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VOORWOORD 

Al op de middelbare school ben ik geïnteresseerd geraakt in ontwikkelingssamenwerking en de 
Derde Wereld. Ik heb de kans gehad om in Zuid Afrika te studeren en werken, en ben zeer 
dankbaar dat ik mijn ervaringen uit heb kunnen breiden door stage te lopen bij Oxfam Novib, om 
op die manier te kunnen ontdekken of het werkveld mij aanspreekt en of ik hier later in verder 
wil.  

De afgelopen zes maanden heb ik met veel plezier gewerkt aan het onderzoek en de 
scriptie die nu voor u ligt. Het was een zeer leerzame periode, waarin ik kennis heb mogen 
maken met werken in een NGO en mijn kennis met betrekking tot het doen van 
wetenschappelijk onderzoek heb kunnen uitbreiden. Echter, het schrijven van deze scriptie had 
ik niet zonder medewerking van anderen kunnen bewerkstelligen, en daarom wil ik van deze 
gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. 
 Allereerst wil ik de organisatie Oxfam Novib bedanken voor het bieden van een 
stageplaats en de mogelijkheid om mijn afstudeeronderzoek in de organisatie uit te voeren. 
Binnen Oxfam Novib gaat mijn speciale dank uit naar mijn begeleider en coach Frans de Laaf. 
Frans: bedankt voor het helpen opstarten, begeleiden, ondersteunen en faciliteren van het 
onderzoek, je energie, optimisme, betrokkenheid en bezorgdheid, en natuurlijk voor het 
heerlijke potje honing waar wij op de kamer allemaal van hebben genoten! Daarnaast gaat mijn 
dank binnen Oxfam Novib uit naar Johan Verburg, voor al jouw kennis over partnerschappen, de 
organisatie en ontwikkelingen, en het sparren over mogelijkheden, uitkomsten en conclusies. 
 Verder gaat mijn dank uit naar alle respondenten binnen en buiten Oxfam Novib. Zij zijn 
van onschatbare waarde geweest voor dit onderzoek, dat zonder hen niet tot stand had kunnen 
komen. 
 Bij de opleiding gaat mijn dank uit naar Karin en Albert als begeleiders van mijn 
scriptietraject, jullie energie en inzet en de vele uren die jullie gespendeerd hebben aan mijn 
stukken. Ook bedank ik Simon Zwagemakers, als scriptie-duogenoot, voor het lezen van de vele 
(!) pagina’s en hoofdstukken en het verbeteren en bieden van nieuwe inzichten. 
 Buiten de opleiding gaat mijn bijzondere dank uit naar Professor dr. Rob van Tulder van 
de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor het mogen bijwonen van de tutorgroep, het gebruiken 
van jouw kennis en ervaring, en de input in mijn scriptie en het lezen en verbeteren daarvan. 
 Ook buiten mijn scriptie- en studieaangelegenheden wil ik graag een aantal mensen 
bedanken. Allereerst mijn huisgenoten Wenneke en Sabrina voor alle lekkere kopjes thee en 
diners, de steun en het vertrouwen, en de ontspannende gezelligheid. 
Mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun en geloof in mijn kwaliteiten, kennis en 
expertise, en de onafgebroken interesse in de vorderingen van mijn onderzoek en de stage.  
 
 
Riëtte Engelen 
 
Utrecht, 25 augustus 2009 
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INLEIDING 
“The old paradigm – where NGOs do the service delivery, private donors fund it and governments 
regulate – is withering away. Companies have become, in effect, the largest overseas development 

agencies. With the growing recognition that trade and markets are the most important drivers for 

development, lines of responsibility are getting blurred. Every sector is exploring new roles, 

working relationships and ways of ‘doing business’. Partnerships are fast becoming the preferred 
mechanism for delivering sustainable development.”1 

 
Partnerschappen zijn de laatste jaren sterk in opkomst, als gevolg van een aantal ontwikkelingen 
die terug te voeren zijn op de val van de Berlijnse Muur.2 Globalisering en de terugtredende 
overheid worden als belangrijkste drijfveren voor het opkomen van partnerschappen 
aangewezen. Vanuit de literatuur wordt gesteld dat problemen dusdanig complex zijn geworden 
dat er meer nodig is dan eendimensionale samenwerking om de uitdagingen waarvoor wij staan 
het hoofd te kunnen bieden en de Millennium Development Goals3 (MDG’s) te kunnen behalen in 
2015. Partnerschappen tussen bedrijven, instellingen en organisaties uit de verschillende 
sectoren van de maatschappij worden gezien als een belangrijke kernactoren in het bereiken 
van de MDG’s, en in het bereiken van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en 
wereldwijde problemen in het algemeen. Zo stelt Austin dat de partnerschappen de 
“collaboration paradigm of the 21st century” zijn, en zijn Selsky en Parker van mening dat 
partnerschappen de ‘‘increasingly complex challenges” die “exceed the capabilities of any single 
sector” moeten gaan oplossen.4 De samenwerking in partnerschappen tussen meerdere partijen 
wordt gezien als een instrument om het falen van alle partijen te overkomen.5 
 De visies van Austin, Selsky en Parker worden betwist door tegenstanders van 
partnerschappen, die stellen dat de ontwikkeling zich nog onvoldoende bewezen heeft, en bol 
staat van de kinderziektes. “Although partnerships sometimes emerge out of disappointment 
about the impact of traditional development assistance, […] effectiveness and efficiency of 
partnerships has also been unclear so far…”6 De kinderziektes behelzen onder andere hoge 
kosten, grote (cultuur)verschillen tussen partners, en risico’s als ‘greenwashing’, ‘selling out’, en 
‘free-rider gedrag’.7  
 Vanuit verschillende actoren wordt het belang van partnerschappen in het aanpakken 
van grootschalige, grensoverschrijdende problemen wel gestimuleerd. Sinds de wereldtop 
World Summit on Sustainable Development in Johannesburg in 2002 wordt vanuit de Verenigde 
Naties het belang van partnerschappen tussen twee of meerdere partners uit de samenleving 
onderschreven, om de bovenstaande problemen op te lossen: “…cross-sector partnerships have 
become important instruments for addressing problems of global development and reaching the 
Millennium Development Goals (MDGs), in which the contribution of companies is seen as 

                                                
1 Tennyson, R. en T. Harrison (2008), Under the spotlight. Building a better understanding of global business-NGO 

partnerships, p.5 
2 De geschiedenis van het ontstaan van partnerschappen wordt besproken in bijlage 2, p. 87 
3 In 2000 hebben 147 staatshoofden en 189 landen in totaal, zich gecommitteerd aan de Millennium Development 
Goals van de Verenigde Naties. De Millennium Development Goals (MDG’s) staan voor een vernieuwde inspanning aan 
het terugdringen van wereldarmoede en andere langdurig falende elementen van ontwikkeling 
(http://www.irc.nl/page/12932). In 2015 dienen de volgende acht doelen te zijn bereikt: 1. Armoede en honger 
halveren. 2. Alle jongens en meisjes naar school. 3. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 4. In 2015 is kindersterfte 
afgenomen. 5. In 2015 sterven er minder moeders door zwangerschap. 6. Terugdringen van ziektes als Aids, tbc en 
malaria. 7. In 2015 leven er meer mensen in een duurzaam leefmilieu. 8. In 2015 is er eerlijke handel, 
schuldverlichting en hulp. (http://www.minbuza.nl) 
4 Kolk, A., R. v. Tulder, en E. Kostwinder, (2008), Business and partnerships for development, p. 264 
5 Website Ministerie van Buitenlandse Zaken 
6 Kolk, A., R. v. Tulder, en E. Kostwinder, (2008), p. 264 
7 Greenwashing betekent dat bedrijven proberen NGO’s te neutraliseren en de dialoog aangaan om goede sier te 
maken, maar in werkelijkheid hun markten uit willen breiden en doorgaan op de manier waarop ze altijd hebben 
gewerkt. Selling out houdt in dat NGO’s zich uitleveren aan bedrijven waardoor hun onafhankelijkheid en rol in de 
samenleving in gevaar komt. Free-rider gedrag ontstaat wanneer één van de partijen meer input levert dat de andere, 
maar de ander daarvan wel diverse voordelen krijgt.   



crucial.”8 Gesteld wordt door de VN dat de Millennium Development Goals “are not intended to 
be reached by the responsibility and work of one single organization.”9 Ook de uitbreiding van 
de milieuagenda met ontwikkelingsdoelen onderschreef de belangrijke rol die partnerschappen 
kunnen en zullen moeten gaan spelen. NGO’s realiseerden zich dat zij bij het behalen van de 
MDG’s in 2015 en het ontwikkelen van lange termijn oplossingen niet zonder de hulp van 
bedrijven kunnen.10 

Ook door de Nederlandse overheid worden partnerschappen actief gestimuleerd sinds de WSSD. 
In de invulling die Nederland heeft gegeven staan de Millennium Development Goals centraal in 
het beleid, met partnerschappen als een belangrijk instrument om de effectiviteit en efficiency 
van ontwikkelingssamenwerking en het bereiken van de MDG’s te vergroten. De Nederlandse 
overheid erkent dat de koppeling van kennis en bronnen uit verschillende sectoren kan leiden 
tot resultaten waar alle partijen voordelen uit halen, maar die niet alleen kunnen worden 
bereikt.11 Door middel van een ‘call for ideas’ trachtte de overheid om de private sector actiever 
te betrekken bij het ontwikkelingswerk en de daarin spelende issues. “Its objective was to 
support private sector initiatives for public-private partnerships, additional to existing 
development cooperation efforts, by implementing more pro-poor activities, and generating 
extra funds and results.”12  

PROBLEEMSTELLING EN RELEVANTIE 

Binnen de samenleving zijn een drietal partijen te onderscheiden, namelijk de publieke sector, 
de civil society sector, en de private sector, ofwel de markt. Zoals de onderstaande figuur 
weergeeft kunnen verschillende verbanden bestaan tussen de partijen onderling.  
 

