gezien worden als een middel om over de toekomst na te denken en 

hier een invulling aan te geven. De scenario’s zijn geformuleerd om een keuze te maken 

in de richting die ICCO op wil gaan.  

De scenario’s zijn weergegeven aan de hand van twee assen. De eerste as geeft de vraag 

weer of ICCO wel of niet gelooft dat de wereld om kan én wil gaan met de grote 

mondiale verandering die nu al spelen. Aan de ene kant van de as zal ongelijkheid blijven 

bestaan door een alsmaar groeiende elite wat ten koste gaat van de armen; de ‘survival 

of the fittest’ is dan de geldende regel. Aan de andere kant van de as zal ongelijkheid 

afnemen doordat dominante instituties, zoals overheden, multinationals etc., zullen 

realiseren dat een nieuwe vorm van produceren en consumeren noodzakelijk is. De 

dominante instituties zijn bereid om hun macht te delen en gezamenlijk de mondiale 

vraagstukken op te pakken (ICCO, Augustus 2011, pp. 8-9). De tweede as geeft de 

vraag weer wie het voortouw neemt ten behoeve van globalisering en verandering. Aan 



 

Gezamenlijk waarde creëren – R.M. Spekman     50 

de ene kant van de as zijn dit de dominante instituties die leidend zullen zijn in het 

creëren van verandering. Aan de andere kant van de as zijn de markten en het 

maatschappelijk middenveld aanjagers in het creëren van verandering (ICCO, Augustus 

2011, pp. 8-9). 

 

Wanneer deze twee assen in een matrix worden geplaatst zijn de vier verschillende 

scenario’s voor de rol en positie van ICCO te plaatsen (ICCO, Augustus 2011, p. 9). Elk 

van deze scenario’s zullen kort worden besproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBAL CATALYST houdt in dat de organisatie sterk gelooft in de mogelijkheden tot 

veranderingen. De belangrijkste rol van ICCO is om de partners in het Zuiden te 

versterken. 

HUMANITARIAN AID ORGANIZATION houdt in dat de belangrijkste rol van ICCO is om 

de slachtoffers van mondiale ontwikkelingen te helpen. 

ENTREPRENEURIAL INNOVATOR houdt in dat ICCO de kansen pakt om sociale, 

economische en politieke veranderingen te bewerkstelligen.  

GLOBAL POLITICAL ACTIVIST houdt in dat de belangrijkste rol van ICCO is om 

compenserende macht uit te oefenen op de dominante instituties die een bedreiging 

vormen voor ICCO’s doelgroep (ICCO, Augustus 2011, pp. 10-11). 

 

Tussen augustus en november 2011 heeft ICCO verschillende werkgroepen, discussies en 

een ranking georganiseerd onder de medewerkers om gezamenlijk een visie te vormen 

voor 2020 en de rol van ICCO verder in te vullen. In november 2011 is gebleken dat de 

visie van ICCO ligt in de rol van Entrepreneurial Innovator (ICCO, Augustus 2011; ICCO, 

November 2011). Dit houdt in dat de organisatie ondernemerschap combineert met 

innovatie. Ondernemerschap ziet ICCO als: “an entrepreneur we define as somebody who 

takes risks in order to create extra value, an entrepreneur is always looking for new 

opportunities, knows who his ‘customers’ are and is able to ‘sell’ his ‘product’ to his 

costumers” (ICCO, 2011, p. 1). In de rol van Entrepreneurial Innovator benadert ICCO 

mensen niet als slachtoffer, maar als mensen met de vaardigheden en de middelen die 

de kans moeten krijgen om zich zelf verder te ontwikkelen: “we believe in the power of 

Figuur 3: Mogelijke rollen van ICCO in 2020 
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people to create their own change by equipping them with the right knowledge and tools” 

(ICCO, Augustus 2011, pp. 10-11). Ondernemerschap wordt gezien als belangrijk voor 

zowel economische als politieke en sociale veranderingen van de maatschappij (ICCO, 

Augustus 2011, p. 11). 

 

Om ondernemerschap onder de doelgroep van ICCO te stimuleren en te faciliteren is 

ICCO op dit moment bezig met het opzetten van een Investeringsfonds.  

5.3.2 ICCO’S INVESTMENTSFUND 

 

Voor het Investeringsfonds van ICCO wordt op dit moment een bedrijfsplan gemaakt dat 

nog moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur van ICCO. Het 

Investeringsfonds is dus een plan in ontwikkeling. Van belang is dat het 

investeringsfonds niet wordt gezien als ‘de oplossing’ voor de rol van ICCO als NGO, 

maar dat het een mogelijkheid biedt om om te gaan met de veranderingen op het 

speelveld van de ontwikkelingssector, zoals de opkomst van de BRICS landen. Daarnaast 

biedt het investeringsfonds alleen een mogelijkheid voor bepaalde programma’s die er 

baat bij hebben om toegang te krijgen tot de markt (R5, R6).  

 

Het investeringsfonds is ontwikkeld vanuit de gedachte dat er een aantal perversiteiten in 

de ontwikkelingssector zijn geslopen. Zo zien de respondenten een gering effect van de 

geboden ontwikkelingssamenwerking op de sociale en de economische sector. De 

gedachte is dat er te weinig wordt gekeken naar de balans tussen de economische en 

sociale sector. Deze moeten gezamenlijk en tegelijkertijd worden aangepakt om 

ontwikkeling te kunnen waarborgen. De tweede perversiteit is dat 

ontwikkelingssamenwerking toch ‘gratis’ geld is (R5), waardoor de drive binnen de 

ontwikkelingslanden ontbreekt om echt te ontwikkelen. De derde perversiteit die wordt 

genoemd is dat, ondanks dat vaak wordt gezegd dat het beleid wordt gevormd middels 

een bottom-up approach, dit toch vaak niet het geval is. Dit komt omdat westerse NGO’s 

afhankelijk zijn van westerse overheden, wordt het beleid vaak in het westen bepaald.  

Dit was dan ook één van de redenen voor ICCO om met de ProCoDe agenda, waaronder 

het programmatisch werken valt, van start te gaan (R5).  

 

ICCO ziet dat veel organisaties, zoals kleine boerenorganisaties, geen toegang krijgen tot 

de markt. Enerzijds ligt dit aan het feit dat zij geen onderpand hebben waardoor zij niet 

aan financiering kunnen komen. Anderzijds ligt dit aan het gebrek aan kennis en 

expertise om een organisatie te leiden. Een samenwerking tussen ICCO’s 

Investeringsfonds en de NGO ICCO biedt een balans tussen dit economische en sociale 

aspect.  De NGO ICCO zal de boerenorganisatie ondersteunen om zich te ontwikkelen en 

een organisatie te leiden. ICCO’s Investeringsfonds zal toegang tot de markt creëren 

door het risico te nemen te investeren in de boerenorganisatie en geen onderpand te 

eisen.  

 

“Het probleem is alleen een beetje dat die... dat die niet alleen geld nodig hebben, 

de belangrijkste reden is wel geld, maar als je dat geld gaat geven, dan gaan ze 

nog steeds niet vanzelf ontwikkelen: want ze kennen ook de klappen van de 

zweep niet, ze weten niet hoe ze administratie moeten voeren, ze weten niet hoe 

ze moeten exporteren, dus als je dan én kapitaal, aangevuld met technische 
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assistentie, basic development, als je dat kan organiseren, dan krijg je ze wel 

succesvol!” (R6, r. 10) 

 

ICCO’s investeringsfonds wordt zo gezien als een aparte organisatie van de NGO ICCO. 

Beide organisaties streven ernaar om ontwikkeling te bieden, maar de invulling waarop 

dit wordt gedaan is verschillend. ICCO zal de boerenorganisaties namelijk ondersteuning 

bieden om zich te ontwikkelen tot een marktwaardige organisatie. Het investeringsfonds 

gaat op zoek naar deze markten voor de boerenorganisaties. Deze tweedeling tussen het 

investeringsfonds en ICCO zorgt ervoor dat ICCO nooit de organisatie is die een 

boerenorganisatie failliet laat gaan, wanneer deze zich niet aan de afspraken houdt. 

Mogelijk krijgt het Investeringsfonds ook een andere naam, zodat de organisatie niet 

altijd gekoppeld is aan de NGO ICCO (R5, R6).  

 

Juist in een BRICS land als Zuid-Afrika biedt het Investeringsfonds mogelijkheden. De 

hoge gini-coëfficiënt toont aan dat er in Zuid-Afrika wel een markt aanwezig is waar het 

Investeringsfonds mee kan werken. In een land waar nauwelijks een markt aanwezig is 

heeft een investeringsfonds geen effect: “als je niks kan verdelen, dan heb je nog steeds 

niks” (R5, r. 60). Daarnaast is het van belang om de bedrijvigheid die in Zuid-Afrika 

ontstaat sociaal en duurzaam te organiseren. Om deze reden is het van belang om een 

ontwikkelingsorganisatie als ICCO in dit proces te betrekken: het Investeringsfonds weet 

namelijk hoe een organisatie marktwaardig kan worden en een ontwikkelingsorganisatie 

als ICCO kan deze organisaties ondersteunen door hun aanwezigheid (R5 & R6).  

 

Naast dat boerenorganisaties volgens de respondenten toegang tot de markt willen 

krijgen, komt de vraag ook vanuit de westerse landen. Zo willen Nederlandse klanten 

graag dat producten duurzaam zijn verbouwd. Hier willen Nederlandse ondernemers op 

in spelen, waarbij ze uiteindelijk bij een organisatie als ICCO komen. ICCO helpt hen 

duurzaamheid in de keten van het productieproces te brengen. Zo werkt ICCO op dit 

moment onder andere samen met Albert Heijn om de keten van het verbouwen van 

cashewnoten duurzamer te maken. Zo wordt opnieuw een balans gevonden tussen de 

sociale en de economische sector (R5).  

 

ICCO ziet haar rol in de toekomst dus als een Entrepreunerial Innovator: het grijpen van 

kansen en het stimuleren van ondernemerschap. Hier past het Investeringsfonds goed in. 

In de volgende paragraaf wordt besproken hoe TA de rol van ICCO voor zich ziet in de 

toekomst.  

5.3.3 DE ROL VAN ICCO VOLGENS TSHINTSHA AMAKHAYA 

 

In paragraaf 5.1 spraken de respondenten al hun waardering uit over TA, maar ook ICCO 

wordt erg gewaardeerd door de respondenten. De respondenten geven aan dat ICCO 

onmisbaar is, zowel voor het creëren van de samenwerking als de financiële bijdrage en 

de ondersteunende rol: 

 

“ICCO's role is very critical for TA. Because without ICCO I don't think we would 

manage. First to establish that network, but also we could only go through with 

this research for 12 months, because of ICCO. We see their role as supporting the 

engaging of the program and the research. So there is definitely... We see the role 

of ICCO continue. And I think they should!” (R13, r. 42). 
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De respondenten zouden graag met ICCO samen blijven werken. De partnerorganisaties 

van TA geven aan geen grote veranderingen in de rol van ICCO te willen; ze zouden 

graag willen dat ICCO hen blijft ondersteunen door middel van financiering en het geven 

van trainingen (R12, R13, R14). 

 

“But essentially I think the collaboration is something that is grounded in the work 

of organizations and we wouldn't necessarily want the donor to play a very active 

role in the project” (R12, r. 26).  

 

Daarnaast hebben de respondenten verschillende ideeën over de rol die ICCO zou 

kunnen spelen. Zij zien ICCO als een verbinder met andere NGO’s, als doorgeefluik, als 

entrepreneur en als kennisbron. Deze verschillende rollen worden hier onder verder 

uitgewerkt.  

 

ICCO ALS VERBINDER MET ANDERE NGO’S IN DE LANDBOUWSECTOR 

De respondenten zien het netwerk van ICCO als erg nuttig en zouden hier graag meer 

gebruik van willen maken. Op deze manier kunnen ervaringen, kennis en expertise 

worden uitgewisseld. De respondenten zien deze verbinding op verschillende niveaus, 

zowel binnen het continent Afrika als met de andere twee BRICS landen, Brazilië en India 

(R8, R9, R12 & R14).  

 

TA zou graag met de andere twee BRICS landen in contact komen omdat deze landen in 

een vergelijkbare situatie zitten als Zuid-Afrika. Op deze manier kunnen zij van elkaar 

leren:  

 

“The role of ICCO can be to connect different organizations to each other to create 

value in South Africa and to connect or to organize a trade off between Brazil and 

India; the BRICS countries” (R8, r. 31). 

 

Daarnaast zouden de respondenten ook graag in contact komen met NGO’s in Afrika. Zo 

vertelt een respondent, die een aantal weken daarvoor een training van ICCO heeft 

bijgewoond, dat hij veel baat ziet bij een verbinding met de NGO’s uit andere landen die 

hij daar heeft ontmoet (R13). Hiermee doelt de respondent op de NGO’s die in andere 

landen in Afrika werken rondom hetzelfde thema. Het idee is om van elkaar te leren en 

ervaringen uit te wisselen, maar mogelijk ook de boeren met elkaar te verbinden (R13).  

 

“I think that there is much to learn from the African partners. In South Africa we 

have Tshintsha Amakhaya: but we need to learn from the partners, and we need 

to learn from the other partners in this continent. And for that we need resources, 

and this is where we hope to see ICCO also trying to work together with partners 

and how can we learn from each other. And how can that be a profit for the 

farmers” (R13, r. 54) 

 

De respondenten zien dus niet alleen een verbinding tussen NGO’s voor zich, maar zien 

ook mogelijkheden om de boeren betrokken bij deze NGO’s met elkaar te verbinden.  

 

ICCO ALS DOORGEEFLUIK 

De respondenten zijn bang dat het lidmaatschap van Zuid-Afrika van de BRICS een 

verkeerd beeld geeft, namelijk dat geheel Zuid-Afrika welvarend is. De respondenten zijn 

bang dat zij hierdoor financiering en ondersteuning mis zullen lopen (R12). De 
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respondenten denken dat ICCO een goede rol kan spelen in het doorgeven van de 

huidige situatie in Zuid-Afrika. Door gebruikt te maken van de informatie die ICCO ‘in het 

veld’ op doet en door beeldmateriaal zou ICCO dit kunnen vormgeven. De Duitse 

alliantiepartner van ICCO, EED, die ook bij Tshintsha Amakhaya betrokken is, is hier al 

verder in gevorderd. 

Naast dat dit het werkelijke beeld weer geeft van het Zuid-Afrikaanse platteland, kan dit 

materiaal ook gezien worden als ‘promotie materiaal’ voor ICCO. Dit geeft TA een 

gelijkwaardige rol ten opzichte van ICCO, omdat dit een uitwisseling aan informatie 

inhoudt.  

 

“The fact that ICCO is a partner in it, they should play a more, not precisely an 

more active role, but there should be a more active exchange of information and 

guide role, and… ja… We would like that engagement. We have that with the other 

partner EED, where there is... we giving them feedback and engagement and 

discussion and field visits, and I think the eehm.. some of that is also happening 

with the current ICCO partner, but mostly in terms of the ICCO bilateral” (R12, r. 

40).  

 

ICCO ALS ENTREPRENEUR 

Zoals eerder is aangegeven is het erg lastig voor de small scale farmers om op de markt 

te komen. Respondent 9 en 10 geven aan dat ICCO hierin een rol kan spelen. Aan de ene 

kant kan ICCO een rol spelen in het ondersteunen en begeleiden van de boeren in het 

opzetten van een goed bedrijf. Aan de andere kant kan ICCO een rol spelen door de 

organisaties van TA kennis te laten maken met grote bedrijven, zodat er een markt 

gecreëerd kan worden (R10).  

 

Respondent 14 denkt hier echter anders over: “The markets don't work for the poor! 

They just don't!” (R14, r. 64). Deze respondent geeft aan dat juist meer met 

overheidsorganisaties moet worden samengewerkt, zoals het voorzien van eten aan 

scholen, ziekenhuizen en klinieken. De small scale farmers lukt het namelijk niet om op 

het niveau van de grote commerciële boerenbedrijven te komen, waardoor ze nooit met 

deze bedrijven kunnen concurreren. Wat ook nog mogelijk is, is het creëren van een 

niche, waar de kleine boerenorganisaties in kunnen starten (R14). 

 

ICCO ALS KENNISBRON 

De respondenten denken verder dan de problematiek van de rurale bevolking in Zuid-

Afrika, en geven aan  meer kennis te willen over de klimaat problematiek (R9, R10, R11 

& R16). De respondenten willen graag leren duurzamer te werken en dit vooral ook mee 

geven aan de rurale bevolking. Hierin zien zij een rol voor ICCO (R9, R10, R11 & R16).  

Daarnaast weten de respondenten niet goed hoe zij moeten reageren op het 

lidmaatschap van Zuid-Afrika aan de BRICS en zouden hier ook ondersteuning in willen 

(R16).   

 

De respondenten die een training van ICCO hebben gevolgd zijn hier erg tevreden over 

en geven aan dat ICCO dit vooral moet door zetten (R13 & R15). 

 

De partnerorganisaties van TA zien voor ICCO verschillende rollen die van toegevoegde 

waarde zullen zijn voor het programma en daarmee ook in het voorzien van de behoefte 

van de rurale bevolking. Ook lijkt de wens van TA voor de rol van ICCO aan te sluiten bij 
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de visie van ICCO op haar rol; namelijk de rol van entrepreuneral, waarbij het helpen 

creëren van markt mogelijkheden voor de rurale bevolking centraal staat.  