                 
 
� Private partners (markt) – Binnen de private sector bevinden zich de bedrijven, 

multinationale ondernemingen, onderzoeksinstituten, etc. Deze sector omvat zowel profit 
als non-profit marktpartijen. Zo is de Rabobank als bank onderdeel van de private sector, 
maar heeft geen winstoogmerk, en is daarom non-profit. Ook het bedrijf DSM is een private 
partner zonder winstoogmerk. Unilever, Ahold en Ordina zijn voorbeelden van profit 
marktpartijen. 

� Publieke partners (staat) – In de publiek sector bevinden zich de nationale en internationale 
overheidsinstellingen, waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken, de ambassades in 

                                                
8 Kolk, A., R. v. Tulder, en E. Kostwinder (2008), p. 264 
9 Hilhorst, T., J. Oorthuizen, K. Termeer (Datum onbekend), Building North-South partnerships for a better world, p. 1 
10 Elkington, J., S. Fennell (2000), Partners for sustainability, p.150 
11 Tulder, R. van,  en E. Kostwinder (2007), From idea to partnership; Evaluating the effectiveness of development 

partnerships, p. 3 
12 Idem, p. 4 

Civil Society
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de partnerlanden, en de centrale overheid. Maar ook de lokale overheid en ‘gemeentes’ in de 
partnerlanden en internationale multilaterale organisaties vallen hier onder. De publieke 
sector dient het belang van individuele burgers en het maatschappelijk collectief. Deze 
sector is volledig non-profit. 

�  Civil society partners (NGO’s) – Hieronder vallen de (internationale) niet-gouvernementele 
organisaties, verenigingen, gezondheidsinstellingen, volkshuisvesting, belangenorganisaties, 
etc. De civil society sector bestaat uit vrijwillige organisaties die geen onderdeel uitmaken 
van de publieke sector en zonder winstoogmerk opereren. De organisaties staan dus tussen 
burgers en overheid in. 

 
In de vorige paragraaf werd al gesteld dat de afzonderlijke partijen in de samenleving niet in 
staat zijn gebleken de uitdagingen waarvoor zij zich gesteld zien, het hoofd te bieden. Door 
middel van ‘cross-sector’ partnerschappen kunnen zij mogelijk een meerwaarde bewerkstelligen 
waardoor de uitdagingen wel aangepakt kunnen worden. De twee pijlen die tussen de partijen 
staan weergegeven, geven aan dat er enerzijds bepaalde verwachtingen zijn van partij A naar 
partij B, maar ook dat partij A een inbreng kan hebben voor partij B. Op die manier kan 
toegevoegde waarde ontstaan wanneer partijen samenwerken. 
 
Dit onderzoek zal zich richten op ‘cross-sector’ partnerschappen tussen de civil society sector en 
de private sector. Het onderzoek is opgezet vanuit de ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib13, 
die zich bevindt in de civil society sector. Er is gekozen voor Oxfam Novib vanwege haar 
specifieke karakter en werkwijze binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking. Oxfam 
Novib richt zich op armoedebestrijding in de Derde Wereld, via ondersteuning van persoonlijk 
‘empowerment’. Haar motto luidt dan ook: ‘Ambassadeurs van het zelfdoen’.14 Oxfam Novib 
werkt als organisatie op een intermediair niveau, en is dus uitermate geschikt om te werken in 
partnerschappen.15 In het onderzoek staan de partnerschappen tussen Oxfam Novib en zowel 
profit als non-profit partijen uit de private sector centraal. 
 Oxfam Novib werkt al sinds 1992 samen met het bedrijfsleven in partnerschappen. 
Echter, op dit moment wil men meer aandacht besteden aan het proces van partnerschappen, 
omdat onvoldoende helder is hoe men in dat proces te werk gaat, en hoe het proces bij kan 
dragen aan meer effectieve partnerschappen. In het onderstaande schema wordt duidelijk waar 
het onderzoek zich precies bevindt. Dit schema is een evaluatiemodel voor partnerschappen, 
waarin de verschillende fasen worden gepresenteerd: input, throughput, output en outcomes. 
Dit onderzoek richt zich op de throughput: het proces van de partnerschappen en de succes- en 
faalfactoren en leerprocessen die daarbinnen plaatsvinden. Er wordt dus niet gekeken naar de 
uitkomsten van de partnerschappen, en de effecten daarvan op de samenleving en de 
maatschappij. Er wordt onderzocht hoe Oxfam Novib haar partnerschappen met het 
bedrijfsleven invult, en hoe deze beter kunnen worden georganiseerd, om op die manier de 
efficiency te vergroten. 
 

 
  

                                                
13 Meer informatie over de organisatie, haar visie en doelstellingen, en de ontstaansgeschiedenis vindt u in 
bijlage 1, op p. 84 
14 Website Oxfam Novib (8 augustus 2009)  
15 Voor meer informatie over Oxfam Novib: zie bijlage 1, p. 84 



RELEVANTIE 

In maatschappelijk opzicht wordt er vanuit de overheid veel nadruk op samenwerking gelegd 
om projecten te bewerkstelligen. Niet alleen op gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, maar 
ook in de ontwikkelingssamenwerking en klimaatverandering. Een aantal jaren geleden is vanuit 
het ministerie van Buitenlandse Zaken, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, en het 
Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) een medefinancieringsstelsel (MFS) 
opgezet. Organisaties die zich in ontwikkelingslanden inzetten voor structurele 
armoedebestrijding kunnen vanuit de overheid subsidie krijgen. Dit kan in de vorm van 
thematische financiering, wanneer een organisatie zich inzet op thema’s als HIV/Aids, sociaal 
culturele ontwikkeling, of milieu en water. Een andere vorm is de Brede Medefinanciering, 
waarbij sprake is van samenwerking met partnerorganisaties in Derde Wereldlanden.16  

Aanvankelijk mochten er vijf organisaties meedoen aan het stelsel. Onder minister van 
Ardenne werden de deuren geopend en konden alle ontwikkelingsorganisaties zich aanmelden 
voor deelname aan het budget. Er kwam een enorme groei van het aantal organisaties, tot ruim 
80. Voor de periode 2011-2015 heeft minister Koenders besloten maximaal 30 organisaties te 
kiezen om het budget over te verdelen, om zo “een einde [te] maken aan de versnippering.”17 
Hoewel het MFS voor een groot deel hetzelfde blijft, gaan een aantal eisen veranderen. Zo 
moeten de organisaties 25% van de financiering van buiten het Ministerie halen, komt er meer 
nadruk op tussenrapportage en eindevaluatie, en een ‘premie op samenwerking’.18 De minister 
denkt daarbij aan innovatieve samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, kennisinstituten 
en migrantenorganisaties.19  

Partnerschappen tussen het bedrijfsleven en NGO’s zijn dus zeer actueel, omdat er druk 
is vanuit de overheid. Andere gronden waarop de maatschappelijke relevantie is gestoeld zijn 
dat de Millennium Development Goals steeds dichterbij komen, steeds meer bedrijven 
maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, en de nadruk vanuit de overheid en 
internationale organen zoals de Verenigde Naties en de EU, op global civil society om samen te 
werken met het bedrijfsleven in de aanpak van ‘global processes’ nog steeds groter wordt.20  

Als laatste is een onderzoek naar partnerschappen tussen publieke en private partners 
in maatschappelijk opzicht relevant omdat de grenzen tussen deze twee spelers steeds meer 
vervagen. Op het eerste gezicht lijken de partijen te botsen. Verschillen in culturen, waarden, 
normen, doelstellingen en werkwijzen spelen daarin een belangrijke rol. Juist het inzicht krijgen 
in de onderlinge verschillen, maar ook zeker de overeenkomsten, kan bijdragen aan het 
inzichtelijk maken wat deze partijen voor elkaar kunnen betekenen. Kennis over de onderlinge 
verhoudingen kan bijdragen aan het optimaliseren van de samenwerking, en daarmee in 
belangrijke mate bijdragen in het verbeteren van de rol die deze partijen voor de samenleving 
spelen.  

 
Ook in wetenschappelijk opzicht is dit onderzoek interessant. Het sluit aan op het vakgebied van 
publiek management. Partnerschappen tussen partijen uit de verschillende domeinen in de 
samenleving vallen onder interorganisationele relaties. In de huidige samenleving zijn 
verschillende partijen actief en is er sprake van een kennisintensieve context. De kennis is echter 
zeer verspreid, diffuus en oncontroleerbaar. Omdat geen van de partijen een monopolie heeft in 
deze kennis gaan zij interorganisatorische relaties aan om de ‘krachten te bundelen’. Dit is een 
‘nieuwe’ vorm van management van het publieke domein, en de complexe organisaties, 
problemen en omgevingen die zich daarbinnen bevinden.21  

                                                
16 Website Overheidsloket (27 maart 2009) 
17 Koelé, T. (1 augustus 2009), Hulporganisaties vrezen voor budget, in: Volkskrant Binnenland Katern 
18 Idem.  
19 Bruning, E. (2009), De keuzes van Koenders, p.3 
20 Kolk, A., R. van Tulder, E. Kostwinder (2008), p.262-264 
21 Noordegraaf, M. (2004), Management in het publieke domein. Issues, instituties en instrumenten, p. 169-
189 
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Op het gebied van publiek private samenwerking door de overheid in infrastructurele 
projecten is al veel bekend, echter, op het gebied van samenwerking tussen NGO’s en 
marktpartijen op gebied van ontwikkelingssamenwerking heeft men nog maar beperkt kennis 
kunnen vergaren. Vooral op het gebied van efficiënte partnerschappen heeft men, als gevolg van 
nog slechts enkele afgeronde en geëvalueerde projecten, nog maar beperkte kennisbronnen 
beschikbaar. Het ontwikkelde model kan meer inzicht verschaffen in de ontwikkeling en 
evaluatie van partnerschappen, en de uitkomsten kunnen bijdragen aan de verbreding van 
kennis over partnerschappen tussen NGO’s en private partijen. Tevens is er nog geen model om 
de processen van partnerschappen te toetsen. In dit onderzoek is een model ontworpen om de 
processen binnen partnerschappen te kunnen evalueren. Ook op die manier zal dit onderzoek 
een bijdrage leveren aan de wetenschap.  

De idee is dat wanneer er meer kennis en inzicht is in partnerschappen, de kansen en 
bedreigingen, en de processen, dit de partnerschappen ten goede zal komen. Echter, het hebben 
van meer en vitale kennis over partnerschappen is nog steeds geen garantie dat de uitkomst ook 
daadwerkelijk effectief zal zijn. Op de uitkomst zijn veel factoren van invloed, zowel 
beïnvloedbaar als onbeïnvloedbaar. Meer kennis kan wel bijdragen aan het positief kunnen 
bewerken en voorkomen van dergelijke risico’s en bedreigingen, wat een positieve invloed kan 
hebben op de daadwerkelijke outcomes. Een succesvol partnerschap betekent een bijdrage aan 
een rechtvaardigere wereld zonder armoede, en dus een belangrijke bijdrage aan de 
maatschappij. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat een bedrijf als Verkade na een 
samenwerking met Oxfam Novib enkel nog Fair Trade chocolade gebruikt voor hun chocolade 
producten.  

VRAAGSTELLING EN INVULLING VAN HET ONDERZOEK 

Op basis van de hierboven geformuleerde probleemstelling kan de volgende onderzoeksvraag 
geformuleerd worden: 
 
“Op welke wijze kunnen de partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen meer efficiënt 

worden gemaakt op basis van lessen uit het verleden?” 
 
Het onderzoek is evaluatief en focust zich daarin op de efficiency uit het bovenstaande model, 
dus op de kritische succes- en faalfactoren in de verschillende stadia die een partnerschap 
doorloopt. In het theoretisch kader wordt aandacht besteed aan fasen die partnerschappen 
doorlopen en succes- en faalfactoren daarin. Op basis daarvan is een model ontworpen aan de 
hand waarvan de empirie wordt getoetst. Het onderzoek toetst een dertiental partnerschappen 
op onderdelen als ontwerp, implementatie, evaluatie en monitoring, communicatie en 
formalisatie.  
  
De hoofdvraag kan opgesplitst worden in een aantal theoretische en empirische deelvragen. De 
theoretische deelvragen worden beantwoord in het theoretisch kader, de empirische deelvragen 
in de analyses van de partnerschappen. 
 
Theoretische deelvragen 

1. Wat wordt verstaan onder een partnerschap? 
2. Welke verschillende soorten partnerschappen kan men onderscheiden? 

3. Wat zijn redenen om partnerschappen aan te gaan? 

4. Welke stadia of fasen doorlopen partnerschappen? 
5. Welke succes- en faalfactoren kunnen binnen partnerschappen onderscheiden worden? 

 

Empirische deelvragen 

1. Welke partnerschappen zijn er tussen Oxfam Novib en de private sector? 



2. Om wat voor soort partnerschap gaat het? 

3. Welke stadia doorlopen de partnerschappen? 

4. Welke succes- en faalfactoren zijn zichtbaar in de partnerschappen? 
5. Wat is de invloed van deze factoren op de partnerschappen? 

LEESWIJZER 

Dit onderzoek omvat verschillende onderdelen. In het eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed 
aan de definitie van een partnerschap, de verschillende soorten partnerschappen die 
onderscheiden kunnen worden, en de redenen die de verschillende sectoren hebben om een 
cross-sector partnerschap aan te gaan. Ook worden in dit hoofdstuk de verschillende fasen die 
een partnerschap kan doorlopen en de succes- en faalfactoren gepresenteerd.  
 Hoofdstuk twee omvat de methoden en technieken, waarin de theorieën uit het 
theoretisch kader en de onderzoeksvraag in meetbare vorm worden gegoten. Ook wordt in dit 
hoofdstuk aangegeven onder welke strategie dit onderzoek wordt uitgevoerd, en welke 
methoden en technieken gebruikt zijn. Tevens wordt de selectie van respondenten en cases 
onderbouwd, en wordt het schema gepresenteerd aan de hand waarvan de partnerschappen zijn 
getoetst.  
 De analyse van de partnerschappen is verspreid over twee delen. In hoofdstuk 3 is een 
schematisch overzicht gemaakt van de uitkomsten van de analyses van de partnerschappen. Het 
uitgebreide verslag van de analyses is terug te vinden in bijlage 3. 
 Na de schematische weergave van de partnerschappen volgen de conclusies, die 
opgebouwd zijn in twee delen: een deel met betrekking tot de partnerschappen, en een deel 
gericht op de organisatie en de plaats van de partnerschappen daarin.  
 Het onderzoek wordt afgesloten met een discussie en de presentatie van mogelijkheden 
voor verder onderzoek. Tevens zijn er een aantal bijlagen toegevoegd, te weten een over de 
context van de organisatie Oxfam Novib, een over de geschiedenis van het ontstaan van 
partnerschappen, en een over de eerder genoemde uitgebreide analyses. 
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HOOFDSTUK 1 PARTNERSCHAPPEN IN THEORIE 

 

 

 

 

 

§ 1.1 DEFINITIE ‘PARTNERSCHAP’ 

Het concept van partnerschappen kent een grote mate van variëteit en wordt vaak ad hoc 
gedefinieerd.22 Met als gevolg dat er onduidelijkheid ontstaat over wat wel of niet een 
partnerschap is. Elk van de onderstaande definities omschrijft een partnerschap anders, kent het 
andere karakteristieken en randvoorwaarden toe. Zo stelt Brinkerhoff dat de ideale 
partnerschapsrelatie omschreven kan worden als “a dynamic relationship among diverse actors, 
based on mutually agreed objectives, pursued through a shared understanding of the most 
rational division of labour based on the comparative advantage of each partner. Partnership 
encompasses mutual influence…mutual respect, equal participation in decision-making, mutual 
accountability and transparency”23  

De Nederlandse overheid omschrijft partnerschappen alsvolgt: “Een partnerschap is een 
vrijwillige samenwerkingsovereenkomst tussen actoren uit de overheid- en niet-
overheidssector (ngo’s, markt), waarbij zij overeenkomen om samen te werken om een 
gemeenschappelijk doel te bereiken of een specifieke taak te verrichten, en de risico’s, 
verantwoordelijkheden, middelen, competenties en opbrengsten te delen.”24 
            Door de Verenigde Naties wordt een partnerschap weer anders omschreven: 
“Partnerships are commonly defined as voluntary and collaborative relationships between 
various parties, both State and non-State, in which all participants agree to work together to 
achieve a common purpose or undertake a specific task and to share risks, responsibilities, 
resources, competencies and benefits.” 25 
 
Andere definities zijn:  
 

� A "partnership" is a voluntary cooperation agreement (though not without obligations), 
between stakeholders from at least two different groups (international governmental 
organization, government, business, non-governmental organization, knowledge or 
research institute), who work towards a common goal or specific task, and therefore 
share the risks, responsibilities, resources, competencies and benefits.26 

� “A cooperative venture between the public and private sectors, built on the 
expertise of each partner, that best meets clearly defined public needs through the 
appropriate allocation of resources, risks and rewards.”27 

� Een lange termijn relatie tussen twee of meer gelijkwaardige partners die een 
bepaalde competentie, kennis, mankracht, geld of middelen inbrengen en 
ontvangen; er is sprake van een proces, omdat bij voorbaat niet duidelijk is welke 

                                                
22 Tulder, R. van, en E. Kostwinder (2007), p. 5 
23 Idem. 
24 (Auteur onbekend) (2005), Rapportage Publiek private partnerschappen BZ/OS (2005), p.1  
25 Website Verenigde Naties Global Compact (geraadpleegd op: 29 maart 2009) 
26 Website Partnerships.nl (geraadpleegd op: 17 maart 2009) 
27 Website Canadian Counsil for public-private partnerships (geraadpleegd op: 17 maart 2009) 