 

5.4 SAMENWERKEN RONDOM PUBLIEKE WAARDE 

 

Nadat duidelijk is geworden hoe de samenwerking tussen ICCO en TA is vormgegeven, 

hoe deze wordt gewaardeerd en welke visie zij hebben op de samenwerking, kan een 

antwoord worden geformuleerd op de tweede deelvraag: 

 

Hoe wordt de internationale ontwikkelingssamenwerking tussen ICCO en het Zuid-

Afrikaanse programma Tshintsha Amakhaya vormgegeven om in deze behoefte te 

voorzien? 

 

De huidige samenwerking tussen ICCO en TA wordt gevormd door de programmatische 

benadering die ICCO hanteert. Deze benadering geeft het eigenaarschap van het beleid 

dat gevoerd wordt aan het programma TA. Het regionale kantoor, specifiek de program 

officer, ondersteunt TA hierin. De rol van ICCO in het creëren van de waarde voor de 

rurale bevolking is op dit moment dus ondersteunend. Het actief inspelen op de behoefte 

van de rurale bevolking ligt dus in handen van TA. De partnerorganisaties geven aan dat 

zij in deze behoefte kunnen voorzien, doordat het programma de verschillende 

partnerorganisaties samen brengt; zelfstandig zouden zij niet in de behoefte van de 

rurale bevolking kunnen voorzien.  

 

Zowel ICCO als TA hebben een visie op de manier waarop de samenwerking kan worden 

vormgegeven om ook in de toekomst in de behoefte van de rurale bevolking te voorzien. 

ICCO heeft als visie de rol van ‘Entrepreunerial Innovator’ te vervullen, waarbij ICCO 

gelooft in de kracht van de mensen zelf, zij moeten slechts worden ondersteund. Hierbij 

wordt het stimuleren van ondernemerschap als een belangrijk middel gezien. Het plan 

van het Investeringsfonds van ICCO draagt hier aan bij.  

De rol van ‘Entrepreunerial Innovator’ past bij de visie die TA heeft op de rol van ICCO: 

een ondersteunende rol, waarbij TA vooral het eigenaarschap behoudt, maar wel kan 

profiteren van de expertise en middelen van ICCO. Op deze manier denkt TA ook in de 

toekomst te kunnen voorzien in de behoefte van de rurale bevolking.  
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ONDERZOEKSFASE 2 

THEORIE & ANALYSE: BEANTWOORDEN LAATSTE TWEE DEELVRAGEN 

In de eerste onderzoeksfase is via de empirische resultaten een antwoord geformuleerd 

op de eerste drie deelvragen; het speelveld waarbinnen Tshintsha Amakhaya zich bevindt 

is omschreven, de behoefte van de rurale bevolking en de manier waarop Tshintsha 

Amakhaya en ICCO zijn vormgegeven rondom het creëren van publieke waarde en hun 

visie op de toekomst.  

In de tweede onderzoeksfase wordt aan de hand van theorie een koppeling gemaakt met 

de empirische resultaten. De hoofdstukken zijn opgebouwd met eerst een omschrijving 

vanuit de literatuur waarna vervolgens een analyse volgt van de verbinding van de 

empirische resultaten en de literatuur. Eerst wordt gekeken naar welke organisatorische 

verbanden bijdragen aan het creëren van publieke waarde. In hoofdstuk 8 wordt de 

strategie van PVM uitgelegd en verbonden met de empirische resultaten.  
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6. HET MANAGEN VAN COMPLEXE PROBLEMEN 

 

In de vorige twee hoofdstukken is beschreven wat de publieke waarde – de behoefte – 

van de rurale bevolking is volgens de medewerkers van Tshintsha Amakhaya. Vervolgens 

is omschreven hoe zowel ICCO, als TA de samenwerking voor zich zien. In dit hoofdstuk 

wordt vanuit de theorie gekeken welke organisatorische verband het best aan deze 

behoefte kan bijdragen. Hiermee wordt een antwoord geformuleerd op de derde 

deelvraag: 

Via welke type organisatorische verbanden kunnen ontwikkelingsorganisaties, in het 

bijzonder ICCO, bijdragen aan de behoefte van de rurale bevolking in Zuid-Afrika? 

Net als in hoofdstuk vier wordt gestart met de problemen waarmee de burgers, 

overheden en bedrijven te maken krijgen. De behoefte van de mensen wordt bepaald 

door de problemen die zij tegen komen. Vanuit deze gedachte worden de problemen 

vanuit de theorie nader geduid. Vervolgens wordt gekeken welk organisatorische verband 

het beste deze problemen kan managen en zo kan bijdragen aan het creëren van 

publieke waarde.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de empirie uit de tweede onderzoeksfase 

gekoppeld aan de theorie. Afsluitend wordt de deelvraag beantwoord middels een 

analyse tussen de theorie en de empirie.  

 

6.1 COMPLEXE PROBLEMEN 

 

Veranderingen in de huidige maatschappij gaan gepaard met onzekerheden over hoe hier 

mee moet worden om gegaan. De veranderingen zijn diffuus omdat er verschillende 

percepties bestaan over hoe de veranderingen moeten worden geïnterpreteerd en in 

welke mate deze ernstige problemen veroorzaken (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 28). De 

veranderingen en onzekerheden in de maatschappij kunnen worden samengevat in vier 

verschillende problemen: technische-, ongetemde technische-, ongetemde politieke- en 

complexe problemen (Kenis & Provan, 2008, pp. 28-29). Technische problemen zijn 

problemen die niet leiden tot een conflict en waar voldoende kennis en vaardigheden 

voor aanwezig zijn om de problemen op te lossen. Ongetemde technische problemen 

hebben echter nog geen oplossing, terwijl wel iedereen het er over eens is dat deze 

problemen moeten worden opgelost (vb. bestrijden van HIV/Aids). Ongetemde politieke 

problemen zijn problemen waar de kennis en vaardigheden voor aanwezig zijn maar die 

sociaal gezien tot een conflict kunnen leiden (vb. euthanasie). Complexe problemen zijn 

problemen waar veel onzekerheid over bestaat, doordat deze conflicterende belangen 

opwerpen en er nog geen oplossing voor is gevonden. In onderstaand tabel zijn deze 

verschillende problemen weer gegeven (Hoppe, 1998 in: Koppenjan & Klijn, 2010, p. 

29).  

Tabel 1: Vier typen problemen 

 Certainty on (scientific) knowledge 

(Societal) agreement on 

problem formulation 

Large Little 

Large Technical problems Untamed technical problems 

Little Political problems Wicked problems 
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De huidige maatschappij wordt in toenemende mate geconfronteerd met complexe 

problemen, ook wel wicked problems genoemd (Noordegraaf, Geuijen, & Meijer, 2011, p. 

9; Koppenjan & Klijn, 2010, p. 1; Bueren, Klijn, & Koppenjan, 2003; Kenis & Provan, 

2008, p. 298). Voorbeelden zijn de economische crisis, het klimaat probleem, schaarste 

van natuurlijke bronnen etc. De ontwikkelingssector richt zich vaak specifiek op het 

aanpakken van dergelijke complexe problemen, zoals het bestrijden van armoede.  

6.1.1 DE DEFINITIE VAN COMPLEXE PROBLEMEN 

 

Complexe problemen zijn problemen die gekenmerkt worden door een multiproblematiek 

waarbij in de loop van de tijd bij het ontwikkelen van een product of bij het oplossen van 

een probleem incomplete, contradictorische en veranderende vereisten voordoen (Kenis 

& Provan, 2008, p. 298). Complexe problemen voldoen vaak aan een aantal kenmerken. 

Zo zijn er verschillende partijen bij betrokken die het vaak niet eens zijn over de 

oplossing van het probleem en zelfs niet over de oorzaak van het probleem. Dit kan 

komen doordat het probleem technisch van aard is, of door de verschillende 

achtergronden van de betrokken partijen. Daarnaast lopen de problemen vaak door 

traditionele grenzen heen, zo hebben zowel publieke-, als private organisaties met de 

problemen te maken, maar kunnen ze zelfs landgrenzen overbruggen (Koppenjan & Klijn, 

2010, p. 1). Dit zorgt ervoor dat één enkele partij het probleem niet kan oplossen. 

6.1.2 COMPLEXE PROBLEMEN VAN DE RURALE BEVOLKING IN ZUID-

AFRIKA 

 

In hoofdstuk 4 is de behoefte van de rurale bevolking van Zuid-Afrika besproken aan de 

hand van de problemen die zij dagelijks mee maken. Het algehele probleem van de 

rurale bevolking is armoede. Armoede kan gezien worden als een complex probleem. Het 

bestaat uit allerlei andere problemen, zoals honger, ongelijkheid, oneerlijke verdelingen 

in een land en zelfs in de wereld etc. Armoede is grensoverschrijdend en er zijn meerdere 

percepties over de manier waarop dit probleem kan worden opgelost (zie 5.2.1 over 

alleen al de verschillende benaderingen van ontwikkelingsorganisaties).  

 

Om grip te krijgen op het complexe probleem armoede, is het probleem gezamenlijk door 

TA en de rurale bevolking onderverdeeld in problemen die de rurale bevolking dagelijks 

tegenkomen. Samengevat komen deze neer op het leiden van honger, het 

discriminerende beleid van de overheid richting de kleine boerenorganistaties, het gebrek 

aan expertise om een boerderij te onderhouden, geen toegang tot de markt en 

landrechtenproblematiek. Deze problemen zijn elk te plaatsen in de vier verschillende 

problemen die Hoppe (1998 in: Koppenjan & Klijn, 2010, p. 29) onderscheidt.  

 

De multiproblematiek van de armoede die heerst onder de rurale bevolking van Zuid-

Afrika is op deze manier onderverdeeld in problemen die elk op een andere manier 

kunnen worden aangepakt. Zo kunnen de partnerorganisaties zelfstandig het gebrek aan 

expertise en vaardigheden om een boerderij te onderhouden aanpakken, maar zijn de 

organisaties afhankelijk van elkaar om het beleid van de overheid aan te pakken. 

Uiteindelijk zijn de organisaties zo afhankelijk van elkaar om de armoede die heerst 

onder de rurale bevolking van Zuid-Afrika aan te pakken. 
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Tabel 2: De multiproblematiek van de rurale bevolking van Zuid-Afrika 

 Certainty on (scientific) knowledge 

(Societal) agreement on 

problem formulation 

Large Little 

Large Technical problems: 

- Gebrek aan expertise en 

vaardigheden om een 

boerderij te onderhouden. 

Untamed technical problems: 

Little Political problems: 

- Discriminerend beleid van de 

overheid t.o.v. de kleine 

boerenorganisaties; 

- Geen toegang tot de markt; 

- Landrechtenproblematiek. 

Wicked problems: 

- Het leiden van honger. 

 

 

De toename aan complexe problemen in de samenleving leidt tot verschillende 

onzekerheden; dit wordt in de volgende paragraaf verder uitgewerkt.  

 

6.2 ONZEKERHEDEN 

 

Onzekerheden komen voor wanneer partijen te maken krijgen met de eerder genoemde 

complexe problemen en het effect van mogelijke oplossingen onduidelijk is. Deze 

onzekerheden komen voor door een gebrek aan informatie en kennis, gebrek aan kennis 

over hoe het proces zal verlopen vanwege onvoorspelbaar gedrag van de betrokken 

actoren en door de complexe institutionele context waarin zij zich bevinden (Koppenjan & 

Klijn, 2010, p. 6). Koppenjan & Klijn (2010) onderscheiden drie soorten onzekerheden: 

substantive, strategisch en institutioneel.   

6.2.1 SOORTEN ONZEKERHEDEN 

 

Substantive onzekerheid is een onzekerheid die gaat over de aard van complexe 

problemen. Het heeft te maken met de beschikbaarheid van informatie: door gebrek aan 

informatie worden aannames gemaakt op basis van eerdere informatie. Daarnaast heeft 

het te maken met de verschillende interpretaties van de betekenis van de informatie, 

doordat men verschillende perceptie of informatie kan hebben (Koppenjan & Klijn, 2010, 

p. 6). 

Strategische onzekerheid heeft te maken met de manier waarop de complexe problemen 

door de verschillende actoren worden gezien en de strategische keuzes die zij hierop 

baseren. De actoren zullen hierbij reageren op elkaars strategische zetten. Deze 

onverwachte strategische bewegingen horen bij het intrinsieke karakter tussen interactie 

processen van complexe problemen (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 7). 

Institutionele onzekerheid heeft te maken met de institutionele context waarin de actoren 

zich bevinden. Het gedrag van de actoren wordt namelijk bepaald door de taken, opinies, 

regels en taal van de eigen organisatie. Interactie bij complexe problemen met andere 

actoren kan hier dus voor problemen zorgen (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 7). 

 

NATUURLIJK RESPONS OP DE ONZEKERHEDEN 

Er zijn een aantal natuurlijke responsen te onderscheiden om deze onzekerheden tegen 

te gaan. Om substantive onzekerheid tegen te gaan zal  geprobeerd worden informatie te 

verzamelen door wetenschappelijk onderzoek te doen en experts erbij te betrekken 
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(Koppenjan & Klijn, 2010, pp. 8, 24-26). Dit idee is gebaseerd op de gedachte dat de 

onzekerheid voort komt uit een gebrek aan kennis. Het vergroten van de kennis zal de 

oorsprong van het complexe probleem weergeven. In de praktijk blijkt echter dat het 

vergaren van extra kennis de verschillende percepties rond het probleem niet doet 

verdwijnen. Daarnaast is de objectiviteit van een onderzoek ook te bediscussiëren. De 

respons van het extra vergaren van kennis om substantive onzekerheid tegen te gaan 

lijkt hiermee niet te werken (Koppenjan & Klijn, 2010, pp. 8, 24-26).  

 

Om strategische en institutionele onzekerheid tegen te gaan zal geprobeerd worden om 

eenzijdige- en top-down maatregelen te nemen (Koppenjan & Klijn, 2010, pp. 8-9). Door 

een sterke sturing van bovenaf wordt getracht de ruimte van andere participanten te 

verminderen. Doordat hierdoor de belangen van de participanten worden genegeerd leidt 

dit tot grote weerstand. De onderlinge afhankelijkheid om het probleem op te lossen 

wordt hiermee onderschat. Ook deze respons leidt dus niet tot de gewenste resultaten.  

 

De natuurlijke responsen leiden niet tot het managen van de onzekerheden. Koppenjan & 

Klijn (2010) tonen een aantal manier waarop de verschillende onzekerheden wel kunnen 

worden gemanaged (Koppenjan & Klijn, 2010, pp. 9-12).  

 

HET MANAGEN VAN ONZEKERHEDEN 

Substantive onzekerheid kan gemanaged worden door niet op zoek te gaan naar een 

volledige consensus over de aard en de oplossing van het probleem, maar naar een 

gedeelde basis van samenwerking (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 10). Door het gebrek aan 

kennis en het feit dat kennis ambigu is, is eenzelfde probleem voor meerdere 

interpretaties vatbaar. Door voortdurende reflectie over de eigen referentiekaders heen is 

het mogelijk een gezamenlijke beeldvorming te creëren, waardoor oplossingen gevonden 

kunnen worden die voor de verschillende betrokken actoren interessant kunnen zijn. 

Belangrijk is wel dat de betrokken actoren beseffen dat hun interpretatie van het 

probleem één van de vele mogelijke interpretaties is.  

 

Strategische onzekerheid kan gemanaged worden door een gezamenlijke strategie te 

bepalen tussen de betrokken actoren (Koppenjan & Klijn, 2010, pp. 10-11). Wanneer de 

betrokken actoren beseffen dat zij onderling afhankelijk van elkaar zijn en de risico’s van 

de samenwerking zoveel mogelijk worden verminderd, hebben de betrokken actoren de 

mogelijkheid hun eigen strategieën af te stemmen op elkaar. Dit strategische spel kan 

bijvoorbeeld worden gemanaged door een procesmanager, die de strategievorming kan 

bevorderen door regels op te stellen.  

 

Institutionele onzekerheid kan op verschillende manieren worden gemanaged (Koppenjan 

& Klijn, 2010, pp. 11-12). Ten eerste door nieuwe regels op te stellen of om de 

bestaande regels te wijzigen, dit kunnen regels zijn die te maken hebben met de 

toetreding en samenstelling van het netwerk, de beoordeling van de netwerkresultaten 

en de interactie tussen de betrokken actoren in het netwerk. Ten tweede kan een 

regulerend kader worden gecreëerd door een onderling vertrouwen tussen de betrokken 

actoren. Ten derde kunnen de regulerende kaders worden beïnvloed door processen van 

reframing van de werkelijkheid. Door deze reframing kan onderling vertrouwen worden 

gecreëerd die gebaseerd is op een andere interpretatie.  
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6.2.2 ONZEKERHEDEN BINNEN TSHINTSHA AMAKHAYA 

 

Vanuit de resultaten blijkt dat TA te maken heeft gehad met substantive onzekerheid en 

nog steeds te maken geeft met strategische onzekerheid. De substantive onzekerheid 

van TA bleek uit de eerste fase van het programma, waarbij onderzoek is gedaan naar de 

aard van de problematiek onder de rurale bevolking. Volgens Koppenjan & Klijn (2010) is 

dit te omschrijven als een natuurlijke respons, die uiteindelijk niet de aard van de 

onzekerheid aanpakt: de verschillende percepties rondom de aard van de problematiek in 

de rurale bevolking zal namelijk niet verdwijnen. Hoewel deze respons volgens 

Koppenjan & Klijn (2010) dus niet effectief is, zijn de partnerorganisaties wel erg 

tevreden over het gedane onderzoek en staan zij ook allemaal achter de resultaten van 

het onderzoek. Dit is terug te leiden naar de manier waarop het onderzoek is vorm 

gegeven: zo is het onderzoek in dialoog met de rurale bevolking gevormd, en hebben alle 

partnerorganisaties zelfstandig een onderzoek gedaan die uiteindelijk zijn 

samengevoegd. Hierdoor is binnen het onderzoek rekening gehouden met de 

verschillende percepties van de partnerorganisaties, waardoor de onzekerheid effectief is 

aangepakt. 