Het begrip ‘partnerschap’ kent verschillende omschrijvingen en definities, en ook de 

invulling van een partnerschap kent vele variëteiten. In dit hoofdstuk staat het begrip 

partnerschap centraal, en zal worden ingegaan op de definitie, soorten 

partnerschappen en redenen om een partnerschap aan te gaan. Deze kennis is van 

belang omdat het de basis vormt voor de rest van het onderzoek en de keuzes die 

daarin zijn gemaakt. 



activiteiten/ programma’s in het kader van het partnerschap zullen worden 
uitgevoerd; Het partnerschap heeft als doel concrete resultaten te behalen, die 
noodzakelijk zijn om de partners en hun stakeholders ‘warm te houden’ voor de 
samenwerking; De partners moeten de wil hebben om niet alleen in goede tijden, 
maar ook in slechte tijden elkaar bij te staan.28 

 
Dit zijn slechts enkele van de talloze definities die er bestaan van partnerschappen.  
De definitie die hier gehanteerd zal worden luidt: 

Partnerships involve two or more organisations that enter into a 

collaborative arrangement based on: 

1) synergistic goals and opportunities that address particular issues or 

deliver specified tasks that single organisations cannot accomplish on 

their own as effectively, and  

2) whose individual organisations cannot purchase the appropriate 

resources or competencies purely through a market transaction29 

 
Deze definitie is tweeledig. Enerzijds moet er in een partnerschap sprake zijn van synergie in 
doelen en kansen. Dit houdt in dat twee of meer partijen samenwerken om een effect te kunnen 
sorteren dat groter is dan de som van de individuele effecten. Tevens betekent dit dat een 
partnerschap inhoudt dat de partijen het doel niet kunnen bereiken zonder samen te werken. 
Anderzijds stelt deze definitie dat er in een partnerschap sprake moet zijn van individuele 
organisaties die middelen in de samenwerking inbrengen die niet op de markt verkrijgbaar zijn, 
én die specifiek zijn voor de organisatie of het bedrijf.  
 Voor dit onderzoek geldt dat partijen uit verschillende sectoren met elkaar 
samenwerken om een bepaald doel te kunnen bereiken. Daarnaast is een belangrijk element de 
vrijwillige basis waarop men het partnerschap aangaat. Ook deze elementen kunnen verwerkt 
worden in de definitie. Deze komt er dan als volgt uit te zien:   

Partnerships involve two or more organisations, state and non-state, 

that enter into a voluntary, collaborative arrangement based on:  

1) synergistic goals and opportunities that address particular issues or 

deliver specified tasks that single organisations cannot accomplish on 

their own as effectively, and 

 2) whose individual organisations cannot purchase the appropriate 

resources or competencies purely through a market transaction, and30 

3) built on the expertise of each of the partners involved.  

 

 
                                                
28 Meis, C.P.M. en J. van der Voort (2005), Duurzame partnerschappen in perspectief: samenwerken tussen bedrijven en 

nonprofit organisaties, in: Markant (nov. 2005), p. 5 
29 Website AccountAbility (geraadpleegd op: 15 maart 2009) 
30 Website AccountAbility (geraadpleegd op 15 maart 2009) 
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§ 1.2 SOORTEN PARTNERSCHAPPEN 

De verschillende definities van partnerschappen geven al aan dat niet één partnerschap 
hetzelfde is. Partnerschappen zijn er in diverse samenstellingen, met verschillende doelen, 
looptijden, en invullingen. Grofweg kunnen drie niveaus onderscheiden worden binnen 
partnerschappen, met alle drie een andere focus van de samenwerking: 
 

� Micro-partnerschappen, zijn projectgeoriënteerd en focussen op een specifieke sector, 
land of activiteit; 

� Meso-partnerschappen, hebben tot doel de volledige sector of keten te beïnvloeden;  
� Macro-partnerschappen hebben breed gestelde doelen, definiëren issues in de volle 

wijdte, en besteden aandacht aan meerdere interessevelden en kunnen daardoor 
meerdere landen of wereldwijde activiteiten omvatten.31 

 
Hoewel een NGO partnerschappen op deze verschillende niveaus aan kan gaan, zijn zij wel met 
elkaar verbonden. Beleid op macroniveau moet gebaseerd zijn op een erkenning en begrip van 
de realiteit op microniveau, de leefsituatie van mensen, en op mesoniveau, met verschillende 
sectoren of groepen uit de samenleving.  
Op mesoniveau wordt vaak gewerkt met ‘best practices’ in instituties. Deze moeten gebaseerd 
zijn op de leefomstandigheden op microniveau, maar ook in lijn zijn met beleid op macroniveau. 
NGO’s die activiteiten ontplooien op microniveau moeten enerzijds geworteld zijn in de 
samenleving en aansluiten bij de lokale vraag, maar tegelijkertijd ook rekening houden met het 
beleid op macroniveau, en proberen dit via mesoniveau te beïnvloeden. 
 
Deze verschillende vormen van partnerschap kunnen gecombineerd worden met de visie van 
Austin op de verschillende doelstellingen die partnerschappen met het bedrijfsleven kunnen 
hebben.  

� Filantropie. Binnen deze eenzijdige benadering van filantropie kunnen twee typen 
onderscheiden worden: het bedrijf geeft geld, of in ruil voor donaties voor een 
ontwikkelingsproject wordt de naam van het bedrijf gebruikt bij promotie.  

� Transactioneel. Deze rol is gerelateerd aan de ‘core-business’ van het bedrijf. Het focust 
op het leveren van kennis of assistentie bij capaciteitsopbouw vanuit het bedrijf voor de 
partners. 

� Bedrijfsontwikkeling. Austin noemt dit ook wel integratie. In deze vorm leidt het project 
tot het inzetten of verder ontwikkelen van verantwoorde bedrijven in andere delen van 
de wereld.32  

 
Macro-partnerschappen zijn gericht op integratie, meso-partnerschappen zijn transactioneel en 
partnerschappen op microniveau zijn transactioneel (in de zin dat ze sterk zijn verbonden met 
de core-business van het bedrijf) of filantropisch.33  
 
In de vorige paragraaf kwam naar voren dat er uiteenlopende definities bestaan van 
partnerschappen. Een partnerschap kan samengesteld zijn uit verschillende partijen in de 
driehoek: publiek, privaat of non-profit.  Vanuit deze dimensie kunnen dan ook drie soorten 
partnerschappen onderscheiden worden: bi-partite publiek – privaat, bi-partite privaat – non-
profit, en tri-partite publiek – privaat – non-profit.34  

� Bipartite publiek private partnerschappen zijn gericht op de voorziening van publieke 
goederen en diensten, bijvoorbeeld de aanleg van een weg; 

                                                
31 Tulder, R. van en E. Kostwinder (2007), p. 15 
32 Tulder, R. van en E. Kostwinder (2007), p. 15 
33 Kolk, A., R. van Tulder, E. Kostwinder (2008), p.263 
34 Idem. 



� Bipartite partnerschappen tussen private en non-profit partijen ontstaan door druk 
vanuit de samenleving naar meer verantwoord ondernemen door bedrijven en de 
oriëntatie op dit gebied door NGO’s. Er kan daarin onderscheid gemaakt worden in 
filantropische partnerschappen waarbij geen direct effect is op de kernactiviteit van 
bedrijven, en strategische partnerschappen, die direct bijdragen aan de commerciële 
kernactiviteiten. 

�  De laatste vorm van partnerschappen, tripartite, omvat een samenwerking tussen drie 
partijen: NGO’s, het bedrijfsleven en de overheid.  

 
In dit onderzoek staat de tweede vorm van samenwerking, bipartite partnerschappen tussen 
private partijen (zowel profit als non-profit) en civil society/non-profit partijen, centraal.35 De 
inhoud hiervan kan zeer verschillend zijn, maar is bijna altijd gericht op één of meer terreinen 
van de drie P’s: people, planet, profit.36  

§ 1.3 REDENEN VOOR PARTNERSCHAPPEN 

§ 1.3.1 MARKTPARTIJEN 

Naast de eerder genoemde toegevoegde waarde die bedrijven hebben in de driehoek zijn er zijn 
verschillende redenen voor marktpartijen om een partnerschap aan te gaan. Ten eerste zien zij 
partnerschappen als een passende strategie om invulling te geven aan verantwoorde manieren 
van ondernemen.37 Dit wordt ook wel ‘strategische filantropie’ genoemd. Strategisch filantropie 
houdt in dat een bedrijf vormen van ‘liefdadigheid’ onderdeel maakt van de algemene strategie: 
“Onzelfzuchtige zorg voor het welzijn en de ontwikkeling van de mens, vaak merkbaar door 
schenkingen van geld, goederen of werk aan behoeftige personen, door het subsidiëren van 
instellingen op het gebied van educatie of gezondheidszorg of door vrijgevigheid aan andere 
sociaal nuttige doeleinden.”38 Het feit dat het strategisch is houdt in dat de filantropie ingepland 
zit in de complete lange termijnstrategie van de organisatie. 

Strategische filantropie komt voort uit de veranderende taak van de markt: “Global 
businesses will find themselves increasingly intertwined with global politics, social and 
environmental issues that will force them to redefine their role…”39 Deze taak is niet langer 
alleen ‘business’, maar omvat ook een verantwoordelijkheid naar de samenleving, dat verder 
gaat dan alleen activiteiten ontplooien om banen te genereren en winst te maken.40  

Corporate Social Responsibility (CSR) 41 is een invulling van strategische filantropie. CSR 
wordt omschreven als “the commitment of business to pursue policies, make decisions and 
follow directions for actions that are congruent with the overriding objectives and values of the 
societies in which that business is embedded.”42 De kennis van bedrijven omtrent veranderingen 
in de samenleving, invloeden op het milieu, en manieren om meer verantwoord om te gaan met 

                                                
35 Voor dit type samenwerking bestaan uiteenlopende termen, waaronder ‘strategische samenwerking’, ‘allianties’ of 
‘multi-stakeholder-initiatieven’ wanneer meerdere partijen van beide sectoren betrokken zijn. 
36Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), Bedrijven en maatschappelijke organisaties: samenwerken voor duurzaam 

ondernemen, p.6 
37 Rundall, P. (2000), The perils of partnership, in: Addiction (2000), 95 (10), p.1501 
38 Van Dale Woordenboek 
39 Loza, J. (Datum onbekend), Business–Community Partnerships: The Case for Community Organization Capacity 

Building, p. 298 
40 Bendell, J. (2000), p. 41 
41 De Nederlandse term ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) komt op hetzelfde neer als CSR. MVO 
wordt omschreven als “Een bedrijf neemt een zichtbare rol in de maatschappij op zie die verder gaat dan de core-
business en dan waartoe de wet verplicht, en die leidt tot toegevoegde waarde voor het bedrijf en de maatschappij.” 
(SER Rapport ‘De winst van waarden’, p.10). Hier zal gebruik gemaakt worden van de term Corporate Social 
Responsibility, omdat binnen de doelgroepen waarmee Oxfam Novib werkt en de in organisatie zelf deze term 
gehanteerd wordt. 
42 Loza, J. (Datum onbekend), p. 298 
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deze elementen is vaak beperkt. NGO’s zijn hierin juist gespecialiseerd, en daarin is dan ook de 
synergie gelegen waarover aan het begin van dit hoofdstuk werd gesproken.  
 Ten tweede zijn op strategisch en operationeel niveau diverse belangrijke argumenten te 
vinden voor bedrijven om een partnerschap aan te gaan. Daarbij kan men allereerst denken aan 
het uitbreiden van de markt en het beschermen van producten. Daarnaast speelt het verwerven 
van nieuw personeel een rol, en ook werknemersmotivatie en risicomanagement vormen 
belangrijke motivaties voor marktpartijen om een partnerschap aan te gaan. Ook bedrijven zien 
namelijk in dat achterblijven ontwikkelen in Derdewereldlanden een stop zetten op de 
uitbreiding. Daarom is het belangrijk dat zij via partnerschappen toegang krijgen tot deze 
markten: “For reasons of marketing, recruitment, employee motivation and risk management 
[…] it’s prudent to cultivate the public impression of a socially and environmentally responsible 
business.”43 Op dit niveau is een laatste reden voor marktpartijen om een partnerschap aan te 
gaan dat deze bij kunnen dragen aan toegang tot financiële bronnen en eventueel grondstoffen. 
De toegang tot grondstoffen en financiën, maar ook eerder genoemde markten en mankracht, 
kunnen vervolgens leiden innovatie, in de vorm van nieuwe kennis, informatie, producten en 
services, en tot mogelijke daling van R&D-kosten. Een voorbeeld hiervan is het partnerschap 
tussen Philips en de overheid, waarbij een lamp op zonne-energie werd ontwikkeld voor de 
landen in Afrika, waar het na zes uur ’s avonds donker is.44  
 Een andere drijfveer achter partnerschappen omvat de ‘public relations’, of 
marketingstrategieën: “Partnerships are public relations tools that provide businesses with 
much-needed credibility by linking their names to […] NGO’s.”45 Door de naam van het bedrijf te 
verbinden aan dat van de NGO krijgt het bedrijf een verantwoord imago. Ook zal het de 
negatieve campagnes van andere NGO’s stoppen of verminderen, waardoor het bedrijf een 
betere naam krijgt. De reden hierachter is dat NGO’s over het algemeen geloofwaardiger zijn in 
hun standpunten voor het publiek dan bedrijven.46   
Op dit gebied is er een trend zichtbaar naar meer ‘civil regulation’. Civil society organisaties 
bepalen in belangrijke mate het beleid en gedrag van bedrijven. Zij maken hiervoor bepaalde 
standaarden die bedrijven al dan niet kunnen implementeren. Doen zij dit wel en zien zij de NGO 
als een kans, dan zitten er aan de samenwerking voordelen zoals marketing, motivatie van 
werknemers, etc. Wanneer een bedrijf besluit de standaarden niet te implementeren, komen de 
NGO’s en andere civil society organisaties in actie met bijvoorbeeld boycots of directe 
campagnes. Dit kan een groot effect hebben op de verkoopcijfers, kosten en sociaal kapitaal. Met 
deze strategieën in handen, hebben de NGO’s dus een belangrijke tool om bedrijven te kunnen 
beïnvloeden.47  

Ten vierde kan het betrekken van stakeholders via een partnerschap een reden vormen 
voor bedrijven om de samenwerking met NGO’s op te zoeken. Op die manier kunnen ook derde 
partijen meer verantwoord worden gemaakt. Tevens zien marktpartijen de samenwerking in 
sommige gevallen ook als een ‘external challenge’, een uitdaging die zij kunnen behandelen als 
andere uitdagingen. 
  

§ 1.3.2 NGO 

Tot 1989 waren de meeste NGO’s tegen de kapitalistische ontwikkelingen op mondiaal niveau en 
was er weinig samenwerking met marktpartijen. Sommige NGO’s blijven ook in de huidige tijd 
tegen samenwerking met bedrijven. Anderen twijfelen aan de nieuwe hype die is ontstaan, en 
kijken sterk naar de negatieve kanten ervan, bijvoorbeeld de concurrentie tussen NGO’s voor 

                                                
43 Bendell, J. (1998), Beyond selfregulation: An introduction to Business-NGO relations and sustainable development, p. 5 
44 OneWorld (2008), Oplaadbare zonnelamp voor tien mijoen Afrikanen, website OneWorld 
45 Bendell, J. (1998), p. 5 
46 Idem.  
47 Idem, p.8 



geld of samenwerking met een bepaald bedrijf, uitruil tegen wet-en regelgeving en het maken 
van zachte afspraken zonder de harde doelstellingen en controlemechanismen.48 
Echter, in toenemende mate werden bedrijven na 1989 gezien als deel van de oplossing, en niet 
langer als deel van het probleem.  
 Een eerste belangrijke reden voor NGO’s om partnerschappen met marktpartijen aan te 
gaan kwam al eerder aan bod, namelijk dat de Millenniumdoelstellingen waren opgesteld om 
middels samenwerking tussen verschillende partijen te behalen. NGO’s realiseren zich dus ook 
dat zij marktpartijen nodig hebben, en dit vormt een belangrijke reden om partnerschappen op 
te starten.  
 Daarbij komt als tweede reden dat de overheidssteun is teruggelopen en de continuïteit 
van NGO’s in gevaar is.49 Zij dienen middelen elders vandaan te halen. Deze ontwikkeling is 
duidelijk terug te zien in het beleid van Koenders, waarin een premie komt op samenwerking 
tussen NGO’s en de marktsector.50 

De derde reden hangt nauw samen met de eerste twee. Gebleken is dat het realiseren van 
duurzame- en Millenniumdoelstellingen niet mogelijk is zonder steun van bedrijven. In een 
partnerschap dragen de partijen direct bij aan het doel waar de NGO voor staat, bijvoorbeeld 
mensenrechten, kinderen of armoedebestrijding, en markttransformaties naar meer 
duurzaamheid. De steun kan bestaan uit financiële middelen of inhoudelijke steun in de vorm 
van bijvoorbeeld technische kennis, managementervaring of marketing expertise. Zoals voor 
bedrijven geldt dat zij beperkte kennis hebben van maatschappelijke instellingen, zo geldt voor 
maatschappelijke instellingen dat zij slechts beperkte kennis hebben van de gang van zaken in 
het bedrijfsleven. Het uitwisselen van kennis en expertise kan daarom voor NGO’s ook een 
meerwaarde vormen in de samenwerking met het bedrijfsleven.51 Financiële en inhoudelijke 
steun vormen afzonderlijke redenen voor de samenwerking.  
 Tevens geldt ook voor de NGO’s dat zij toegang krijgen tot het netwerk van de bedrijven, 
en worden de profilering, zichtbaarheid en bekendheid door samenwerking vergroot. Daarnaast 
zijn er carrièrekansen, groeimogelijkheden en leercomponenten voor de huidige en toekomstige 
medewerkers.52 
  Andere redenen zijn de toegang tot de afzetmarkten en ketens van bedrijven, groeiende 
invloed in de sector als geheel, hefboomwerking (door één bedrijf in de sector te beïnvloeden 
andere partijen in beweging brengen), en ‘cross-fertilisation of thinking’: het leren denken 
vanuit een andere sector of partij.53  
 

§ 1.4 SUCCES- EN FAALFACTOREN IN PARTNERSCHAPPEN 

Er zijn nog relatief weinig afgeronde bi-partite partnerschappen tussen marktpartijen en NGO’s, 
maar toch is er in de literatuur al een grote verscheidenheid te vinden aan factoren die een 
partnerschap al dan niet doen gelukken. Deze factoren bepalen niet per definitie of een 
partnerschap al dan niet succesvol afgerond wordt, want elk partnerschap is anders, met een 
ander doel, andere partners, andere locaties, en andere factoren. Daarnaast worden 
partnerschappen in belangrijke mate ook beïnvloed door externe invloeden, zoals crises of 
personen. De hieronder beschreven succes- en faalfactoren geven dus een indicatie van 
mogelijke positieve en negatieve elementen in partnerschappen, maar garanderen geen volledig 
succes.  