 

De strategische onzekerheid waar TA mee te maken heeft is omschreven in 5.1.1 – 

Onderlinge verschillen: doel. Sommige partnerorganisaties willen de Zuid-Afrikaanse 

overheid namelijk betrekken in de vorming van het beleid van TA, terwijl anderen hier 

echt op tegen zijn. Omdat TA op dit moment overgaat naar de beleidsvorming en de 

daadwerkelijke actie is nog niet duidelijk hoe zij hiermee om gaan. Respondent 14 vertelt 

dat de partnerorganisaties weten dat zij van elkaar afhankelijk zijn en denkt dus dat ze 

uiteindelijk tot een compromis zullen komen. Dit kan mogelijk geleid worden door de 

coördinator van TA, als een soort procesmanager.  

 

Zoals bleek uit 5.1.1 zijn de partnerorganisaties van TA zich bewust van de onderlinge 

verschillen. Door het gezamenlijke doel voor ogen te houden en elkaar met respect te 

behandelen proberen zij de onzekerheden die zij tegen komen te managen. Hoe zij 

uiteindelijk de problemen managen om in de behoefte van de rurale bevolking te 

voldoen, wordt in de volgende paragraaf besproken.  

 

6.3 MANAGEN VAN COMPLEXE PROBLEMEN 

 

De coördinatie- of organisatievormen waarmee complexe problemen worden aangepakt 

zijn te omschrijven als verschillende vormen of structuren van ‘governance’. In de 

literatuur worden verschillende vormen van governance omschreven. Zo onderscheidt 

Rhodes (1996) zes verschillende vormen van governance: de minimale staat, ‘corporate 

governance’, ‘new public management’, ‘good governance’, ‘socio-cybernetic’ systemen 

en zelfsturende netwerken (Rhodes, 1996, p. 653). Daarentegen omschrijft de WRR vijf 

verschillende coördinatiemechanismen om de complexe problemen aan te pakken: 

markten, hiërarchieën, vrijwillige verbanden, gemeenschappen en netwerken (WRR, 

2004). Deze omschrijving komt voor een deel overeen met de verschillende vormen van 

governance die Provan & Kenis (2008) onderscheiden: markt, hiërarchie, samenwerking 

en network-governance (Kenis & Provan, 2008, p. 297). Deze visie op verschillende 

vormen van governance wordt hier gehanteerd, waarbij de visie van de WRR (2004) als 

aanvulling wordt gebruikt.  
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De governancevorm markt kan worden onderscheiden doordat het doen van dingen, 

zoals het aanbieden van producten of diensten, wordt gestuurd door vraag en aanbod: 

“… whether the public … does or does not buy the goods or services offered by the firm 

at a price” (Przeworski, 2003 in: Kenis & Provan, 2008, p. 297). De transacties binnen 

deze vorm worden gekenmerkt door wederkerigheid, ofwel het principe van 

prijsmechanisme, tussen autonome actoren die voornamelijk worden gemotiveerd door 

eigenbelang (Kenis & Provan, 2008; WRR, 2004).  

De hierarchie vorm van governance, ook wel ‘organisatie’ genoemd, wordt gekenmerkt 

door intern op hierarchische wijze aan te sturen door gebruik te maken van regels, 

planning en controle (Kenis & Provan, 2008, p. 297; WRR, 2004).  

Samenwerking als governancevorm word gekenmerkt door het feit dat 

samenwerkingsverbanden met andere organisaties worden aangegaan om dingen gedaan 

te krijgen. Deze samenwerkingsverbanden zijn niet in eerste plaats gebaseerd op het 

marktprincipe of het hierarchische principe, maar op onderhandelen en vertrouwen. 

Principe van het samenwerkingsverband is het toegang krijgen tot middelen en het 

reduceren van onzekerheid (Kenis & Provan, 2008, pp. 297-298).  

Als laatste kan het netwerk als governancevorm worden onderscheiden. Het verschil 

tussen een netwerk en een samenwerkingsverband is dat binnen een netwerk het gaat 

om het doen van dingen die niet door een individuele organisatie kunnen worden gedaan, 

maar alleen het resultaat kunnen zijn van een samenspel van organisaties. Het gaat om 

een groep van drie of meer organisaties die samen werken om niet alleen hun eigen 

doelen te bereiken maar ook een gezamenlijk doel (Provan & Kenis, 2007, p. 231). 

Principe binnen het netwerk is dat organisaties samenwerken en even bezorgd zijn over 

het lot en succes van de andere organisaties als over hun eigen lot en succes, omdat zij 

afhankelijk van elkaar zijn om het gezamenlijke doel te bereiken (Kenis & Provan, 2008, 

pp. 297-298).  

 

In tabel 3 is een beknopt overzicht van de verschillende governancevormen 

weergegeven: 

Tabel 3: vier vormen van governance (Kenis & Provan, 2008, p. 298) 

Governancevorm/ 

-institutie 

Markt Organisatie Samenwerkings-

relatie 

Netwerk 

Visualisatie 

    

Principe Prijsmechanisme  Hiërarchie Toegang tot 

middelen en 

reductie van 

onzekerheid 

Samenwerkend 

gedrag en even 

bezorgd over het 

succes van de 

anderen als over 

het eigen succes 
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6.3.1 MANAGEN VAN COMPLEXE PROBLEMEN: NETWERK 

 

Eerdere theorieën, zoals de ‘contingency theory’ en de theorie van het ‘new 

institutonalism’, toonden aan dat er een fit moet zijn tussen de organisatie en de 

omgeving. Complexe problemen zorgen voor veranderingen in de institutionele 

omgeving, de organisatievorm moet zich dus kunnen aanpassen aan deze veranderingen 

(Geuijen, 2011, pp. 101-102). Hieruit blijkt dat bij de aanpak van complexe problemen 

eigenlijk maar één governancevorm geschikt is: het netwerk. Voor de markt brengt het 

oplossen van complexe problemen zoveel onzekerheden met zich mee dat zij zich hier 

liever afzijdig van houden. Ook een organisatie of hiërarchie moet hier van af zien, 

omdat het spectrum aan type competenties en middelen zo breed is dat dit niet binnen 

één organisatie past; de problemen overschrijden de grenzen van organisaties. Een 

samenwerkingsverband biedt echter ook geen oplossing voor complexe problemen: 

organisaties kunnen slechts middelen uit hun omgeving mobiliseren of onzekerheden 

reduceren. Een netwerk is het meest geschikt om met complexe problemen om te gaan: 

door middel van horizontale relaties ontstaan onderlinge afhankelijkheden die traditionele 

grenzen overschrijden (Koppenjan & Klijn, 2010, p. 3; Kenis & Provan, 2008, p. 299; 

Geuijen, 2011, pp. 101-102). Deze relaties zijn, in tegenstelling tot markten, 

hiërarchieën en samenwerkingsverbanden, vaak vrijwillig van aard: gezamenlijk willen zij 

een doel bereiken (Provan & Kenis, 2007, pp. 231-232).  

 

De veronderstelling is dat via een netwerk de samenwerking tussen organisaties effectief, 

efficiënt en legitiem gebeurd (Geuijen, 2011, p. 102). Het netwerk kan ook een 

verbinding maken tussen verschillende sectoren, zoals de overheid, publieke en private 

organisaties. Op deze manier kunnen verschillende bronnen over de complexe problemen 

bijeen worden gebracht, zoals kennis, expertise, budget, middelen, draagvlak en 

legitimiteit. Dit wordt ook wel de ‘resource dependency theory’ genoemd: het afhankelijk 

zijn van elkaars middelen om een probleem op te lossen (Geuijen, 2011, p. 102). ‘Goal-

directed’ netwerken (Kilduff & Tsai, 2003 in: Provan & Kenis, 2007, p. 231) is dan ook 

erg belangrijk geworden voor het bereiken van outcomes die belangrijk zijn voor 

meerdere organisaties: multi-organizational outcomes.  

6.3.2 NETWERKSAMENWERKING T.B.V. DE RURALE BEVOLKING 

 

Uit bovenstaande blijkt dat het werken met complexe problemen, zoals ICCO en TA doen, 

het beste kan worden gedaan vanuit een netwerksamenwerking. Om in de behoefte van 

de rurale bevolking te voldoen zijn twee organisatorische verbanden te omschrijven: het 

programma Tshintsha Amakhaya en het verband tussen ICCO en Tshintsha Amakhaya. 

Om de mate waarin deze verbanden geschikt zijn om met complexe problemen om 

kunnen gaan te bepalen, wordt gekeken in welke mate deze verbanden voldoen aan een 

netwerksamenwerking. 

 

Het programma TA, zoals omschreven in de context (zie: 3.3), is een 

samenwerkingsverband bestaand uit tien Zuid-Afrikaanse NGO’s en een onafhankelijke 

coördinator. Het programma is ontstaan vanuit een gezamenlijk gedeeld problematiek: 

het uitblijven van een sterk beleid vanuit de overheid om de problematiek op het 

platteland van Zuid-Afrika aan te pakken. Gezamenlijk en vrijwillig zijn de organisaties 

bij elkaar gekomen om de mogelijkheid te creëren de omstandigheden op het platteland 

te verbeteren. In 5.1.2 werd duidelijk dat de partnerorganisaties van TA elkaar nodig 
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hebben om dit doel te bereiken: zij zijn zo onderling afhankelijk van elkaar. Het 

programma TA kan dan ook worden omschreven als een netwerk: een doelgericht 

netwerk. Het netwerk van TA versterkt de partnerorganisaties om gezamenlijke doelen, 

maar ook de doelen van de organisaties zelf, aan te pakken: 

 

“there is need for engagement, NGO's are nothing without collaboration. NGO's 

are nothing without producing information and accessing information and sending 

information to communities” (R16, r. 18). 

 

Het programma TA is dus zo vormgegeven dat deze zich goed kan aanpassen aan de 

omgeving waarin het zich bevindt en dus goed kan omgaan met de problemen die zij 

tegen komen.  

 

ICCO omschrijft zichzelf als een netwerk organisatie met acht regiokantoren verspreid 

over de wereld (zie: onderzoeksmethode). Gezamenlijk werken deze organisaties aan het 

doel van ICCO: zij zijn dan ook afhankelijk van elkaar om dit doel te bereiken. Zoals 

respondent 7 vertelde, leidt de onderlinge afhankelijkheid echter – nog – niet tot een 

relatie tussen de regio kantoren onderling. In figuur 4 worden de onderlinge relaties weer 

gegeven: de zwarte strepen geven een relatie aan, de gestipte strepen geven een relatie 

aan die wel wordt beoogd maar nog niet aanwezig is.  

 

 

Figuur 4: Het netwerk van ICCO 

Door de programmatische benadering van ICCO ligt het eigenaarschap van het 

programma TA bij het netwerk van partnerorganisaties in Zuid-Afrika. Op deze manier 

heeft de program officer, als onderdeel van het netwerk van ICCO, een ondersteunende 

rol voor het programma TA. Wel is TA afhankelijk van deze ondersteuning en is ICCO 

afhankelijk van TA in het behalen van haar eigen doel. Doordat beide netwerken 

afhankelijk van elkaar zijn in het behalen van hun doelen, vormen beide een onderdeel 

van elkaars netwerk, met de program officer als delende actor. Zo kunnen beide 

netwerken gebruik maken van elkaars middelen om zo de complexe problemen aan te 

pakken.  
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6.4 MANAGEN VAN COMPLEXE PROBLEMEN VAN DE RURALE BEVOLKING 

 

In bovenstaand hoofdstuk is een analyse gemaakt tussen de theorie en de resultaten uit 

onderzoeksfase twee. Middels deze analyse kan een antwoord worden geformuleerd op 

de derde deelvraag: 

Via welke type organisatorische verbanden kunnen ontwikkelingsorganisaties, in het 

bijzonder ICCO, hiertoe bijdragen? 

De behoefte van de rurale bevolking komt voort uit de problemen die zij dagelijks mee 

maken. Het overkoepelende probleem op het Zuid-Afrikaanse platteland is armoede: een 

complex probleem. Om grip op dit probleem te krijgen en de substantive onzekerheid 

tegen te gaan hebben de partnerorganisaties middels een onderzoek armoede verdeelt in 

de problemen die de rurale bevolking dagelijks mee maken. Sommige van deze 

problemen kunnen de partnerorganisaties zelfstandig aan pakken, zoals het creëren van 

kennis en expertise over het houden van een boerderij. Maar, zo geven de respondenten 

aan, om echt verandering teweeg te brengen op het Zuid-Afrikaanse platteland, zijn de 

partnerorganisaties afhankelijk van elkaar.  

 

Complexe problemen, zoals armoede, zorgen voor veranderingen in de institutionele 

omgeving waarin de organisatorische verbanden zich bevinden. Om de problemen aan te 

pakken moet er een fit zijn tussen de omgeving en de organisatie. Kenis & Provan (2008) 

tonen aan dat een netwerkverband het meest geschikt is om complexe problemen te 

managen: doordat het gezamenlijke doel de organisaties bindt en organisaties van elkaar 

afhankelijk zijn om het doel te behalen, ontstaan er onderlinge afhankelijkheden die 

grenzen overschrijdt. Het netwerk zorgt ervoor dat verschillende bronnen om complexe 

problemen aan te pakken bijeen worden gebracht. 

 

De samenwerking tussen ICCO en TA kan worden omschreven als twee netwerken die in 

elkaar verweven zijn door hun onderlinge afhankelijkheid om hun doel te bereiken, 

waarbij de program officer de gedeelde actor is.  

Wanneer wordt gekeken naar de literatuur kan gesteld worden dat de samenwerking 

tussen ICCO en TA organisatorisch zo is vormgegeven dat er ingespeeld kan worden op  

de behoefte van de rurale bevolking, waarbij het netwerk van TA centraal staat en ICCO 

een ondersteunende rol speelt.  
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7. HET ORGANISEREN VAN PUBLIEKE WAARDE 

 

In het vorige hoofdstuk is gebleken vanuit de theorie dat het functioneren als netwerk 

van Tshintsha Amakhaya en ICCO een bijdrage kan leveren aan het creëren van de 

publieke waarde voor de rurale bevolking. In dit hoofdstuk wordt gekeken in welke mate 

public value management4 (PVM) hier ondersteunend aan kan zijn. In dit hoofdstuk wordt 

hiermee terug gegrepen op de eerder geschetste contouren van het begrip public value 

management uit de inleiding. In dit hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op de 

vijfde, en tevens laatste deelvraag: 

Op welke wijze kan public value management ondersteunend zijn aan het creëren van 

publieke waarde voor de rurale bevolking in Zuid-Afrika? 

Deze vraag wordt beantwoord door gebruik te maken van het in de inleiding 

geïntroduceerde strategische kader dat Moore in 1995 heeft gelanceerd en in de loop der 

jaren verder is ontwikkeld: The Strategic Triangle. Een kader dat drie onderling 

afhankelijke processen toont die nodig zijn voor het creëren van publieke waarde. Deze 

wordt gekoppeld aan de empirische resultaten uit de tweede onderzoeksfase. Deze 

koppeling leidt tot een reflectie op de mate waarin PVM ondersteunend kan zijn in de 

huidige samenwerking tussen ICCO en TA in het creëren van de publieke waarde voor de 

rurale bevolking.  

 

7.1 INTRODUCTIE IN PUBLIC VALUE MANAGEMENT 

 

Mark H. Moore kan gezien worden als de grondlegger van PVM. In 1995 schreef hij het 

boek ‘Creating Public Value: Strategic Management in Government’. Moore’s doel met dit 

boek was om een conceptueel kader te creëren voor publieke managers om hen te 

helpen met de strategische uitdagingen en complexe keuzes die zij mee maken (Moore, 

1995; Benington & Moore, 2011). Moore reageerde hiermee op de eerdere 

managementparadigma’s Traditional Public Administration (TPA) en New Public 

Management (NPM). Als bij wijze van thesis, antithesis en synthesis op de 

managementstromingen TPA en NPM kan PVM worden omschreven als tegenbeweging. 

De theorieën van de eerdere twee stromingen over de problemen die de maatschappij 

dagelijks tegen komt was volgens Moore niet meer geldig. TPA gaat namelijk uit van het 

idee dat de problemen, waarmee de overheid te maken heeft, eenduidig zijn en dat de 

oplossingen bekend en begrepen zijn. NPM gaat uit van het idee dat de behoeftes en de 

problemen worden uitgelegd en worden voldaan door het mechanisme van de markt. 

PVM gaat echter uit van de herkenning dat behoeftes en problemen waarmee burgers, 

gemeenschappen en overheden te maken hebben eerder complex dan simpel zijn, eerder 

‘wicked’ dan tam zijn en eerder divers dan homogeen zijn (Benington & Moore, 2011, pp. 

13-14). In 1995 sprak Moore dus al over de complexe problemen die in paragraaf 6.1 

ook zijn besproken. De huidige veranderingen in de samenleving zorgen ervoor dat de 

ideeën van PVM steeds meer aanspreken (Benington & Moore, 2011, p. 2).  