                                                
48Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), p. 23 
49 Idem, p.24 
50 Website politiek 2015 (geraadpleegd op 25 juli 2009) 
51 Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), p. 23  
52 Kolk, A., R. van Tulder, E. Kostwinder (2008), p. 264 
53 Elkington, J., S. Fennell (2000), p.150 
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§ 1.4.1 HET DRIE-FASEN-MODEL 

Binnen partnerschappen kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. Verscheidene 
auteurs en kennisinstellingen houden verschillende indelingen aan.  
De eenvoudigste indeling is die in drie fasen: start, uitvoering en evaluatie.  
 

 
 

 
In een partnerschap binnen het ‘WSSD Public Private Partnership Program’ hanteren de  
ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid een model 
bestaande uit vier fasen54: 
 

 
 

 
Uit een studie naar duurzaam ondernemen en de rol van partnerschappen daarin, kwamen een 
aantal succes- en faalfactoren voor elk van de fasen uit het eerste model naar voren.55  
 In de startfase van het partnerschap is het vinden van overeenstemming heel belangrijk. 
Een partnerschap opstarten kost vaak veel tijd. Partners moeten aan elkaar wennen, men moet 
open staan voor elkaar en samen zoeken naar gemeenschappelijk terrein. Succesfactoren in deze 
fase zijn goede persoonlijke contacten, pioniers in de organisatie, een selectie van alle mogelijke 

                                                
54 Pfisterer, S. (2009), Factsheet. WSSD Public Private Partnership Program in Uganda, p. 3 
55 Hupperts en Leenders voerden in samenwerking met universitaire hoofddocenten, duurzaamheidsdeskundigen en 
directeuren van kennisinstituten en organisaties op dit gebied een studie naar partnerschappen uit. Dit onderzoek 
bestond uit een deskresearch, een inventarisatie van bestaande inzichten en interviews met leidinggevenden van 
NGO’s en bedrijven. 



partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling, een haarbaar en aansprekend doel, 
gemeenschappelijk gewin voor alle betrokkenen, investeren in lange termijn relaties, brede 
verankering in de organisaties, overleg met collega bedrijven en NGO’s, en als laatste een relatie 
met de missie, strategie en core-business van de beide partijen.  
Faalfactoren die genoemd worden zijn het buiten sluiten van partijen die het succes kunnen 
beïnvloeden, bedrijven betrekken die zich niet vrijwillig aan willen sluiten bij het initiatief, 
concurrentie tussen initiatieven of verwarring over het doel van de samenwerking, het doel is 
niet inpasbaar in de strategie van een van de partijen, wisseling van individuen, interne 
verdeeldheid of weerstand, en tot slot het ontbreken van overeenstemming over de basiscriteria 
en de focus van het partnerschap.  
 In de uitvoeringsfase moet de relatie tussen de partijen intensief onderhouden worden. 
Een partnerschap is zogezegd geen statisch geheel, maar in voortdurend aan verandering 
onderhevig en moet daarom intensief begeleid worden. Ook wordt een partnerschap in deze fase 
steeds complexer. Succesfactoren die in deze fase genoemd worden zijn: monitoring van 
gedragscodes, afspraken en resultaten, continu aandacht voor doelstellingen, communicatie over 
voortgang, intensieve begeleiding en oog voor detail. Faalfactoren in deze fase worden gevormd 
door verzwakking van de inbedding in de organisaties, het vasthouden aan bestaande agenda’s 
ondanks nieuwe inzichten, een niet goed meetbaar resultaat en andere partijen die het 
partnerschap dwarsbomen. 
 De fase van afsluiting kan resulteren in het beëindigen van het partnerschap, of in het 
vernieuwen van de samenwerking op hetzelfde gebied of op een nieuw initiatief. Succesfactoren 
die veel voorkomen in deze fase zijn: het delen van succes door beide partijen, evaluatie van de 
doelen, aandacht voor mogelijkheden om uit te bouwen of te verdiepen, dialoog starten, en 
goede contractuele afspraken. 
Ook in deze fase komen faalfactoren naar voren, waaronder het risico dat een van de partijen 
met het succes op de loop gaat, er is beperkte organisatorische capaciteiten, een partnerschap 
wordt over een te korte periode beoordeeld, en concurrentie van het bedrijf of de NGO proberen 
zich te binden aan een van beiden.56  

§ 1.4.2 HET TWAALF-FASEN-MODEL 

In 2003 heeft Tennyson (International Business Leaders Forum) een model opgezet waarin deze 
drie fasen nog verder zijn uitgesplitst (zie figuur 2).57  
De eerste fase, de opstart van het partnerschap, bestaat in het model van Tennyson uit zes 
verschillende fasen, te weten: verkennen, identificeren, bouwen, planning, management en 
middelen. De tweede fase, de uitvoering in het eerste model, omvat de implementatie en de 
monitoring, en de laatste fase bestaat uit de beoordeling, de evaluatie, institutionaliseren en het 
doorzetten dan wel beëindigen van het partnerschap. In het onderstaande figuur worden de 
twaalf fasen van Tennyson weergegeven.58  

Mijns inziens kunnen de succes- en faalfactoren die gepresenteerd werden in het model 
van start, uitvoering en evaluatie ook toegepast worden op het model van Tennyson. Het model 
van Tennyson is, in tegenstelling tot het model van drie fasen, niet wetenschappelijk bewezen.59 
Het model wordt in dit onderzoek gehanteerd als bijdrage aan het ontwikkelen van een 
normatief kader, waaraan de empirie zal worden getoetst. Het gevolg van deze constatering is 
dat de uitkomsten van dit onderzoek ook niet per definitie wetenschappelijk zijn, en in verder 
onderzoek bewezen moeten worden. 

In de onderstaande beschrijving van de twaalf fasen worden de succes- en faalfactoren 
van Hupperts en Leenders toegepast op de verschillende fasen uit het model van Tennyson. 

                                                
56 Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), vanaf p.30 
57 Zie: Tennyson, R. (2003), The partnering Toolbook, p.4 
58 Figuur 2 geeft de door mijzelf vertaalde versie van het schema van Tennyson weer 
59 Tulder, R. van,  Position Paper – Partnerships for Development, in: Partnerships for development – Second Max 
Havelaar Lecture (2008), p.17 
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FIGUUR 1 PARTNERSCHAP IN TWAALF FASEN60 

 

                                                
60 Het twaalf-fasen-model biedt enkel richtlijnen. Elk partnerschap volgt een eigen uniek pad. Het is belangrijk te 
realiseren dat elk van de bovenstaande fasen een belangrijk onderdeel van het partnerschap vormt. Om het 
partnerschap in balans te houden en de doelen te kunnen bereiken dienen alle fasen voldoende rekenschap te krijgen.  



Fase 1 – Verkenning 

Een uitdaging, daar begint het mee. In de fase van verkenning gaat men onderzoeken wat de 
uitdaging precies omvat en hoe deze aangepakt kan worden. Men verzamelt informatie, doet 
eventueel onderzoek en gaat te raden bij stakeholders en externe partijen die in de benodigde 
middelen zouden kunnen voorzien. Ook wordt in de verkenningsfase al een aanspreekbaar en 
haalbaar doel opgesteld.  

De uitdaging kan zowel beginnen bij het bedrijf als bij de NGO. Beide partijen kunnen 
elkaar benaderen met de vraag om een bijdrage te leveren aan het doel. Vaak begint een 
uitdaging bij pioniers in de organisatie. Pioniers zijn medewerkers van een bedrijf of NGO die de 
‘moed’ hebben om een project te starten, daarvoor draagvlak te creëren en risico’s durven te 
nemen. De aanwezigheid van dergelijke personen in de organisatie vormen dus een succesfactor 
in de verkenningsfase van een partnerschap. Daarnaast bieden goede persoonlijke contacten 
binnen organisaties en met de ‘buiten wereld’ een uitkomst voor het vinden van mogelijke 
partners, en om samen iets op te starten. Bij uitstek dus van belang in deze fase. 

Een andere belangrijke succesfactor in deze fase is wel dat er sprake moet zijn van 
vrijwillige samenwerking. Onvrijwillige samenwerking en een gebrek aan betrokkenheid 
worden gezien als belangrijke faalfactoren in partnerschappen.61 De partner(s) kunnen 
meerdere partijen in deze fase benaderen om op deze manier zicht te krijgen op de mogelijke 
kandidaten, om zodoende de met de meest geschikte partij in zee te kunnen gaan. 

Bedrijven die het succes zouden kunnen beïnvloeden moeten niet uitgesloten worden, 
maar direct of indirect onderdeel gemaakt worden van het partnerschap. Ook concurrentie 
tussen initiatieven of verwarring over het uiteindelijke doel moet vermeden worden, omdat dit 
een faalfactor kan vormen. Het gaat er om dat een doel bereikt wordt, niet of het sneller bereikt 
wordt, of beter is dan een ander initiatief. 
  