 

 

 

                                           
4 Het managementparadigma public value management is officieel ontwikkeld vanuit overheidsinstanties. In dit 
onderzoek wordt het begrip toegepast op zowel overheidinstanties als NGO’s.  
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7.2 THE STRATEGIC TRIANGLE 

 

The Strategic triangle wordt gezien als een kader dat de drie onderling afhankelijke 

processen weergeeft die noodzakelijk zijn voor het creëren van publieke waarde (Moore, 

1995, pp. 70-71; Benington & Moore, 2011, p. 4): 

- DEFINING PUBLIC VALUE: verduidelijken en specificeren van de strategische 

doelen en de beoogde publieke waarde in een bepaalde situatie; 

- AUTHORIZATION: het vormen van een authorizing environment die noodzakelijk 

is om de gewenste publieke waarde outcomes te behalen: het vormen en bewaren 

van een coalitie van stakeholders vanuit zowel de publieke- en private sectoren en 

het maatschappelijk middenveld, wiens steun van belang is om de strategische 

acties te kunnen doen; 

- BUILDING OPERATIONAL CAPACITY: het mobiliseren en gebruik maken van 

middelen (financiering, personeel, vaardigheden, technologie), zowel binnen als 

buiten de organisatie, die noodzakelijk zijn om de publieke waarde outcomes te 

behalen.  

 

Deze drie stappen zijn van belang omdat ze de noodzakelijke condities identificeren die 

van belang zijn om publieke waarde te creëren (Moore, 1995, p. 71).  

 

The Strategic Triangle 

suggereert dat strategieën om 

publieke waarde te creëren 

drie testen moet volstaan 

(Benington & Moore, 2011, p. 

5). Ten eerste moet het tot 

doel hebben om publieke 

waardevolle uitkomsten te 

creëren. Ten tweede moet de 

strategie belangrijke actoren 

mobiliseren en politiek gezien 

duurzaam zijn. Ten slotte 

moet de strategie zowel 

operationeel als administratief 

uitvoerbaar zijn. De publieke 

manager heeft binnen de 

Strategic Triangle de rol om 

deze drie stappen constant 

met elkaar te verbinden en op zoek te gaan naar mogelijke trade-offs tussen de drie 

stappen. Dit houdt in dat als het meest waardevolle ding om te doen niet in lijn staat met 

wat belangrijke spelers in de authorizing environment acceptabel vinden, kan de 

manager ofwel deze speler proberen te overtuigen om hun positie hier tegenover te 

veranderen, ofwel het voorstel zo te veranderen dat het meer in lijn is met de wensen 

van de spelers, ofwel een combinatie van beide. Hetzelfde geldt voor een trade-off 

tussen het creëren van publieke waarde en de organisatie capaciteit: als de middelen niet 

aanwezig zijn om de waarde te creëren kan gezocht worden naar wat wel mogelijk is 

(Alford & O'Flynn, 2009, pp. 173-174).  

 

The 
Authorizing 
Environment 

Public Value  
Outcomes 

Operational 
Capacity 

Figuur 5: Strategic Triangle 
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In de volgende paragraven zullen de drie processen van The Strategic Triangle verder 

worden besproken, waarna deze worden toegepast op de casus. 

 

7.3 PUBLIEKE WAARDE 

 

Eén van de processen uit The Strategic Triangle is het identificeren van de publieke 

waarde die de organisatie wil creëren. Publieke waarde werd in de Inleiding 

geintroduceerd door middel van de alomvattende definitie van Benington (2011). In deze 

definitie wordt publieke waarde niet alleen gezien als het antwoord is op de vraag ‘What 

does the public most value?’, maar juist ook op de vraag ‘What adds value to the public 

sphere?’. Deze twee vragen werpen een tegenstrijdigheid op: de eerste vraag benadrukt 

namelijk een dialoog en samenwerking met de betrokken spelers rondom de publieke 

waarde, terwijl de tweede vraag kijkt naar het publieke belang op de lange termijn voor 

volgende generaties. Deze twee vragen kunnen dus voor een conflict zorgen (Benington, 

2011, pp. 31 & 42-43). Om een balans te vinden tussen deze twee vragen, worden de 

vragen eerst nader bekeken.  

7.3.1 PUBLIEKE BEHOEFTE 

 

Publieke waarde kan gedefinieerd worden volgens de eerste vraag van Benington (2011) 

en zoals Stoker (2006) deze definieert (Benington, 2011, pp. 42-43): de behoeftes en de 

wensen van de betrokkenen. Deze visie staat tegenover het idee van NPM, waarbij de 

‘producent’ bepaalt wat de ‘consument’ wil: een ‘top-down’ benadering. PVM kan juist 

gezien worden als een ‘bottom-up’ benadering. Deze benadering brengt echter een 

aantal vragen met zich mee. Ten eerste kan de vraag worden gesteld wanneer iets 

publieke waarde is: kan dit alleen een product zijn of ook een service? Publieke waarde 

als service zou betekenen dat een proces ook gezien kan worden als publieke waarde. 

Daarnaast kan de vraag gesteld worden, in welke mate publieke waarde verschilt van 

wat het publiek nodig heeft, wilt of verlangt. Om achter dit verschil te komen, kan het 

nodig zijn om het publiek te vragen een keuze te maken: “a trade-off between competing 

sources of satisfaction” (Benington, 2011, p. 43). Als laatste kan worden afgevraagd wat 

het betekent wanneer de publieke waarde een openbare dienst inhoudt of wanneer 

iemand de publieke waarde ontvangt die deze niet wil ontvangen (Benington, 2011, pp. 

42-43).  

7.3.2 PUBLIEK BELANG 

 

In tegenstelling tot de eerste vraag om publieke waarde te definiëren, kijkt de tweede 

vraag niet alleen naar het individuele belang maar juist ook naar het bredere publieke 

belang. Daarnaast kijkt deze vraag niet alleen naar de huidige gebruikers, maar ook naar 

het publieke belang op de langere termijn (Benington, 2011, p. 43). Hiermee legt 

Benington (2011) een connectie met global goods: duurzame ontwikkeling die voor het 

publiek van nu en in de toekomst van belang zijn. Swilling (2011) redeneert hierop door; 

“The key challenge of sustainable development in the current global conjuncture is about 

eradicating poverty once and for all, and doing this in a way that rebuilds the ecosystems 

and natural resources that we depend on for our collective survival as a species” 

(Swilling, 2011, p. 96). Deze koppeling zorgt voor een verbinding tussen het creëren van 
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publieke waarde en ontwikkeling, die vanuit het oogpunt van dit onderzoek zeer relevant 

is.  

 

Duurzame ontwikkeling wordt 

gedefinieerd als ontwikkeling die, zowel 

aan de behoefte van de huidige 

generatie voldoet, als aan de behoefte 

van de toekomstige generatie zonder 

één van beide af te vallen (World 

Commision on Environment and 

Development, 1987 in: Swilling, 2011, p. 

95).  

 

Het creëren van duurzame ontwikkeling 

ontstaat wanneer de waarde voldoet aan 

de behoefte van zowel economische, 

sociale, culturele, politieke, als milieu 

eisen. Hiermee wordt een connectie 

gemaakt met de Tripple Bottom Line 

benadering: duurzame ontwikkeling ontstaat alleen wanneer de drie aspecten, 

economisch, sociaal en milieu, elkaar overlappen.  

 

Opnieuw brengt ook deze definitie van publieke waarde een aantal vragen met zich mee.  

Ten eerste is het van belang de ‘publieke sfeer’ te definiëren: deze kan gezien worden als 

een “web of values, places, organizations, rules, knowledge, and other cultural resources 

held in common by people through their everyday commitments and behaviours, and 

held in trust by government and public institutions” (Benington, 2011, p. 43). De 

publieke sfeer kan gezien worden als datgene wat samenhorigheid en betekenis geeft 

aan de maatschappij, wat maakt dat mensen betrokken willen zijn (Sennett, 1977; 

Bentley & Wilsden, 2003; Marquand, 2004 in: Benington, 2011, p. 43).  

Ten tweede is het van belang ‘het publiek’ dat de publieke waarde bepaalt, te definiëren. 

Wanneer wordt gekeken naar publieke waarde als publiek belang, kan beargumenteerd 

worden dat ‘het publiek’ vertegenwoordigd wordt door de overheid. Het is onder andere 

de rol van de overheid om te identificeren wat de gezamenlijke waarde is van de burgers 

(Benington, 2011, p. 43). Dit heeft te maken met de authorizing environment die in 

paragraaf 7.4 verder wordt uitgewerkt.  

De belangrijkste vraag is misschien wel wat waarde is in de publieke sfeer en wie dit 

bepaalt. Deze vraag kan terug gebracht worden tot de eeuwenoude vraag van wat een 

goede maatschappij is, die Plato en Aristoteles al bespraken. Benington stelt dat de 

waarde in de publieke sfeer wordt bepaald door een proces van een continu dialoog 

(Benington, 2011, p. 44). 

 

De aanvulling van Benington (2011) op de eerdere definitie van publieke waarde zorgt 

ervoor dat publieke waarde niet slechts gezien wordt als iets wat de huidige samenleving 

bepaalt, maar ook verder kijkt naar het publiek belang. Op deze manier kan bij het 

definiëren van publieke waarde een connectie worden gemaakt met complexe problemen 

die grens overschrijdend zijn, zoals mondiale veranderingen en global goods.  

 

 

 

Economic 

Environmental Social 

Figuur 6 Tripple Bottom Line benadering 



 

Gezamenlijk waarde creëren – R.M. Spekman     70 

7.3.3 DE PUBLIEKE WAARDE VAN TSHINTSHA AMAKHAYA 

GEDEFINIEERD 

 

Een van de processen van the Strategic Triangle is het identificeren van publieke waarde. 

Dit gebeurd door twee vragen te stellen die leiden tot de publieke behoefte en het 

publieke belang.  

 

In hoofdstuk 4 is de behoefte van de rurale bevolking van Zuid-Afrika bekeken. Het 

onderzoek van TA en de gezamenlijk gevormde focuspunten tussen de rurale bevolking 

en de partnerorganisaties van TA tonen aan dat de rurale bevolking vooral behoefte heeft 

in het verbeteren van hun werkomstandigheden en het aanpakken van echt urgente 

problemen, zoals honger. Deze behoefte kan gezien worden als het antwoord op de 

eerste vraag om publieke waarde te definiëren: “What does the public most value?”.  

Het beleid en de strategie van TA, de tweede fase van het programma, wordt gebaseerd 

op de eerste fase van het programma TA, het onderzoek. Gezien het onderzoek in mei 

2012 is afgerond, is de strategie van TA op het moment van dit onderzoek nog niet 

gevormd. Doordat het onderzoek de basis is van de strategie van TA kan gesteld worden 

dat deze voornamelijk wordt bepaald door de behoefte van de rurale bevolking. 

Benington (2011) & Swilling (2011) beargumenteren echter dat het ook van belang is te 

kijken naar het bredere publieke belang. Dit lijkt binnen TA terug te komen. Zo geven de 

partnerorganisaties van TA aan niet alleen ondersteuning te willen van ICCO in het 

creëren van de publieke waarde voor de rurale bevolking, maar ook in het helpen 

duurzamer te werken (zie 5.3). De respondenten geven aan dat zij graag meer kennis 

willen van de klimaat problematiek (R9, R10, R11 & R16). Hoewel TA hiermee aan geeft 

ook te kijken naar het publieke belang is dit niet een uitkomst van hun onderzoek en 

bepaalt dit dus niet de strategie van het programma.  

 

Interessant is om te zien dat TA zich afzet tegen het beleid van de Zuid-Afrikaanse 

overheid, terwijl Benington (2011) aangeeft dat de overheid de rol heeft om het publieke 

belang te bewaken. De partnerorganisaties van TA geven echter aan dat het beleid van 

de Zuid-Afrikaanse overheid discriminerend is ten opzichte van de rurale bevolking en 

hiermee dus niet voldoet aan het publieke belang. Daarnaast geven zij aan dat de Zuid-

Afrikaanse overheid te veel macht heeft. De netwerksamenwerking van TA probeert voor 

het publieke belang op te komen door een front te vormen tegen over de Zuid-Afrikaanse 

overheid.  

 

Wanneer wordt gekeken naar de drie aspecten van de Tripple Bottom Line (Swilling, 

2011) lijkt TA de drie aspecten wel te zien, maar lijken ze nog niet allemaal terug te 

komen in de strategie van TA. Zo komt het economische aspect terug in het bevorderen 

van de werkomstandigheden voor de rurale bevolking, het sociale aspect komt terug in 

het feit dat TA een front vormt tegen het discriminerende beleid van de Zuid-Afrikaanse 

overheid ten opzichte van de rurale bevolking en ten slotte wil TA dit allemaal op een 

duurzame manier doen, wat binnen het milieu aspect valt. De eerste twee aspecten 

lijken, naar aanleiding van het onderzoek van TA, terug te komen in de strategie. Het 

milieu aspect wordt echter niet specifiek genoemd in het onderzoek, waardoor deze niet 

terug lijkt te komen in de strategie van TA.  

 

Het onderzoek van TA heeft dus voornamelijk een antwoord geformuleerd op de vraag 

wat de behoefte is van de rurale bevolking. TA kijkt echter ook naar het publieke belang, 
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zo wil TA als maatschappelijk middenveld een sterk front vormen tegenover de Zuid-

Afrikaanse overheid. In de volgende paragraaf wordt het belang van ondersteunende 

stakeholders besproken, één van de drie processen van the Strategic Triangle. 

 

7.4 THE AUTHORIZING ENVIRONMENT 

 

Het creëren van publieke waarde kan alleen wanneer voldoende stakeholders de publieke 

waarde ondersteunen (Benington & Moore, 2011, p. 6). Zoals in 7.1 is gesteld ontstaat 

PVM vanuit de visie dat de samenleving te maken heeft met complexe problemen. Zoals 

hoofdstuk 6 heeft aangegeven kunnen complexe problemen het best worden gemanaged 

door netwerkverbanden. Het creëren van publieke waarde kan dan ook het best middels 

een netwerkverband. Gesteld kan worden dat de grote veranderingen in de maatschappij 

en de complexe problemen waar de samenleving mee te maken heeft vragen om een 

nieuw managementparadigma dat flexibel is en zich aanpast aan de publieke behoeftes.  

Het is van belang om aandacht te besteden aan de stakeholders die je betrekt bij het 

creëren van publieke waarde, zoals de verschillende organisaties die betrokken zijn in het 

netwerkverband (Bryson, 2004). 

7.4.1 DE ROL VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD 

 

De opkomst van netwerken heeft ervoor gezorgd dat de focus van de staat en de 

markten verplaatst is naar de relatie tussen de staat, het maatschappelijk middenveld en 

de burgers. Het maatschappelijk middenveld wordt gedefinieerd als: “a sphere of social 

interaction between economy and state, composed above all of the intimate sphere 

(especially the family), the sphere of associations (especially voluntary associations), 

social movements, and forms of public communication” (Cohen & Arato, 1992 in: 

Bennington, 2011, p. 35). 

 

Deze definitie geeft het maatschappelijk 

middenveld een belangrijke rol in het voeren 

van een dialoog met de burgers, die 

noodzakelijk is om achter de publieke waarde 

te komen. In figuur 7 is dit weer gegeven.  

 

Doordat complexe problemen 

grensoverschrijdend zijn, zullen de drie 

partijen moeten samenwerken om publieke 

waarde te kunnen creëren. Een goede en 

duurzame authorizing environment bestaat 

dan ook uit allerlei partijen uit verschillende 

sectoren, zoals het maatschappelijk middenveld, de publieke- en de private sector 

(Benington & Moore, 2011). Het samenwerken met het maatschappelijk middenveld 

vergt echter een bepaalde vorm van loyaliteit: loyaliteit, vertrouwen en wederkerigheid 

vormen namelijk het idee achter het maatschappelijk middenveld (Benington, 2011, p. 

37). Alleen gezamenlijk kunnen de verschillende partijen publieke waarde creëren. Deze 

onderlinge afhankelijkheid zorgt ervoor dat zij in een netwerksamenwerking – networked 

governance – moeten samenwerken (Benington, 2011). 

 

Figuur 7: Three nodes of networked 

governance (Benington, 2011, p. 35) 
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De overheid van ontwikkelingslanden heeft dus een belangrijke rol in het creëren van een 

authorzing environment. Swiliing (2011) heeft deze rol nader bekeken, deze wordt 

besproken in de volgende paragraaf.  

7.4.2 THE AUTHORIZING ENVIRONMENT VAN EEN 

ONTWIKKELINGSLAND 

 

Het ontwikkelingsland uit de 21e eeuw heeft drie uitdagingen (Chang, 2002; Evans, 2006 

in: Swilling, 2011, p. 103). Vanuit de gedachte dat instituties de sleutel zijn naar een 

samenleving dat innovatie, netwerken en waarde bevorderd, is de eerste uitdaging voor 

de overheid om effectieve instituties en netwerken verspreid over alle sectoren te 

stimuleren. Dit staat in lijn met wat in hoofdstuk 6 is geconcludeerd. Hierbij is publiek 

leiderschap van groot belang: capabele en eerlijke politieke leiders die vertrouwen, 

wederkerigheid, interactie en creativiteit bevorderen.  

Ten tweede moet de overheid investeren in het menselijk kapitaal, innovatie en 

netwerken via universiteiten, NGO’s enz. Deze organisaties maken op kennis gebaseerde 

innovatie voor economische ontwikkeling mogelijk. De organisaties werken over grenzen 

heen en vormen dus de allianties die innovatie kunnen bevorderen.  

Ten derde moeten overheden van ontwikkelingslanden, zoals in 7.4.1 is gesteld, meer 

gaan samenwerken met netwerken uit het maatschappelijk middenveld en kleine 

ondernemers en niet alleen met grote bedrijven en de elite die nu in de meeste landen 

handhaven. Dit geldt specifiek juist in middeninkomenslanden zoals Zuid-Afrika, Brazilië 

en India. Juist in middeninkomenslanden hebben overheden de mogelijkheid om te 

integreren met een bredere groep allianties, dit wordt door Sen (1999) ‘development as 

freedom’ genoemd. Want: “Effective solutions are context-specific, which means 

partnering with the requisite knowhow, and this is rooted within civil society – especially 

when it comes to the sprawling informal cities that dominate the rapidly expanding 

developing economies” (Swilling, 2011, p. 104).  

Wat deze organisaties in het maatschappelijk middenveld echt nodig hebben is een 

overheid die weet hoe zij zich moet verbinden, moet luisteren en kan co-creëren als een 

partner met zowel organisaties uit de publieke sector, private sector en het 

maatschappelijk middenveld. Dit vraagt om een grote hoeveelheid van kleine 

interventies, in plaats van grote en massale interventies die voldoen aan de wensen van 

het kapitalisme (Swilling, 2011, pp. 103-105).  

De overheden van economisch groeiende ontwikkelingslanden staan dus voor een 

moeilijke uitdaging: mee gaan in het stimuleren van de economie, en dus vooral 

integreren met de private sector en grote commerciële bedrijven, of kiezen voor een 

duurzame ontwikkeling en dus een balans vinden in de verbinding met de drie sectoren. 

7.4.2 THE AUTHORIZING ENVIRONMENT VAN TSHINTSHA AMAKHAYA 

 

Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven is het programma TA een netwerkverband. Naast dat 

het netwerkverband geschikt is om met complexe problemen om te gaan, is dit 

organisatorische verband ook het meest geschikt om publieke waarde te creëren. In het 

creëren van publieke waarde heeft het maatschappelijk middenveld, waarbinnen het 

programma van TA valt, een belangrijke rol om de dialoog te voeren met de burgers. Dit 

zie je duidelijk gebeuren binnen TA: zij proberen achter de behoefte van de rurale 

bevolking te komen en deze te vertegenwoordigen.  
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Er zijn echter twee belangrijke punten in the autorization environment van TA te 

onderscheiden. Ten eerste bestaat het netwerk van TA slechts uit organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld. Hierdoor is de legitimiteit van het programma slechts terug 

te brengen naar het maatschappelijk middenveld en de rurale bevolking die zij 

vertegenwoordigen. Dit brengt gelijk het tweede punt met zich mee; namelijk dat de 

relatie tussen het maatschappelijk middenveld met zowel de staat als de markt bij TA 

ontbreekt. Maar volgens TA ontbreekt deze relatie ook tussen de staat en de markt met 

de bevolking. Hierdoor wordt er niet collectief gewerkt aan de publieke waarde van de 

rurale bevolking. Dit komt duidelijk naar voren in hoofdstuk 5.1, waarin wordt 

aangegeven dat de partnerorganisaties van TA onderling verschillen in de mate waarop 

zij de overheid bij de vorming van de strategie willen betrekken. Benington & Moore 

(2011) geven aan dat het betrekken van de overheid belangrijk is om op een duurzame 

manier publieke waarde te creëren. Swilling (2011) heeft de rol van de overheid in 

ontwikkelingslanden verder uitgewerkt om duurzaam te kunnen ontwikkelen. De overheid 

in ontwikkelingslanden moet voldoen aan drie taken; netwerken stimuleren, investeren in 

het maatschappelijk middenveld en nauw samenwerken met het maatschappelijk 

middenveld. Volgens TA voldoet de Zuid-Afrikaanse overheid in ieder geval niet aan de 

laatste twee taken. TA vindt zelfs dat het beleid van de Zuid-Afrikaanse overheid tegen 

de publieke waarde van de rurale bevolking in gaat. Hierdoor kan de vraag worden 

gesteld of de overheid en TA elkaar wel willen betrekken in het vormen van beleid, 

ondanks dat dit noodzakelijk is om een sterke authorzing environment  te vormen.   

 

Nu twee van de drie processen van The Strategic Triangle verder zijn uitgewerkt en 

toegepast op TA, wordt in 7.5 het laatste proces behandeld: de organisationele capaciteit 

om in de publieke waarde te kunnen voorzien.  

 

7.5 ORGANISATIE CAPACITEIT 

 

Als laatste proces van The Strategic Triangle wordt the operational capacity 

onderscheiden: de capaciteit van de organisatie om de publieke waarde te kunnen 

creëren. Dit kan zowel financiering, ondersteuning, medewerkers, vaardigheden en 

technologie zijn (Benington & Moore, 2011, p. 4). Dit proces maakt een verbinding 

tussen het creëren van publieke waarde en de legitimiteit en ondersteuning van the 

authorizing environment.  

7.5.1 SYSTEEMBENADERING 

 

Een manier om capaciteit van organisaties te creëren is de Systeembenadering. In 7.3.2 

werd de Tripple Bottom Line al geïntroduceerd als een benadering om het publiek belang, 

de tweede vraag ter identificatie van publieke waarde (Benington, 2011), te zien als een 

overlapping tussen de drie velden economie, sociaal en milieu. Een Systeembenadering 

kan organisaties helpen een manier van denken te creëren over publieke waarde die deze 

drie velden omvat (Swilling, 2011, p. 93). Een Systeembenadering geeft organisaties een 

bredere benadering, waardoor complexe systemen beter kunnen worden bekeken door 

organisaties en duurzaam kunnen worden opgelost. Duurzaamheid wordt dan ook als 

volgt gedefinieerd: 
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“In light of … countervailing definitions based on conflicting economic and political 

agendas, we propose a definition of sustainability that focuses on sustainable lives and 

livelihoods rather than the question of sustaining development. By ‘sustainable 

livelihoods’ we refer to processes of social and ecological reproduction situated within 

diverse spatial contexts. We understand processes of social and ecological reproduction 

to be non-linear, indeterminate, contextually specific, and attainable through multiple 

pathways” (Centre for Urban Policy Research, 2000 in: Swilling, 2011, p. 93). 

 

De Systeembenadering geeft organisaties dus de capaciteit om duurzame publieke 

waarde te creëren. Het is onduidelijk of deze benadering ook de resultaten levert die 

nodig zijn om duurzame publieke waarde te creëren, maar het biedt wel mogelijkheden. 

Duidelijk is dat deze mogelijkheden moeten worden gepakt om mondiale problemen, 

zoals armoede, aan te pakken (Swilling, 2011, p. 93).   

7.5.2 DE CAPACITEIT VAN TSHINTSHA AMAKHAYA 

 

De capaciteit van TA om publieke waarde te creëren voor de rurale bevolking van Zuid-

Afrika ligt, zowel in de verbinding die wordt gemaakt met de partnerorganisaties 

onderling, als in de verbinding tussen het programma TA en ICCO.  

Zoals in 5.1 is aangegeven zit de capaciteit van TA in de verbinding tussen de 

verschillende partnerorganisaties, doordat de partnerorganisaties afhankelijk van elkaar 

zijn om publieke waarde te creëren voor de rurale bevolking. De publieke waarde van de 

rurale bevolking vraagt ook om een sterke samenwerking, een sterke authorizing 

environment, om op deze manier een front te vormen ten opzichte van de Zuid-

Afrikaanse overheid.  

 

“Yes. I think working in a collaboration, as a collective, is better in the South 

African context. Because you are able to address issues and to sustain, and we 

have more strength because of our connection with the organizations” (R10, r. 

70).  

 

De partnerorganisaties geven aan dat juist doordat de organisaties allemaal ‘uniek’ zijn 

de capaciteit van het programma wordt versterkt. In 5.1.2 werd het voorbeeld genoemd 

van de kennis uitwisseling tussen de partnerorganisatie TRALSO en LRC (Legal Resource 

Centre) rondom een juridische kwestie. Dit toont aan dat de capaciteit van het 

programma TA voor een deel komt uit het netwerk van de partnerorganisaties.  

  

Daarnaast wordt het programma TA ondersteund door ICCO. Deze ondersteuning wordt 

vormgegeven door middel van de Programmatische benadering van ICCO, beschreven in 

5.2.1. Deze programmatische benadering is sterk te vergelijken met de 

Systeembenadering die Swilling (2011) formuleert en stimuleert een programma als TA 

om naar de Tripple Bottom Line te kijken.  

Praktisch gezien houdt de ondersteuning van ICCO vooral financiële ondersteuning in, 

maar ook het overdragen van kennis door middel van workshops. De financiële 

ondersteuning van ICCO aan het programma TA zorgt ervoor dat het programma TA kan 

bestaan: 

 

“ICCO's role is very critical for TA. Because without ICCO I don't think we would 

manage. First to establish that network, but also we could only go through with 
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this research for 12 months, because of ICCO. We see their role as supporting the 

engaging of the program and the research. So there is definitely... We see the role 

of ICCO continue. And I think they should!” (R13, r. 42). 

 

Om ook in de toekomst publieke waarde voor de rurale bevolking te kunnen creëren 

heeft zowel TA als ICCO een visie over de rol die ICCO nog meer kan spelen ten behoeve 

van het creëren van publieke waarde. In 5.3 werd duidelijk dat in de rol van ICCO als 

‘Entrepreunerial Innovator’ past bij de visie van TA op de rol van ICCO: ICCO blijft dan 

ondersteunend aan TA, waardoor TA kan profiteren van de expertise en de middelen van 

ICCO.  

 

De drie processen van The Strategic Triangle zijn allemaal uitgewerkt en geanalyseerd 

aan de hand van de resultaten van de tweede onderzoeksfase. Voordat een antwoord 

wordt geformuleerd op de vierde, en tevens laatste, deelvraag, wordt een koppeling 

gemaakt tussen het creëren van publieke waarde voor ontwikkelingslanden.  

 

7.6 PUBLIEKE WAARDE VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN 

 

Nu er een verbinding is gemaakt tussen The Strategic Triangle en de manier waarop TA 

en ICCO de publieke waarde voor de rurale bevolking creëren, wordt vanuit een breder 

perspectief gekeken naar de mate waarin PVM kan bijdragen binnen ontwikkelingslanden 

en zo de belangen van ontwikkelingslanden kan vertegenwoordigen. Hiermee wordt een 

verbinding gemaakt tussen PVM en het creëren van publieke waarde in 

ontwikkelingslanden.  

 

De tweezijdige definitie van publieke waarde, die zowel in gaat op wat de publieke 

behoefte is als wat publiek belang is, brengt de vraag met zich mee hoe grote mondiale 

vraagstukken die effecten na laten in de toekomst, zoals de klimaatveranderingen, maar 

ook de verschuiving van armoede naar middeninkomenslanden, kunnen worden 

aangepakt. Swilling (2011) stelt de vraag in welke mate PVM bestand is tegen de 

uitdagingen die gepaard gaan met deze duurzaamheidvragen.  

 

Om er achter te komen wat van belang is voor de toekomst kan getracht worden een 

trade-off te maken, zoals beschreven in paragraaf 7.3.1: door belangen tegenover elkaar 

te stellen kan gekeken worden wat het grootste publieke belang is. Vele mondiale 

vraagstukken kunnen dan worden teruggebracht tot het vraagstuk van ongelijkheid 

(Swilling, 2011). Zo kan de honger in de wereld worden opgelost wanneer het eten beter 

wordt verdeeld over de wereld; dit houdt echter in dat Westerse landen moeten 

inleveren. Hier zit volgens Swilling (2011) de crux:  

 

Wanneer de traditionele ideeën over de oplossing van mondiale vraagstukken blijven 

bestaan zal de bijdrage van public value management gering zijn. 

 

Met de traditionele ideeën wordt hiermee gedoeld op NPM, het managementparadigma 

dat nog steeds overheerst in het westen. Het overkoepelende beleid moet dus 

veranderen wil publieke waarde gecreëerd kunnen worden voor ontwikkelingslanden. Dit 

houdt in dat het outputgerichte denken van NPM moet worden losgelaten, waardoor 
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ruimte ontstaat om vanuit de problematiek die speelt en de waarde die gecreëerd moet 

worden het beleid vorm te geven. 

  

HET OVERKOEPELENDE BELEID LOSLATEN 

Wanneer naar Nederland wordt gekeken kan gesteld worden dat het outputgerichte 

beleid, het NPM paradigma, sterk aanwezig is binnen de ontwikkelingssector. Dit is terug 

te zien in het feit dat Nederlandse NGO’s verantwoording afleggen aan twee verschillende 

actoren: de overheid en donoren.  

Donoren willen precies zien wat er met hun geld gebeurd; zij vragen om getallen en 

harde feiten. Het NPM paradigma heerst dan ook in de Nederlandse samenleving. De 

overheid richt zijn beleid op doelen – een bepaalde output – die Nederland wil behalen 

(Knapen, 2011). Gesteld kan worden dat donoren en de overheid binnen de Nederlandse 

ontwikkelingssector outputgericht zijn. Nederlandse NGO’s zijn echter van beide actoren 

afhankelijk vanwege de financiële middelen die zij bieden; donaties en het MFS systeem 

(het Mede Financieringssysteem). Door deze afhankelijkheid zijn Nederlandse NGO’s 

verplicht een outputgerichte verantwoording af te leggen aan de overheid. Om 

daadwerkelijk publieke waarde te creëren kan de vraag worden gesteld of 

ontwikkelingsorganisaties, zoals ICCO, nog wel afhankelijk moeten zijn van de overheid? 

 

Het loslaten van het overkoepelende, NPM gerichte, beleid van de overheid creëert de 

ruimte die PVM nodig heeft om van betekenis te kunnen zijn in ontwikkelingslanden en 

zou dus een oplossing kunnen bieden. Echter komt hiermee de sterkte van the 

authorizing environment in het geding. Zoals Benington (2011) stelt is het van belang 

om als organisatie uit het maatschappelijk middenveld samen te werken met zowel 

private organisaties en de staat ten behoeve van de legitimiteit (zie figuur 7). Het 

onafhankelijk worden van de overheid geeft PVM dus de mogelijkheid om meer van 

betekenis te kunnen zijn in een ontwikkelingsland, maar verzwakt de legitimiteit, ofwel 

de authorizing environment, als één van de drie processen van The Strategic Triangle. De 

meest voor de hand liggende oplossing is dat het overkoepelende beleid de betreffende 

trade-offs maakt ten behoeve van het publieke belang.  

 

Dezelfde redenering kan worden toegepast op het overkoepelende beleid van TA; de 

Zuid-Afrikaanse overheid. Maar ook het beleid van ICCO is overkoepelend ten opzichte 

van het beleid van TA. Het beleid van deze overkoepelende instanties moet dusdanig zijn 

ingericht, dat er ruimte is om daadwerkelijk publieke waarde voor een ontwikkelingsland 

als Zuid-Afrika te kunnen creëren. Hiervoor biedt het maken van trade-offs een mogelijke 

oplossing. Publieke waarde wordt dus niet alleen gevormd in de samenwerking tussen 

ICCO en TA, maar wordt ook beïnvloed door overkoepelende instanties.  

 

7.7 HET CREËREN VAN PUBLIEKE WAARDE 

 

Uit de analyse van bovenstaand hoofdstuk kan een antwoord worden geformuleerd op de 

laatste deelvraag: 

Op welke wijze kan public value management ondersteunend zijn aan het creëren van 

publieke waarde voor de rurale bevolking in Zuid-Afrika? 

De beantwoording van deze vraag is gebaseerd op The Strategic Triangle: een strategie 

die de drie stappen toont die de noodzakelijke condities identificeren om publieke waarde 
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te kunnen creëren. Deze drie stappen zijn het definiëren van publieke waarde, the 

authorizing environment en organisatie capaciteit. Deze drie processen zijn onderling van 

elkaar afhankelijk.  

De drie processen zijn gekoppeld aan de manier waarop de internationale samenwerking 

tussen ICCO en TA is vormgegeven om publieke waarde te creëren. Aan de hand van 

deze koppeling kan gesteld worden dat PVM al voor een groot deel ondersteunend is in 

het creëren van publieke waarde voor de rurale bevolking. Daarentegen zijn er nog wel 

een aantal punten vanuit de theorie van PVM die nog ontbreken in de huidige 

samenwerking. Ten eerste komen de drie aspecten van de Tripple Bottom Line wel terug 

in de gesprekken met de respondenten, maar lijken deze nog niet allemaal, met name op 

het gebied van milieu, terug te komen in de strategie van TA. Door deze toe te voegen 

aan de strategie kan TA op een duurzame manier de boeren ondersteunen in hun 

ontwikkeling. Ten tweede bestaat the authorizing environment van TA slechts uit 

organisaties van het maatschappelijk middenveld, waardoor de legitimiteit van het 

programma slechts terug te brengen is naar het maatschappelijk middenveld en de 

rurale bevolking die zij vertegenwoordigen. Het betrekken van publieke en private 

organisaties vergroot de sterkte van the authorizing environment. Doordat de 

respondenten echter vinden dat de Zuid-Afrikaanse overheid een discriminerend beleid 

voert ten opzichte van de rurale bevolking kan echter de vraag worden gesteld of TA hier 

wel mee moet samenwerken.  