Fase 2 – Identificeren 
“The strongest partnerships are those that have drawn together the best set of partner 

organizations.”62 

 De twee sectoren, privaat en civil society, 
verschillen in meerdere opzichten van elkaar (zie 
bijlage 2, p. 91). De verschillen zijn divers en 
belangrijk, en kunnen eenvoudig leiden tot het 
falen van het partnerschap. Daarom is een 
zorgvuldige selectie en identificatie van partners 
belangrijk. Na de verkenning van de complexiteit 
van het probleem en het opstellen van een doel 
bestaat daarom de volgende stap uit63: 
 

� identificeren welke type 
partnerorganisaties waarde zouden toevoegen; 

� de reikwijdte aan beschikbare opties onderzoeken, gebaseerd op bestaande contacten of 
door nieuwe aan te boren; 

� De meest passende partners selecteren en hun betrokkenheid garanderen  
 
Het opzetten van een partnerschap en het vinden van overeenstemming tussen de partijen vergt 
vaak veel tijd en energie. Men moet aan elkaar wennen, voor elkaar open staan, de sectoren 
moeten de onderlinge verschillen accepteren en daarin een goede balans vinden. Belangrijk is 
daarbij om mee te nemen dat geen enkele partner perfect is. Waar men in deze fase naar zoekt is 
een partner die zo goed mogelijk bij kan dragen aan de doelstellingen van het partnerschap, en 
waar tevens een relatie te vinden is tussen het partnerschap en de missie, strategie en core-

                                                
61 Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), vanaf p.30 
62 Tennyson, R. (2003), The partnering toolbook, p. 9 
63 Idem. 
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business van de organisaties. Een faalfactor kan in deze fase eenvoudig ontstaan wanneer de 
gestelde doelstellingen niet inpasbaar zijn in de strategie van een van de partijen.  
 In deze fase gaat het er dus om inzicht te krijgen in de belangen en het gewin voor de 
afzonderlijke partijen. Bij de overeenstemming tussen de partijen dient de complexiteit van het 
probleem en het traject van het partnerschap niet onderschat te worden. Een faalfactor ontstaat 
in latere fases wanneer er geen overeenstemming is over de basiscriteria of de focus in deze 
fase, bijvoorbeeld wanneer één van de partijen alleen economisch gewin als doel heeft of het 
partnerschap wil gebruiken als marketingstunt. 
 Om een zo goed mogelijke match te kunnen bewerkstelligen is het van belang dat elke 
partner een risicoanalyse ondergaat, om inzicht te krijgen in de wederzijdse kansen en risico’s 
die ontstaan wanneer zij deelnemen aan het partnerschap. Risico’s die veel ontstaan zijn schade 
aan de reputatie, verlies van autonomie, conflicten van interesses, afname van middelen, en de 
uitdagingen bij de implementatie. “Partners should encourage each other to undertake such 
assessments at an early stage of their collaboration and find opportunities for addressing any 
concerns together as a partner group in an open and non-judgemental atmosphere.”64  
 De intenties en visies kunnen eventueel vastgelegd worden in een ‘letter of intent’ of een 
MoU (Memorandum of Understanding).65 Een MoU is een niet bindend contract, een 
overeenkomst, tussen twee gelijke partijen, waarover gedurende het verloop onderhandeld kan 
worden.66 In een later stadium kan het van belang zijn een wettelijk bindend contract op te 
zetten, om grootschalige projecten te kunnen overzien, meer fondsen te kunnen hanteren, of het 
partnerschap als nieuw ‘instituut’ te kunnen registreren.67 

Tevens is het van belang dat de individuen die primair verantwoordelijk zijn zo min 
mogelijk wisselen, om de continuïteit van het partnerschap te bewaken.68 
Ook interne verdeeldheid of weerstand vormen belangrijke bedreigingen van de samenwerking, 
en daarmee van het succes van het partnerschap. 
   
Fase 3 – Bouwen 
In fase drie wordt de samenwerkingsrelatie met de in fase twee gekozen partner verder 
uitgebouwd door de gezamenlijke en afzonderlijke doelen vast te stellen. Elke partij heeft in 
deze onderhandelingsfase iets in te brengen in de samenwerking, en een bepaalde reden 
waarom zij in het partnerschap willen stappen. Het gezamenlijke doel is het bereiken van de 
reden waarom het partnerschap is opgezet, maar daarnaast kunnen ook afzonderlijke doelen 
opgesteld worden, zoals kennis vergaren of leren van een andere sector. Het einddoel van deze 
fase is het verzekeren van de betrokkenheid van de partners aan het doel. 

In deze fase wordt er dus onderhandeld over de interesses van de partijen in het 
partnerschap en wordt hun betrokkenheid definitief gemaakt: “what is required is the 
opportunity for the underlying interests of all parties to be drawn out and discussed in a 
purposeful way that aims at building consensus and complementarity out of diverse 
aspirations.”69 De uitkomst van deze onderhandeling wordt ook wel ‘common goal symmetry’ 
genoemd. Wederzijds inzicht en overeenstemming in de gezamenlijke en afzonderlijke 
doelstellingen van het partnerschap vormen een belangrijke succesfactor.  
 Daarnaast wordt afgesproken welke middelen elke partij in een later stadium in zal 
brengen om het doel te kunnen bereiken. Wat betreft de inbreng kan men denken aan kennis 
van lokale situaties, kennis van markten of producten, netwerken, technische expertise, 
managementvaardigheden, trainingsmogelijkheden, contacten met de media, vrijwilligers en 
specialisten, maar ook middelen als geld, materiaal of vaardigheden.70   

                                                
64 Tennyson, R. (2003 A), The partnering toolbook, p. 11 
65 Tennyson, R. (2003 B), The brokering guidebook, p. 46 
66 Tennyson, R. (2003 A), p. 13 
67 Idem.  
68 Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), p.31 
69 Tennyson, R. (2003 A), p. 13 
70 Idem, p. 19 



De volgende stap is het opstellen van een ‘Legal binding document’, waarin een aantal 
belangrijke zaken vast komen te liggen: “Any succesful partnership needs to have ground rules, 
and probably a formal, legally binding agreement.”71 Voorbeelden van onderwerpen in een 
‘partnering agreement’ zijn de rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocedures, en 
‘groundrules’: principes en praktische werkafspraken.72  
 Wanneer de doelen en middelen op papier staan en een contract getekend is, vormt de 
verankering van het partnerschap in de organisatie en het bedrijf een belangrijke succesfactor. 
Daarbij is belangrijk niet alleen te onderhandelen of het plan uit te zetten in de top, maar ook bij 
de medewerkers op lagere niveaus. Interne verdeeldheid en weerstand kunnen zorgen voor 
problemen in het partnerschap. Voor de NGO’s is het van belang goed te overleggen met andere 
NGO’s in de sector, om kritiek te voorkomen. Dit geldt evenzo voor het bedrijfsleven: goede 
informatie kan bijdragen aan het betrekken in plaats van uitsluiten van partijen die mogelijk het 
succes verder in het proces kunnen beïnvloeden.73  
 
Fase 4 - Plannen     
De partijen zijn inmiddels op de hoogte van de wederzijdse doelen, wensen, waarden, normen 
en culturen, en kunnen over gaan tot de planning. In deze fase wordt een overzicht gemaakt van 
het programma, alle activiteiten, afspraken en tussenstappen die leiden tot het einddoel, de 
termijn, de in te brengen middelen, de mate en manieren van communiceren en besluitvorming 
(in hoeverre mag men de vuile was buiten hangen?), de handelingswijze wanneer er problemen 
komen in het partnerschap (bijvoorbeeld wanneer een bedrijf failliet gaat, of er onvoorziene 
omstandigheden ontstaan), de afsluiting en de monitoring en evaluatie. 74 “The open character 
[…] gave room to a range of expectations and interpretations and has sometimes confused the 
implementation process.”75 Een heldere planning met duidelijke afspraken wordt gezien als een 
succesfactor. Het vormt een gids voor de rest van het partnerschap en kan bijdragen aan een 
goed verloop van de implementatiefase. 

Dergelijke afspraken kunnen opgesteld worden in een projectbeschrijving, waarin een 
gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de doelen, targets, management afspraken en een 
tijdschema.76  

 
Fase 5 – Managen 

De volgende stap omvat de toespitsing van managementaangelegenheden op het ontwikkelen 
van het project of programma. Het management kan op verschillende manieren vormgegeven 
worden. Voorbeelden zijn centraal management, waarbij één partner het management op zich 
neemt, decentraal management, waarbij beide partners een deel van het management voor hun 
rekening nemen, en mandaatmanagement, wat inhoudt dat specifieke taken op basis van cases 
worden toegewezen aan individuen binnen de betrokken partners. Het aanstellen van een 
coördinator die overzicht houdt over het gehele partnerschap wordt in deze fase gezien als een 
succesfactor.77  

Een partnerschap betekent samenwerking tussen twee verschillende werelden en 
waarschijnlijk ook verschillende manieren van managen. Dit betekent onder andere dat men 
respect moet hebben voor het feit dat geen enkel bedrijf 100% duurzaam en verantwoord is, en 
geen enkele NGO 100% bedrijfsmatig werkt. Dit houdt tevens in dat men bereid moeten zijn tot 
compromissen, en dat de relatie intensieve begeleiding wenst. Succesfactoren worden hier dus 
gevormd door goede communicatie over de voortgang, duidelijke afspraken en een heldere 
structuur.78  

                                                
71 Schiller, B. (2005), Ethical Corporation Report Business-NGO Partnerships, p.14 
72 Tennyson, R. (2003 B), p. 46 
73 Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), p.31 
74 Schiller, B. (2005), p.14 
75 Verhagen, H., Dorji, N., Biaou, G. en Abarca, L. (2003), Building Partnerships for sustainable development, p.21 
76 Tennyson, R. (2003 B), 69 
77 Idem. 
78 Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), p. 31 
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Fase 6 – Middelen 

In deze fase komen ook de input van middelen, vaardigheden en capaciteiten om de hoek kijken. 
Succesfactoren in deze fase hebben de vorm van controle op de ingebrachte of in te brengen 
middelen, en een adequate bewaking van kwaliteit en kwantiteit.79 Faalfactoren worden 
gevormd door onduidelijkheden over in te brengen middelen, of onvoldoende capaciteit om de 
wederpartij hierop aan te spreken. 
 