 

Het overkoepelende perspectief van het creëren van publieke waarde in 

ontwikkelingslanden toont dat PVM alleen kan bijdragen aan de ontwikkeling van een 

ontwikkelingsland, wanneer ruimte ontstaat voor het creëren van publieke waarde. Dit 

houdt in dat traditionele managementparadigma’s, zoals NPM, moeten worden los 

gelaten: er moet ruimte worden gecreëerd in het outputgerichte beleid om het beleid 

vorm te geven aan de hand van de problematiek die speelt en de publieke waarde die 

gecreëerd moet worden.  Het onafhankelijk worden van het overkoepelend beleid geeft 

PVM zo de mogelijkheid om meer van betekenis te kunnen zijn in een ontwikkelingsland, 

maar verzwakt de legitimiteit, ofwel de authorizing environment, als één van de drie 

processen van The Strategic Triangle. De meest voor de hand liggende oplossing is dat 

het overkoepelende beleid de betreffende trade-offs maakt ten behoeve van het publieke 

belang.  

Westerse landen moeten meer gaan kijken naar de tweede vraag die wordt gesteld bij 

het definiëren van publieke waarde: namelijk, wat is van publiek belang? Deze vraag 

moet doorvloeien in het overkoepelende beleid, zowel bij het vormen van het 

overheidsbeleid als bij het vormen van het beleid van ICCO. Door aan de hand van deze 

vraag de betreffende trade-offs te maken kan er in een ontwikkelingsland als Zuid-Afrika 

daadwerkelijk publieke waarde worden gecreëerd.  
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AFSLUITENDE 

ONDERZOEKSFASE 

CONCLUSIE, DISCUSSIE & AANBEVELINGEN  

Met de analyse tussen theorie en de empirische resultaten is een einde gevormd aan de 

tweede onderzoeksfase. De twee onderzoeksfases hebben geleid tot het beantwoorden 

van de vijf deelvragen. Deze informatie leidt uiteindelijk tot het beantwoorden van de 

centrale onderzoeksvraag. In de conclusie wordt alle informatie uit de verschillende 

onderzoeksfases samen gepakt om zo een antwoord op de centrale onderzoeksvraag te 

formuleren. In de discussie wordt op het onderzoek en de resultaten van het onderzoek 

gereflecteerd. Het onderzoek wordt uiteindelijk afgesloten met een aantal aanbevelingen.  
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8. CONCLUSIE & DISCUSSIE 

 

In de verschillende onderzoeksfases zijn de vier deelvragen beantwoord. Deze worden 

eerst kort behandeld waarna uiteindelijk een antwoord geformuleerd wordt op de 

centrale vraagstelling. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie op het gedane 

onderzoek in de discussie.  

 

8.2 ONDERZOEKSFASE 1: EMPIRIE 

 

Vanwege het verkennende karakter van dit onderzoek is het onderzoek inductief 

vormgegeven. Dit houdt in dat in de eerste onderzoeksfase vanuit empirische resultaten 

is gekeken naar het speelveld waarbinnen Tshintsha Amakhaya zich bevindt, de behoefte 

van de rurale bevolking en de manier waarop de organisatie TA en ICCO is vormgegeven. 

Hiermee is vanuit de empirie een antwoord geformuleerd op de eerste drie deelvragen.  

8.2.1 DEELVRAAG 1: HET VERANDERENDE SPEELVELD 

 

Vanuit het brede perspectief op de BRICS landen is ingezoomd op Zuid-Afrika en 

uiteindelijk op de casus TA. De perspectieven zijn omschreven vanuit verschillende 

respondenten groepen, zoals de regiomanagers en de respondenten van de 

partnerorganisaties van TA. Op deze manier is een antwoord geformuleerd op de eerste 

deelvraag: 

Hoe ziet het speelveld waarbinnen Tshintsha Amakhaya zich bevindt eruit? 

Binnen de BRICS landen Brazilie, India en Zuid-Afrika is te zien dat de opkomende 

economie van de landen gepaard gaat met een groeiende ongelijkheid in het land. 

Binnen Brazilie en India speelt het vraagstuk al welke rol ICCO, gezien de opkomende 

economie, nog kan spelen, voor het marginale deel van de bevolking. Deze discussie is 

nog niet aanwezig in Zuid-Afrika, maar de situatie is in dit jonge BRICS land ook aan het 

veranderen. De partnerorganisaties van TA zien voornamelijk negatieve gevolgen die 

gepaard gaan met de veranderende economie voor de rurale bevolking. Het 

veranderende speelveld waarbinnen TA zich bevindt vraagt van ICCO dat het zich 

aanpast om de rurale bevolking te helpen ontwikkelen.  

8.2.2 DEELVRAAG 2: DE BEHOEFTE VAN DE RURALE BEVOLKING 

 

De tweede deelvraag is bekeken vanuit de respondenten die het dichtst bij de rurale 

bevolking van Zuid-Afrika staan: de respondenten van de partnerorganisaties van TA. Uit 

de resultaten bleek dat het programma TA met behulp van het onderzoek, uit de eerste 

fase van hun programma, meer zicht heeft gekregen op de problematiek waarmee de 

rurale bevolking dagelijks te maken heeft. In dialoog met de rurale bevolking is 

uiteindelijk de behoefte geïdentificeerd waarna gezamenlijk de focuspunten van TA zijn 

vastgesteld. De resultaten hebben geleid tot het beantwoorden van de tweede deelvraag: 

Wat is de behoefte van de rurale bevolking in Zuid-Afrika volgens de medewerkers van 

Tshintsha Amakhaya? 
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De focuspunten van TA tonen aan dat de rurale bevolking vooral behoefte heeft in het 

verbeteren van hun werkomstandigheden en het aanpakken van echt urgente 

problemen, zoals honger. De rurale bevolking hoopt zich op een duurzame manier verder 

te ontwikkelen waardoor zij in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van TA.  

8.2.3 DEELVRAAG 3: SAMENWERKING TA & ICCO 

 

De derde deelvraag is beantwoord door op verschillende manieren te kijken naar de 

vormgeving van de samenwerking tussen ICCO en TA. Eerst is gekeken naar hoe TA is 

vormgegeven en hoe dit door de partnerorganisaties wordt gewaardeerd. Vervolgens is 

gekeken hoe ICCO haar internationale beleid vorm geeft. Tot slot is door zowel ICCO als 

TA gekeken naar de rol die ICCO in de toekomst kan spelen voor TA. Op deze manier is 

een antwoord geformuleerd op de derde empirische deelvraag: 

 

Hoe wordt de internationale ontwikkelingssamenwerking tussen ICCO en het Zuid-

Afrikaanse programma Tshintsha Amakhaya vormgegeven om in de behoefte van de 

rurale bevolking te voorzien? 

 

De samenwerking tussen ICCO en TA wordt gevormd door de programmatische 

benadering die ICCO hanteert. Deze benadering geeft het eigenaarschap van het vormen 

en het uitvoeren van het beleid aan het programma TA. ICCO, specifiek de program 

officer van het regionale kantoor, ondersteund het programma. De partnerorganisaties 

van TA geven aan dat zij in de behoefte van de rurale bevolking kunnen voorzien juist 

doordat verschillende organisaties binnen het programma samenwerken.  

De rol van ‘Entrepreunerial Innovator’ die ICCO in de toekomst wil vervullen, past bij de 

visie die TA heeft op de rol van ICCO: een ondersteunende rol, waarbij TA vooral het 

eigenaarschap behoudt, maar wel kan profiteren van de expertise en de middelen van 

ICCO. Gezamenlijk kunnen ICCO en TA op deze manier ook in de toekomst voorzien in de 

behoefte van de rurale bevolking.  

 

8.3 ONDERZOEKSFASE 2: THEORIE & ANALYSE 

 

In de tweede onderzoeksfase zijn de twee belangrijke begrippen uit de hoofdvragen, 

namelijk het vormgeven van de samenwerking tussen TA en ICCO en public value 

management, verder uitgewerkt met behulp van literatuur. De literatuur is direct 

gekoppeld aan de resultaten van het empirisch onderzoek. Deze analyse heeft 

uiteindelijk geleid tot het beantwoorden van de laatste twee deelvragen.  

8.3.1 DEELVRAAG 4: SAMENWERKING TBV COMPLEXE PROBLEMEN 

 

De behoefte van de rurale bevolking wordt beïnvloed door de problemen die zij dagelijks 

ervaren. Vanuit deze problemen is gekeken via welk type organisatorische verband de 

samenwerking tussen ICCO en TA het best kan worden vormgegeven om in te spelen op 

de behoefte van de rurale bevolking. Hiermee is een antwoord geformuleerd op de vierde 

deelvraag: 

Via welke type organisatorische verbanden kunnen ontwikkelingsorganisaties, in het 

bijzonder ICCO, aan de behoefte van de rurale bevolking in Zuid-Afrika bijdragen? 
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Het overkoepelende probleem op het Zuid-Afrikaanse platteland is armoede: een 

complex probleem. TA heeft de armoede op het Zuid-Afrikaanse platteland verdeelt in 

verschillende problemen waarmee de rurale bevolking dagelijks te maken heeft. Om echt 

veranderingen teweeg te brengen op het Zuid-Afrikaanse platteland en publieke waarde 

te creëren, zijn de partnerorganisaties afhankelijk van elkaar.  

Complexe problemen zorgen voor veranderingen in de institutionele omgeving 

waarbinnen organisatorische verbanden zich bevinden. Netwerkverbanden zijn het meest 

geschikt om de complexe problemen te managen. De samenwerking tussen ICCO en TA 

kan worden omschreven als twee netwerken die in elkaar verweven zijn door hun 

onderlinge afhankelijkheid om hun doel te bereiken; de program officer is hierbij de 

gedeelde actor. Hierdoor kan gesteld worden dat het netwerk waaruit TA bestaat sterk bij 

draagt aan het creëren van publieke waarde voor de rurale bevolking, waarbij het 

netwerk van ICCO een ondersteunende rol speelt.  

8.3.2 DEELVRAAG 5: PUBLIC VALUE MANAGEMENT 

 

Aan de hand van The Strategic Triangle is gekeken in welke mate PVM kan bijdragen in 

het creëren van publieke waarde voor de rurale bevolking in Zuid-Afrika. Met behulp van 

The Strategic Triangle is gereflecteerd op de huidige manier waarop ICCO en TA 

gezamenlijk publieke waarde creëren. Hiermee is een antwoord geformuleerd op de 

laatste deelvraag: 

 

Op welke wijze kan public value management ondersteunend zijn aan het creëren van 

publieke waarde voor de rurale bevolking in Zuid-Afrika 

 

Aan de hand van de koppeling tussen de resultaten van dit onderzoek en de theorie van 

The Strategic Triangle kan gesteld worden dat PVM al voor een groot deel ondersteunend 

is in het creëren van publieke waarde voor de rurale bevolking. Daarentegen zijn er nog 

een aantal punten vanuit de theorie van PVM die nog ontbreken in de huidige 

samenwerking. Zo heeft TA de publieke waarde niet op een duurzame manier 

geformuleerd. Daarnaast bestaat de authorizing environment slechts uit organisaties uit 

het maatschappelijk middenveld, terwijl voor een sterke authorizing environment het van 

belang is private en publieke organisaties te betrekken. Doordat de respondenten echter 

vinden dat de Zuid-Afrikaanse overheid een discriminerend beleid voert ten opzichte van 

de rurale bevolking kan de vraag worden gesteld of TA hier wel mee moet samenwerken. 

 

Om echt van publieke waarde te zijn voor een ontwikkelingsland is het van belang het 

traditionele, managementparadigma NPM los te laten. Het onafhankelijk worden van de 

het overkoepelende beleid geeft PVM zo de mogelijkheid om meer van betekenis te 

kunnen zijn in een ontwikkelingsland, maar verzwakt de legitimiteit, ofwel de authorizing 

environment, als één van de drie processen van The Strategic Triangle. Wat een 

mogelijke oplossing zou kunnen bieden op dit paradox is dat Westerse landen meer 

moeten gaan kijken naar de tweede vraag die wordt gesteld bij het definiëren van 

publieke waarde: namelijk, wat is van publiek belang? Door aan de hand van deze vraag 

de betreffende trade-offs te maken kan PVM bijdragen aan het creëren van publieke 

waarde in een ontwikkelingsland als Zuid-Afrika. 
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8.4 CONCLUSIE 

 

Nu de vijf deelvragen zijn beantwoord kan een antwoord worden geformuleerd op de 

centrale onderzoeksvraag: 

OP WELKE WIJZE KAN PUBLIC VALUE MANAGEMENT BIJDRAGEN AAN HET 

VORMGEVEN VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN HET BRICS 

LAND ZUID-AFRIKA? 

De resultaten van het onderzoek zijn betrekking op het programma Tshintsha Amakhaya. 

Uit het onderzoek blijkt dat public value management kan bijdragen aan het vormgeven 

van internationale ontwikkelingssamenwerking. Het managementparadigma PVM is het 

meest geschikt om met complexe problemen, zoals het tegen gaan van armoede, om te 

gaan in een veranderende institutionele omgeving, die gepaard gaat met de opkomende 

economie van Zuid-Afrika. 

 

Deze casus toont aan dat de internationale ontwikkelingssamenwerking van ICCO en TA 

deels is gevormd op de manier die PVM betoogt: zo wordt de publieke waarde in dialoog 

met de rurale bevolking vastgesteld, heeft TA door de programmatische benadering van 

ICCO het eigenaarschap van het programma en is het programma als een netwerk 

vormgegeven. The Strategic Triangle, toegepast op de samenwerking tussen ICCO en TA, 

geeft daarnaast ook nog verbeterpunten aan om de strategie van TA te verbeteren ten 

behoeve van het creëren van publieke waarde. Zo lijken één van de drie aspecten van  

the tripple bottom line, respectievelijk het milieu aspect, nog niet terug te komen in de 

strategie van TA. Daarnaast heeft TA nog geen sterke authorizing environment, omdat 

het programma slechts bestaat uit organisaties uit het maatschappelijk middenveld.  

De visie van ICCO als ‘Entrepreunerial Innovator’ sluit aan bij de behoeften van de rurale 

bevolking en TA. Het idee van het investeringsfonds van ICCO kan ook bijdragen aan het 

creëren van een sterker authorizing environment door de contacten met private 

organisaties.  

 

De resultaten van deze gevalstudie tonen aan dat de manier, waarop ICCO op dit 

moment haar internationale ontwikkelingssamenwerking heeft vormgegeven en in de 

toekomst wil gaan vormgeven, ondersteunend is aan het programma Tshintsha 

Amakhaya in het creëren van publieke waarde voor de rurale bevolking van Zuid-Afrika. 

 

Echter, zoals in hoofdstuk 7 al is aangestipt, kan PVM alleen bijdragen aan de 

ontwikkeling binnen een ontwikkelingsland als traditionele managementparadigma’s, 

zoals NPM, in het overkoepelende beleid worden losgelaten. Overkoepelend beleid dat is 

vormgegeven volgens het NPM paradigma vraagt ook om outputgerichte verantwoording. 

Gezien het creëren van publieke waarde lastig te meten is – het kan zelfs een proces 

omvatten – kan het PVM paradigma niet voldoen aan de vraag van outputgerichte 

verantwoording. In het geval van ICCO zal dan de keuze worden gemaakt om of 

onafhankelijk van de overheid te worden, of zich aan te passen aan de wensen van de 

overheid en het NPM paradigma. Wanneer ICCO onafhankelijk wordt van de overheid, en 

hiermee de financiële middelen mis zal lopen, verzwakt dit the authorizing environment. 

Volgens de Strategic Triangle zal ICCO dus de relatie met de overheid moeten behouden, 

maar moet de overheid de betreffende trade-offs maken ten behoeve van het publieke 

belang. Alleen wanneer het westen de juiste trade-offs maakt, kan een ontwikkelingsland 
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zoals Zuid-Afrika zich verder ontwikkelen. Dit houdt in dat het westen uiteindelijk moet 

inleveren.  

 

Voor de vormgeving van internationale ontwikkelingssamenwerking in 

ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden zoals de BRICS landen, houdt dit in dat 

Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hun beleid zo moeten vormgeven dat zij de 

programma’s in ontwikkelingslanden ondersteunen in het creëren van publieke waarde. 

Hiermee sluit dit onderzoek aan bij de al oudere aanbeveling voor een bottom-up 

approach binnen de ontwikkelingssector. Van belang is echter dat ook de betrokken 

organisaties zoals overheden en private organisaties deze benadering ondersteunen. 

Alleen dan kan gezamenlijk waarde worden gecreëerd.  

 

8.5 DISCUSSIE 

 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op het gedane onderzoek. 

Eerst wordt gestart met een overkoepelende discussie die doorgaat op de conclusie van 

dit onderzoek en kijkt naar de betekenis die PVM kan hebben voor de 

ontwikkelingssector. Vervolgens worden een aantal punten uit het onderzoek besproken 

die ter discussie worden gesteld.  

8.5.1 DE BETEKENIS VAN PVM 

 

De ondertitel van dit onderzoek luidt: “Een onderzoek naar de betekenis van public value 

management voor het vormgeven van internationale ontwikkelingssamenwerking in het 

BRICS land Zuid-Afrika”.  

In dit onderzoek is een relatie gelegd tussen PVM en de internationale 

ontwikkelingssamenwerking tussen ICCO en Tshintsha Amakhaya. Wanneer wordt 

gekeken naar de betekenis van PVM voor het vormgeven van internationale 

ontwikkelingssamenwerking kan gesteld worden dat deze afhankelijk is van het 

overkoepelende beleid. Ontwikkelingsorganisaties op zich zelf kunnen de betekenis van 

PVM in een ontwikkelingsland als Zuid-Afrika niet bepalen, maar zijn hierbij afhankelijk 

van de manier waarop het overkoepelende beleid is vormgegeven. Het doorvoeren van 

PVM in een enkele organisatie zal hiermee dus nog niet publieke waarde creëren.  

 

Het overkoepelende beleid van het westen zal op deze manier altijd van invloed zijn op 

de betekenis van PVM in ontwikkelingslanden. Dit sluit aan bij het eerste gesprek wat 

tijdens dit onderzoek is gehouden, waarbij respondent 1 sprak over het 

superioriteitsgevoel van het westen. Hiermee doelde hij op het feit dat het westen zich 

verheven voelt ten opzichte van ontwikkelingslanden: het westen kijkt niet naar het 

publieke belang, maar slechts naar de publieke behoefte van de westerse bevolking. Pas 

wanneer het westen dit superioriteitsgevoel loslaat en de betreffende trade-offs maakt 

ten behoeve van het publieke belang zal PVM van betekenis kunnen zijn voor het 

vormgeven van internationale ontwikkelingssamenwerking in een ontwikkelingsland als 

Zuid-Afrika.  

 

De conclusie van dit onderzoek leidt zo tot de stelling dat public value management 

alleen van betekenis kan zijn voor het vormgeven van internationale 

ontwikkelingssamenwerking wanneer het overkoepelende beleid wordt gevormd vanuit 
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het publiek belang. Dit houdt in dat de ideeën van PVM moeten worden doorgevoerd in 

de, voornamelijk westerse, samenleving. Doordat binnen de samenleving verschillende 

opvattingen heersen en vanwege de complexiteit van de problemen in 

ontwikkelingslanden, brengt deze stelling een nieuwe vraag met zich mee: wie of wat 

bepaald wat het publieke waarde is? Hiermee opent de conclusie van dit onderzoek een 

nieuwe discussie. 

8.5.2 DISCUSSIEPUNTEN UIT HET ONDERZOEK 

 

Naast de overkoepelende discussie die uit dit onderzoek naar voren komt zijn er nog een 

aantal punten die het onderzoek hebben beïnvloed of juist onderbelicht zijn gebleven.  

 

DE ROL VAN DE REGIONALE RADEN 

Binnen dit onderzoek is de rol van de regionale raden onderbelicht gebleven. De 

regionale raden kunnen gezien worden als een adviserend orgaan die mee bepalen over 

het beleid dat in de regio wordt gevoerd. De regionale raden bestaan uit mensen uit de 

regio en hebben verschillende achtergronden. Zo kunnen ze werken bij maatschappelijke 

organisaties, het bedrijfsleven, kerken, overheden, etc. Ze hebben de taak om het beleid 

en de strategie in de regio te ontwikkelen. De raden worden meestal gevormd door 

personen uit het netwerk van de regio managers (R2, R3 & R4).  

 

Het beleid van de regio wordt dus mede bepaald door de regionale raden. In dit 

onderzoek is ervoor gekozen specifiek te kijken naar één programma, en daar de 

partnerorganisaties centraal in te stellen en hierbij de regionale raden achterwege te 

houden. Hiermee is de focus gelegd op het beleid van één programma en niet op het 

grotere beleid binnen de regio. Dit – opnieuw – overkoepelende beleid kan echter wel 

van invloed zijn op het beleid van de programma’s die in de regio worden gevoerd. Voor 

een vervolg onderzoek zou het interessant zijn om te kijken naar de manier waarop de 

regionale raden het regionale beleid bepalen.  

 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING ALS ACTUEEL ONDERWERP 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden terwijl ontwikkelingssamenwerking een actueel 

onderwerp was en nog steeds is. De politieke- en economische situatie in Nederland 

vereist vergaande bezuinigingen waarbij ontwikkelingssamenwerking niet wordt ontzien. 

Dat er bezuinigd gaat worden is zeer waarschijnlijk. Hoe er bezuinigd wordt is ongewis. 

Deze ontwikkeling treft ook een organisatie als ICCO. Het Kunduz akkoord handhaaft het 

afgesproken bedrag van 0,7% van het BNP, daarmee lijkt de druk van de ketel. Toch 

blijft ontwikkelingssamenwerking een actueel onderwerp, zo opperde de VVD halverwege 

juni na de verkiezingen 3 miljard te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.  

 

De onzekerheid over politieke keuzes betreffende ontwikkelingssamenwerking werd al in 

2010 door de WWR uitgesproken: nieuwe vormen van ontwikkelingssamenwerking zijn 

geoorloofd. Dit onderzoek heeft getracht hieraan bij te dragen. Deze onzekerheid was 

terug te vinden in de interviews met de Nederlandse respondenten. 

 

Het ‘zoekende’ gevoel van de respondenten naar nieuwe en betere vormen van 

ontwikkelingsamenwerking en de politieke actualiteit van het onderwerp, geeft het 

gevoel dat het onderzoek zich op een ‘keerpunt’ binnen de ontwikkelingssamenwerking 

bevindt. De Nederlandse ontwikkelingssector kan toekomstige bezuinigingen nauwelijks 
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ontkomen en het besef dat het vormgeven van ontwikkelingssamenwerking anders moet 

begint steeds meer te komen.  

 

Het idee dat dit onderzoek zich bevindt op een ‘keerpunt’ binnen de 

ontwikkelingssamenwerking kan van invloed zijn geweest op de resultaten van dit 

onderzoek. Door de alsmaar veranderende politieke context en nieuwe ideeën over het 

vormgeven van ontwikkelingssamenwerking kan het zijn dat respondenten inmiddels hun 

visie op de gestelde vragen hebben veranderd.  
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9. AANBEVELINGEN 

 

Nu de conclusie en discussie zijn geschreven volgen in dit hoofdstuk nog een aantal 

aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek. Deze aanbevelingen vloeien voort uit 

de resultaten, de conclusie en de discussie van dit onderzoek. Eerst zullen een aantal 

praktische aanbevelingen volgen, waarna zal worden afgesloten met een paar 

mogelijkheden tot vervolgonderzoek.  

9.1 PRAKTISCH 

 

Uit dit onderzoek vloeien een paar praktische aanbevelingen voort voor zowel ICCO als 

TA. Eerst worden drie aanbevelingen voor TA gegeven, waarna deze paragraaf wordt 

afgesloten met een aanbeveling voor ICCO.  

9.1.1 TSHINTSHA AMAKHAYA KLIMAAT NEUTRAAL 

 

In hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 7 werd aangegeven dat de partnerorganisaties van 

Tshintsha Amakhaya niet alleen kijken naar de publieke behoefte, maar ook naar het 

publiek belang: de partnerorganisaties willen graag klimaat neutraal werken. Doordat dit 

niet in het onderzoek van TA terug te vinden is lijkt dit niet in de strategie van TA terug 

te komen. De eerste stap zou zijn om het klimaat neutraal werken in de strategie van TA 

te noemen. Daarnaast zou ICCO, vanuit haar eigen visie en missie, kunnen proberen TA 

te voorzien in de kennis en vaardigheden rondom klimaatneutraal werken. Zo zou ICCO, 

via de program officer, TA kunnen introduceren in het Fair Climate Network Southern 

Africa: een netwerk dat zich speciaal richt op een pro-poor klimaat neutrale aanpak. Dit 

zou goed kunnen aansluiten bij de wensen van TA .  

 

9.1.2 VERSTERKEN VAN THE AUTHORIZING ENVIRONMENT 

 

In hoofdstuk 7 werd the authorizing environment als één van de drie processen van The 

Strategic Triangle geïntroduceerd. Gesteld werd dat het van belang is om in een netwerk 

samen te werken om publieke waarde te creëren. Ook werd aangegeven dat het van 

belang is de verschillende sectoren hierin te betrekken (zie paragraaf 7.4). Om succesvol 

publieke waarde te creëren is het van belang aandacht te besteden aan welke 

stakeholders hierin worden betrokken, want het succes van een publieke organisatie 

hangt af van de definitie van wat de belangrijkste stakeholders zien als publieke waarde 

(Bryson, 1995; Moore; 1995 in: Bryson, 2004). Juist in deze tijd waar veel complexe 

problemen voorkomen, is het nog meer van belang om aandacht te besteden aan de 

betrokken stakeholders, gezien problemen grensoverschrijdend zijn (Bryson, 2004, p. 

23). Bryson stelt zelfs de hypothese: “strategic management processes that employ a a 

reasonable number of competently done stakeholder analyses are more likely to be 

successfull – that is, meet mandates, fulfill missions and create public value – than those 

that do not” (Bryson, 2004, p. 26). In zijn artikel toont Bryson verschillende stakeholder 

analyses die gemakkelijk door organisaties kunnen worden toegepast, zoals het 

identificeren van de belangen van de verschillende stakeholders, een macht vs. belangen 

matrix maken om de stakeholders te identificeren die echt meegenomen moeten worden 

in de strategie (Bryson, 2004).  
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Zoals in de conclusie gesteld, moet TA haar authorizing environment versterken ten 

behoeve van het creëren van publieke waarde. Hiervoor is het aan te raden om gebruik 

te maken van een stakeholder analyses; zowel om gezamenlijk de onderlinge verschillen 

beter te leren kennen, maar ook om te kijken welke partijen TA nog meer moet 

betrekken in het vormen van haar beleid. Op deze manier kan bijvoorbeeld de vraag 

worden bekeken of de Zuid-Afrikaanse overheid wel of niet  moet worden betrokken bij 

TA (zie 5.1.1).  

9.1.3 LOBBYEN TEGEN DE OVERHEID 

 

Tshintsha Amakhaya vindt het beleid van de overheid discriminerend ten opzichte van de 

rurale bevolking. Omdat TA gelooft dat de kracht uit de rurale bevolking zelf moet komen 

proberen zij vooral nu de boeren te mobiliseren en te organiseren om zo een front te 

vormen tegenover de overheid. Hiernaast kan TA ook zelf lobbyen voor de belangen van 

de rurale bevolking bij de Zuid-Afrikaanse overheid. ICCO heeft verschillende lobby 

specialisten en biedt ook lobby trainingen. Met behulp van de kennis en de vaardigheden 

van ICCO kunnen de partnerorganisaties lobbyen voor een rechtvaardiger beleid in Zuid-

Afrika.  

9.1.4 PVM DOORVOEREN IN PME SYSTEEM VAN ICCO 

 

Eén van de problemen waarom PVM en NPM niet samen gaan is, omdat NPM output 

gericht is vormgegeven: meetbaar. Benington (2011) heeft een systeem ontwikkeld, The 

Public Value Stream, om publieke waarde te meten. Een analyse van de Public Value 

Stream kan duidelijkheid geven over de precieze uitkomsten die het publiek wil wanneer 

publieke waarde wordt gecreëerd: de outcomes die voorzien in de behoefte. 

 

In figuur 8 wordt The Public Value Stream weergegeven (Benington, 2011, pp. 47-49). 

Publieke waarde kan gezien worden als een open systeem, waarin inputs door middel van 

activiteiten en processen, waarbij co-producers en partnerorganisaties een belangrijke rol 

spelen, worden omgezet in outputs en outcomes. Bij de outputs en de outcomes ligt een 

belangrijke rol voor de gebruikerstevredenheid: zij bepalen uiteindelijk of de outputs 

leiden tot de outcomes die voorzien in hun behoefte. Publieke waarde kan gemeten 

worden in termen van de toegevoegde economische-, sociale-, politieke- en ecologische 

waarde aan de publieke sector. Sommige publieke waarde outcomes zullen niet makkelijk 

te vangen zijn in gebruikers tevredenheid, neem het complexe probleem armoede. 

Daarnaast zijn er publieke waarde outcomes die voor een bepaald deel van de bevolking 

een negatief effect hebben, bijvoorbeeld dat het oplossen van armoede uiteindelijk kan 

inhouden dat het westen op welvaart moet inleveren (Benington, 2011, pp. 47-49).  

Publieke waarde outcomes zijn dan ook complex en bestaan vaak uit een trade-off tussen 

zowel het ‘goede’ en het ‘slechte’, als tegengestelden. Het is dan ook een proces dat 

langere tijd in beslag neemt.  

 

The Public Value Stream kan helpen inzicht te krijgen welk stadium essentieel is in het 

creëren van publieke waarde en welk stadium het creëren van publieke waarde juist 

tegen houdt. Het inzicht krijgen in deze punten toont welk stadium extra ondersteuning 

nodig heeft of welk stadium moet worden vermeden. Daarnaast geeft The Public Value 

Stream inzicht in het stadium dat het creëren van publieke waarde afremt of zelfs stil 
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legt. Het herkennen van dit stadium helpt het proces door specifieke oplossingen te 

vinden om dit stadium weer actief te maken (Benington, 2011, pp. 47-48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE PUBLIC VALUE STREAM IN HET PME SYSTEEM 

The Public Value Stream geeft de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in het proces van 

het creëren van publieke waarde. Door dit proces te volgen kan meer duidelijkheid en 

inzicht worden gegeven in de mate waarin de betreffende inputs voldoen aan de 

outcomes.  

 

ICCO maakt gebruik van een Planning, Monitoring en Evaluatie systeem (PME systeem) 

wat sterk is gericht op harde feiten. Wanneer wordt gewerkt met de strategie van PVM 

kan The Public Value Stream een oplossing bieden om grotendeels te voldoen aan de 

eisen van het PME systeem.  

 

9.2 WETENSCHAP 

 

Naast de praktische aanbevelingen zijn er nog twee aanbevelingen die interessant 

kunnen zijn voor een vervolgonderzoek. Eerst wordt een aanbeveling gedaan voor een 

vervolgonderzoek bij ICCO. Tot slot wordt een aanbeveling gedaan die interessant is om 

vanuit het vakgebied publiek management verder te bekijken.  

9.2.1 ROL VAN DE REGIONALE RADEN 

 

Als vervolg op dit onderzoek zou de manier waarop de regionale raden het regionale 

beleid vormen, kunnen worden onderzocht. Zoals in de discussie al werd besproken is in 

dit onderzoek de rol van de regionale raden onderbelicht gebleven. Omdat de regionale 

raden het beleid in de regio bepalen is het interessant om te zien op welke manier zij de 

thema’s bepalen: welke rol speelt public value management hierin? Hierbij is de rol van 

Figuur 8 The Public Value Stream 
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het overkoepelende beleid – het corporate beleid – van ICCO interessant om te bekijken: 

in welke mate beïnvloed het overkoepelende beleid het regionale beleid en andersom?  

 

9.2.2 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING & PVM 

 

In 8.5.1 werd gesteld dat de conclusie van dit onderzoek een nieuwe discussie opent met 

de vraag: wie of wat bepaald wat publieke waarde is? 

Doordat de betekenisgeving van PVM binnen ontwikkelingslanden afhankelijk is van het 

overkoepelende beleid, het overheidsbeleid, wordt het definiëren van publieke waarde 

lastig: binnen de samenleving heersen verschillende opvattingen over de complexiteit 

van de problemen in ontwikkelingslanden (zie hoofdstuk 6). De verschillende 

perspectieven op de problematiek nemen verschillende visies op de behoefte met zich 

mee. Om deze verschillende visies te voorkomen is het van belang de behoefte van het 

publiek te identificeren vanuit het publiek. Deze identificatie van publieke waarde vraagt 

om een sterke relatie tussen de overheid en het publiek middels een dialoog. Wanneer 

het dialoog in het maken van beslissingen centraal staat wordt dit ook wel ‘deliberatieve 

democratie’ genoemd (Benington, 2011). Deze vorm van overheidsbeleid zou dan ook 

een manier kunnen zijn om de ruimte te creëren voor PVM.  

 

De relatie tussen een deliberatieve democratie en PVM wordt in Benington (2011) kort 

genoemd, maar voor een vervolg onderzoek zou het interessant zijn om te kijken naar de 

betekenis van PVM in ontwikkelingslanden wanneer dit gebeurt binnen een deliberatieve 

democratie. Binnen een deliberatieve democratie blijft publieke waarde namelijk 

gedefinieerd als de behoefte van het publiek doordat het dialoog met het publiek wordt 

aangegaan. De overheid – de staat – kan dan samen met publieke organisaties, private 

organisaties, het maatschappelijk middenveld en het publiek (een sterke authorizing 

environment) het publieke belang identificeren. Gezamenlijk wordt zo de publieke waarde 

geïdentificeerd waardoor men gezamenlijk waarde kan creëren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Gezamenlijk waarde creëren – R.M. Spekman     90 

BIBLIOGRAFIE 

Alford, J., & O'Flynn, J. (2009). Making Sense of Public Value: Concepts, Critiques and 

Emerging Meanings. International Journal of Public Administration, 32: 3-4 , 171-191. 

Alvesson, M., & Deetz, S. (2000). Doing Critical Managament Research. London, Thousan 

Oaks, New Delhi: Sage Publications. 

Benington, J. (2011). From Private Choice to Public Value? In J. Benington, & M. H. 

Moore, Public Value: Theory & Practice (pp. 31-51). Hampshire & New York: Palgrave 

Macmillan. 

Benington, J., & Moore, H. M. (2011). Chapter 1: Public Value in Complex and Changing 

Times. In J. Benington, & H. M. Moore, Public Value - Theory & Practice (pp. 11-30). 

Hampshire & New York: Palgrave MacMillan. 

Boeije, H. (2005). Analyseren in kwalitatief onderzoek - denken en doen. Boom 

Onderwijs. 

Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter - stakeholder identification 

and analysis techniques. Public Mangement Review, vol. 6, issue 1 , 21-53. 

Bueren, v. E., Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. F. (2003). Dealing with Wicked Problems in 

Networks: Analysing an Environmental Debate from a Network Perspective. Journal of 

Public Administration Research and Theory, Vol. 13, no. 2 , 193-212. 

Geuijen, K. (2011). Samenwerken in publieke netwerken. In M. Noordegraaf, K. Geuijen, 

& A. Meijer (red.), Handboek Publiek Management (pp. 97-114). Den Haag: Boom 

Lemma uitgevers. 

Goldman Sachs. (2003). Dreaming With BRICs: The Path to 2050. CEO Confidential Issue 

2003/12, Oktober , 1-4. 

Hall, R., & Cliffe, L. (2009). Introduction. In R. Hall, Another Countryside? Policy Options 

for Land and Agrarian Reform in South Africa (pp. 1-19). Cape Town, South Africa: The 

Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies, School of Governmend, University of 

the Western Cape. 

Hood, C. (1991). A Public Management for all seasons? Public Admnistration, vol. 69, 

Spring , 3-19. 

ICCO Communicatie. Goed(e) zaken doen. Wormerveer: Zwaan Printmedia. 

ICCO. (November 2011). From Vision to Action - ICCO Cooperative 2020 Challenge.  

ICCO. (2011). IA-social entrepreneurship for social transformation - as pasrt of the 2020 

Innovative Entrepreneurship scenario.  

ICCO. (2012b). Missie. Opgeroepen op april 04, 2012, van ICCO: partner van 

ondernemende mensen: http://www.icco.nl/nl/over-ons/organisatie/missie/ 

ICCO. (Maart 2007). The programmatic approach in the ICCO Alliance.  

ICCO. (Augustus 2011). Vision and Strategy 2020 - Position paper .  



 

Gezamenlijk waarde creëren – R.M. Spekman     91 

ICCO. (2012a). Voor en met de lokale bevolking. Opgeroepen op April 5, 2012, van 

ICCO: partner van ondernemende mensen: http://www.icco.nl/nl/over-ons/regios/ 

Kenis, P., & Provan, K. (2008). Het network-governance-perspectief. In T. Wentink 

(red.), Business performance management (pp. 296-312). Amsterdam: Boom academic. 

Knapen, B. (2011, Maart 18). Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking. Opgeroepen op 

Februari 22, 2012, van Ministerie van Buitenlandse Zaken: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2011/03/18/aanbiedingsbrief-focusbrief-

ontwikkelingssamenwerking.htm 

Koelé, T., & Nicolasen, L. (2012, Maart 10). 'Afrika over 20 jaar uit de armoede'. De 

Volkskrant , p. 11. 

Koppenjan, J., & Klijn, E.-H. (2010). Managing Uncertainties in Networks. London & New 

York: Routledge. 

Moore, M. H. (1995). Creating Public Value - Strategic management in government. 

Harvard University Press: Cambridge - Massachusetts, London - England. 

Noordegraaf, M. (2008). Management in het Publieke Domein: issues, insituties en 

instrumenten. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 

Noordegraaf, M., Geuijen, K., & Meijer, A. (2011). Inleiding. In M. Noordegraaf, K. 

Geuijen, & A. Meijer (red.), Handboek Publiek Management (pp. 9-27). Den Haag: Boom 

Lemma uitgevers. 

NOS. (2012, 16 Juni). VVD: Fors bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Opgeroepen 

op Juni 26, 2012, van NOS: http://nos.nl/audio/384705-vvd-fors-bezuinigen-op-

ontwikkelingssamenwerking.html.html 

O'Flynn, J. (2007). From New Public Mangement to Public Value: Paradigmatic Change 

and Managerial Implications. The Australian Journal of Public Administration, vol. 66, no. 

3 , 353-366. 

O'Neill, J. (2001). Building Better Global Economic BRICs. Goldmans Sachs, Global 

Economics Paper No: 66, 30 november 2001 , 1-16. 

Provan, K. G., & Kenis, P. (2007). Modes of Network Governance: Structure, 

Management, and Effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory: 

18 , 229-252. 

Regional Office Southern Africa. South Africa program.  

Rhodes, R. (1996). The New Governance: Governing without Government. Political 

Studies, XLIV , 652-667. 

Smith, J. A. (2011, 01 21). BRIC Becomes BRICS: Changes on the Geopolitical 

Chessboard. Opgeroepen op 02 21, 2012, van Foreign Policy Journal: 

http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/01/21/bric-becomes-brics-changes-on-the-

geopolitical-chessboard/0/ 



 

Gezamenlijk waarde creëren – R.M. Spekman     92 

Stoker, G. (2006). Public Value Management: A New Narrative for Networked 

Governance? The American Review of Public Administration, 36 , 41-57. 

Stuart, G. (2011). Sustaining Public Value Through Microfinance. In J. Benington, & M. H. 

Moore, Public Value: Theory & Practice (pp. 185-201). New York & Hampshire: Palgrave 

Macmillan. 

Sumner, A. (2011, December 06). The new bottom billion - rewriting the development 

narrative. The Broker, Issue 23, December 2010/January 2011 , 4-8. 

Swilling, M. (2011). Greening Public Value: The Sustainability Challenge. In J. Benington, 

& M. H. Moore, Public Value: Theory & Practice (pp. 89-111). New York & Hampshire: 

Palgrave Macmillan. 

Thiel, v. S. (2010). Bestuurskundig onderzoek: een methodologische inleiding. Bussum: 

Uitgeverij Coutinho. 

Tshintsha Amakhaya. (14 mei 2012). Tshintsha Amakhaya baseline survey: Summary of 

findings and recommendations.  

Tshintsha Mkhaya. (Reworked 16 April 2010). A Collaborative Initiative for the realisation 

of food sovereignty and Agrarian change to secure rural livelihoods. Tshintsha Amakhaya. 

Walters, H. (2011). Guidance Note for the Programmatic Approach of the ICCO Alliance. 

ICCO. 

WRR. (2004). Bewijzen van goede dienstverlening. Amsterdam: Amsterdam University 

Press. 

WRR. (2010). Minder pretentie, meer ambitie. Amsterdam: University Press. 

 

  



 

Gezamenlijk waarde creëren – R.M. Spekman     93 

BIJLAGE 1 - INTERVIEWS 

 

DESKUNDIGE – RESPONDENT 1 

 

Doel van het gesprek: hoe ontwikkelingsorganisaties zich kunnen verhouden ten opzichte 

van de veranderingen die gepaard gaan met de BRICS landen.  

 

Deel 1: informatie naar aanleiding van het artikel 

Naar aanleiding van het artikel ‘INGOs in a changed World order’, worden eigenlijk twee 

dingen aan gegeven (koppeling met de WRR?!): 

1. New Bottom Billion  ontwikkeling richten op specifieke problemen, dus ook op de 

new bottom billion in middeninkomenslanden.  Specifieker 

2. Rekening houden met mondiale problemen: in ieder geval niet té westers, Oxfam 

India (maar hoe moet dat dan met NL’se NGO’s als ICCO? Is daar nog wel ruimte voor?), 

omgaan met NGO’s daar (maar wat als zij op een heel andere manier hun beleid vormen, 

zoals China in Afrika?) 

 

Voor ICCO houdt dit dan in dat ze actief moeten blijven in India, Zuid-Afrika en Brazilie, 

maar hoe moeten zij zich dan verhouden (specifieker) tov de veranderen die gepaard 

gaan met de opkomst van de BRICS landen? Hoe bereik je de new bottom billion? En hoe 

zorg je dat je je beleid breder maakt? 

 

- Hoe moeten Nederlandse NGO’s zich verhouden tov de emerging powers?  

- Welke rol ligt er voor Nederlandse NGO’s in de emerging powers?  

 Concrete invulling: hoe dan? Samenwerkingsvorm? Hoe kom je erachter wat zij 

nodig hebben? 

- De inzichten die worden gegeven in het artikel  gelden die ook voor Zuid-Afrika? 

 

 

Deel 2: koppeling naar onderzoek 

OP WELKE WIJZE KAN PUBLIC VALUE MANAGEMENT BIJDRAGEN AAN HET 

VORMGEVEN VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IN HET BRICS 

LAND ZUID-AFRIKA? 

 

PVM: het creëren van publieke waarde staat centraal. Door middel van overleggen met 

betrokkenen (netwerk van bijv. stakeholders, organisaties, overheden etc) zullen de 

problemen die de betrokkenen het meest aan gaan worden aangepakt. Waarde creëren 

staat dus centraal.  

 

Idee van mijn onderzoek: kijken vanuit de behoeftes van de new bottom billion in Zuid-

Afrika  mogelijkheden van ICCO  mogelijke samenwerkingsverbanden  koppeling 

met PVM.  
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REGIOMANAGERS – RESPONDENT 2 T/M 4 

 

- Vindt u het goed als ik het gesprek opneem? 

- En mag ik tutoyeren? 

- Doel van het gesprek: uw ervaringen en ideeen rondom de veranderingen die 

gepaard gaan met de opkomst van de BRICS landen. 

- Hoe lang heeft u de tijd? 

 

Inleiding 

Het speelveld van ontwikkelingssamenwerking verandert. Een van deze veranderingen is 

de opkomst van de BRICS landen: emerging economies, maar die nog wel te maken 

hebben met veel armoede. De vraag die er heerst is hoe een ontwikkelingsorganisatie, 

zoals ICCO, om kan gaan met deze veranderingen om nog wel van toegevoegde waarde 

te zijn. 

Dit koppel ik aan een managementparadigma vanuit mijn studie: Public Value 

Management. Binnen deze managementbenadering staat het creëren van publieke 

waarde centraal. Met publieke waarde wordt datgene bedoeld dat de mensen – het volk – 

nodig heeft: dus waar hebben zij behoefte aan? Om van toegevoegde waarde te zijn als 

ICCO zijnde, moet er dus publieke waarde gecreëerd worden.  

 

U heeft natuurlijk te maken met verschillende landen, waaronder Brazilië/India/Zuid-

Afrika als één van de BRICS landen. Daar wil ik me hier dan ook op focussen. 

BRICS landen 

- Ziet u veel veranderingen? 
- Waar ziet u deze dan precies in?  voorbeeld? 

- Wat heeft Brazilie/India/Zuid-Afrika nodig om zich verder te ontwikkelen? 

- Veranderen de behoeftes van India als BRICS land? 

 Hoe betrek je het marginale deel van de bevolking hierin? 
 Wat zijn de grootste behoeftes van het marginale deel van de bevolking? 

 Voorbeeld? 

 Hoe kom je hier achter? 

 Wie kan dat vertellen?  

 

Mogelijkheden ICCO: 

 Hoe wordt daar nu mee om gegaan?  

 Wat zijn de mogelijkheden van ICCO hierin? 

 Hoe verhoudt het programmatisch werken zich hierin?  

 

Hoe zou dit moeten worden vormgegeven? 

 

 
VERANDERINGEN  BEHOEFTE  VORMGEVEN 

 

 

INVESTERINGSFONDS – RESPONDENT 5 & 6 

 

Deze interviews zijn heel breed gestart.  

 

- Vindt u het goed als ik het gesprek opneem? 

- En mag ik tutoyeren? 

- Doel van het gesprek: meer kennis te krijgen over het investeringsfonds en uw 

visie de betekenis van het investeringsfonds in BRICS landen 

- Hoe lang heeft u de tijd? 
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Investeringsfonds: 

- Wat houdt het investeringsfonds in?  

 

Investeringsfonds en BRICS landen: 

- Welke betekenis kan het investeringsfonds spelen in BRICS landen? 

- Wat is de toegevoegde waarde? 

 

Afsluiten 

 

HOOFD P&D – RESPONDENT 7 

 

Start: 

- Opnemen? 

- Doel van het gesprek: jouw ideeën en ervaringen rondom de veranderingen 

binnen de ontwikkelingssector die gepaard gaan met de opkomst van de BRICS 

landen 

 
 Voordat we van start gaan: Welke rol speel jij binnen de internationale samenwerking 

van ICCO wanneer je dit binnen de gehele samenwerking bekijkt? 

 

BRICS landen: 

- Welke veranderingen zie jij die gepaard gaan met de opkomst van de BRICS 

landen? 

- Welke mogelijkheden zie jij hier voor ICCO? 

- Op welke manier proberen jullie nu de waarde te creëren die nodig is? Heeft de 

opkomst van de BRICS landen hier invloed op? 

 

Public Value Management: 

- Testen qua wat er nu wordt gedaan (in combinatie met programmatisch werken) 

- En wat de mogelijkheden zijn 

 
 Investment Fund 

 

Afsluiten 

 

PARTNERS TSHINTSHA AMAKHAY – RESPONDENT 8 T/M 16 

 

Introduction: 

- Is it okay if I record this call? 

- The aim of this talk is to get your opinion and your vision about what the people 

who are connected with Tschintsha Amakhaya need, and in what way ICCO can be 

valuable for this project to create this need. Therefore I first want to know 

something more about your organisation, the *partnerorganisatie*, and then I 

would like to ask you some questions. Is that okay? 

 

*Partnerorganisatie*: 

- What is the aim of the organisation? 

- How long does the organisation exist? 

- How does the organisation work? 

- What role does the *partnerorganisatie* play within the project Tschintsha 

Amakhaya? 
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Tschintsha Amakhaya 

- How does Tschintsha Amakhaya work? 

- What have they done until now? 

- What are further steps for the program? 

- What do you think of the cooperation with Tschintsha Amakhaya? 

 

Public value: 

- Do you know what the need is of the farmers you work with?  

- How do you know this? 

- How can this need be created? 

- How can Tshinstha Amakhaya create this need? In what way is Tschintsha 

Amakhaya be valuable for creating this need? 

 
Changing face of the development sector (BRICS’s  emerging economy) 

-  What do you see of the changing face of the development sector? 

- How does this effect your daily work? 

- How does this effect in creating the need for the farmers? 

- Does this effect the program Tschintsha Amakhaya? 

 

ICCO within the changing face of the development sector 

- How can ICCO support Tschintsha Amakhaya, considering this changing face? 

- In what way can ICCO be valuable to help Tshnintsha Amakhaya create the needs 

for the people they work with.  

 

Closure 

- Do you have some questions? 

- May I contact you again when I have more questions? 

- Thank you for making some time available 
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BIJLAGE 2 – ANALYSE  FASE ÉÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Het veranderende speelveld van Tshintsha Amakhaya  

Onderdeel Methoden Oorsprong Thema’s Codering 

3.1 De BRICS 

landen: Brazilie, 

India en Zuid-Afrika 

Interviews R1 t/m R4 BRICS algemeen PVM 

Relatie Noord-Zuid 

Rol China 

Veranderingen 

3.2 Zuid-Afrika Interviews R3, R8 t/m R16 BRICS algemeen Gevolgen Zuid-Afrika 

Gevolgen Tshintsha 

Amakhaya 

3.3 Tshintsha 

Amakhaya 

Interviews  R8 t/m R16 Tshintsha 

Amakhaya 

Achtergrond 

Info 

Documentenanalyse  Tshintsha Amakhaya. (14 mei 2012). 

Tshintsha Amakhaya baseline survey: 

Summary of findings and 

recommendations.  

 Tshintsha Mkhaya. (Reworked 16 April 

2010). A Collaborative Initiative for the 

realisation of food sovereignty and 

Agrarian change to secure rural 

livelihoods. Tshintsha Amakhaya. 
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Hoofdstuk 4. De publieke waarde van de ‘rural people’  

Onderdeel Methoden Oorsprong Thema’s Codering 

4.1 Problemen op 

het Zuid-Afrikaanse 

platteland 

Interviews R8 t/m R16 BRICS algemeen Problemen 

Documentenanalyse Tschintsha Amakhaya (14 mei 2012). 

Tshintsha Amakhaya baseline survey: 

Summary of findings and 

recommendations. 

4.2 Behoefte van 

de ‘rural people’ 

Interviews R8 t/m R16 BRICS algemeen ‘need’ - wat 

‘need’ - hoe  

Documentenanalyse Tschintsha Amakhaya (14 mei 2012). 

Tshintsha Amakhaya baseline survey: 

Summary of findings and 

recommendations. 

  

Hoofdstuk 5. Samenwerken rondom publieke waarde  

Onderdeel Methoden Oorsprong Thema’s Codering 

5.1 Onderlinge 

verhoudingen & 

waarde van 

Tshintsha 

Amakhaya 

Interviews R8 t/m R16 

 

Tshintsha Amakhaya Info organisatie 

Waarde 

Verhoudingen  

5.2 ICCO: 

Internationale 

samenwerking 

vormgeven 

Interviews R7 Organisatie   

Documentenanalyse  Walters, H. (2011). Guidance Note for 

the Programmatic Approach of the ICCO 

Alliance. ICCO. 

 

  

5.3 Visie op de rol 

van ICCO 

Interviews  R5 & R6 Investeringsfonds  Behoefte  

Doel 
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Organisatie 

R8 t/m R16 BRICS Rol ICCO 

Documentenanalyse  ICCO. (November 2011). From Vision to 

Action - ICCO Cooperative 2020 

Challenge.  

 ICCO. (2011). IA-social 

entrepreneurship for social 

transformation - as pasrt of the 2020 

Innovative Entrepreneurship scenario.  

 ICCO. (Maart 2007). The programmatic 

approach in the ICCO Alliance.  

 ICCO. (Augustus 2011). Vision and 

Strategy 2020 - Position paper. 

  



 