Fase 7 – Implementeren 
Wanneer de bronnen en middelen compleet zijn, en men overeenstemming heeft bereikt over de 
details van de planning en het project, kan de uitvoeringsfase aanvangen. Daarbij kan het gaan 
om bijvoorbeeld het uitvoeren van een project, het inwerking zetten van een spaarfonds, of het 
aanvangen van de ontwikkeling van een product. 
 Een partnerschap zal in de opstartfase gemiddeld meer tijd en energie vragen dan in de 
uitvoeringsfase. Gebleken is dat tijd een essentiële rol speelt in het al dan niet succesvol worden 
van een partnerschap.80 Één van de belangrijkste factoren waar een partnerschap in deze fase op 
mislukt, is dat de inbedding verzwakt en het contact tussen de partners verloren gaat. Een 
partnerschap is geen statische entiteit, het is een flexibel, complex en dynamisch geheel, wat 
continu om aandacht en betrokkenheid vraagt. Aandacht, tijd, communicatie en betrokkenheid 
vormen in deze fase dus succesfactoren. 
 
Fase 8 – Monitoring (loopt gelijk met fase 7) 

In fase 8 wordt gemeten of het partnerschap de gestelde doelen en tussenstappen bereikt. De 
partners komen minder vaak bij elkaar, en bijeenkomsten zullen meer in het teken staan van 
monitoring van het geheel en van de partnerschaprelaties. Toch wordt vaak onderschat wat het 
belang is van regelmatige communicatie en intensieve begeleiding van het partnerschap. “A 
regular cycle of reporting will need to be in place to ensure partners are informed of progress 
(and challenges).”81 De relatie tussen de bedrijven en de NGO in het partnerschap moeten 
intensief gevolgd en onderhouden worden “omdat het partnerschap geen vast patroon volgt is 
een permanente bewaking en intensieve begeleiding van groot belang [is].”82 Er moet continu 
aandacht zijn voor de doelstellingen en ontwikkelingen, die op basis van nieuwe inzichten over 
de vorm en de inhoud aangepast kunnen worden, en mogelijke problemen en kansen, die op die 
manier snel gesignaleerd kunnen worden.  

Ook de gedragscodes en andere afspraken uit de overeenkomst dienen te worden 
gemonitord. Het partnerschap wordt complexer naarmate de tijd en de fasen vorderen, en 
communicatie en wederzijdse interesse zijn van belang. Communicatie over de voortgang en de 
bereikte resultaten aan betrokkenen en geïnteresseerden is in deze fase dan ook een belangrijke 
succesfactor. Achteraf kan op deze manier beter aangetoond worden waarom bepaalde 
besluiten zijn genomen, en waar het partnerschap mogelijk heeft gefaald of juist succesvol is 
geweest. 
 Faalfactoren die in dit stadium veel genoemd worden (aanvullend op het gros van de 
factoren van de voorgaande fasen) zijn te hoge eisen en slecht meetbare effecten, partijen die 
van buiten af proberen het partnerschap te dwarsbomen, of één of beide partijen blijven 
vasthouden aan de agenda uit fase één, ondanks nieuwe inzichten. Dit laatste heeft betrekking 
op de faalfactor van een gebrek aan flexibiliteit.83  
 
 

 

                                                
79 Nelson, J. en S. Zadek (Datum onbekend), Partnership Alchemy, p. 31 
80 Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), p. 30 
81 Tennyson, R. (2003 A), p. 25 
82 Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), p. 31 
83 Idem. 



Fase 9 – Beoordelen 

De afrondingsfase is meestal niet de fase met de meeste prioriteit. Het partnerschap is ten einde, 
er komen nieuwe projecten in zicht, en de afronding krijgt dan vaak niet meer de aandacht die 
het zou behoren te krijgen. In het twaalf-fasen-model wordt de slotfase uit elkaar getrokken. Het 
eerste onderdeel is het beoordelen van het partnerschap. Wat hebben de partijen in het 
partnerschap bijgedragen, wat heeft men in het partnerschap gedaan (de uitvoering), wat is daar 
uitgekomen, en wat was de impact daarvan op de deelnemende partners? In onderstaand figuur 
is in een schema te zien hoe de impact gemeten zou kunnen worden.  

 
FIGUUR 2 IMPACTMETING84 

 

Fase 10 – Evalueren 
Het tweede onderdeel van de slotfase wordt gevormd door de evaluatie van het partnerschap 
zelf. Belangrijk is dat de partners het succes van het partnerschap delen. Zij hebben samen op 
basis van gelijkwaardigheid gewerkt aan een bepaald doel, en zijn dus ook samen 
verantwoordelijk voor de eventuele geboekte resultaten en effecten.  
 Aan de hand van een evaluatie kan nagegaan worden of het partnerschap succesvol was, 
en wat er in de toekomst anders gedaan kan worden. Een veel gekende faalfactor in deze is 
onvoldoende communicatie over de resultaten en de doelen van het partnerschap. Inzicht in de 
voor- en nadelen van het partnerschap kunnen handvatten bieden voor een eventuele volgende 
samenwerking, en het versterkt het leereffect.  

De vraag die in deze fase een belangrijke rol speelt is ‘wanneer is een partnerschap 
succesvol?’. Wie bepaald wat succes is en hoe kan het gemeten worden? “Effective partnership is 
problematic, not least  because of ambiguity in the concepts of good governance: accountability, 
transparency, legitimacy, disclosure, participation, decision making, grievance management and 
performance reporting.”85  

De output, outcomes en impacts uit het schema in fase 9 zijn divers, soms erg subtiel en 
klein, en vaak onverwacht. In de samenwerking wordt gekeken naar drie zaken: de impact van 

                                                
84 Narain, S. en J. Schmidt (2008), NCIF Social Performance metrics, p. 4 
85 Zadek, S. en S. Radovich (2006), Governing collaborative Governance, p. 2 
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het partnerschap op de samenleving, de waarde van het partnerschap voor de organisatie en de 
kosten en baten. Wanneer men deze drie onderdelen evalueert kan bepaalt worden of het 
partnerschap zijn doelen heeft bereikt, en dus effectief/succesvol is geweest, de partners 
daadwerkelijk voordeel hebben gehad bij de betrokkenheid van de wederpartij, en dat een 
partnerschap de beste oplossing voor de uitdaging was. Hoe ziet een succesvol partnerschap er 
dan uit?  

� Het partnerschap heeft gedaan (of doet) wat het tot doel had te doen 
� De impact van de samenwerking is groter dan alleen de direct betrokken partners 
� Het partnerschap is duurzaam en zelfmanagend (door de partners of door ‘self-

sustaining mechanisms’) 
� Het partnerschap heeft toegevoegde waarde gegenereerd, waardoor individuele 

partners specifieke doelen hebben kunnen bereiken 
� Het partnerschap heeft toegevoegde waarde gehad voor de wereldwijde trend van 

partnerschappen (dit houdt in dat kennis en informatie over het partnerschap 
toegankelijk is in het publieke domein)86 

 
Belangrijk is dat in de beginfasen overeenstemming wordt bereikt over een aantal indicatoren 
waaraan de mate van succes afgemeten kan worden. Bovenstaande indicatoren zijn slechts 
voorbeelden, er kunnen ook anderen aangehouden worden, zowel tastbaar of meetbaar, als op 
proces en wederzijdse verwachtingen. Idealiter moeten indicatoren zowel partnerspecifieke als 
gezamenlijke doelstellingen en verwachtingen omvatten.  

Een risico bij de evaluatie is dat het partnerschap over een te korte periode wordt 
gereviseerd. Een partnerschap is sterk gericht op de lange termijn, en zeker in de sector van 
ontwikkelingssamenwerking worden de meeste resultaten pas op langere termijn zichtbaar. 
Hupperts en Leenders stellen dan ook dat een beoordeling binnen een jaar niet zinvol is. Na een 
jaar kan niet sterk onderbouwd worden of het partnerschap wel of niet succesvol zal gaan 
worden. 87 
  
Fase 11 – Institutionaliseren 

In de slotfase wordt ook gekeken of het partnerschap eventueel een doorstart kan maken, of er 
structuren en mechanismen ontworpen kunnen worden om het partnerschap op de lange duur 
in stand te kunnen houden. Dit kan op verschillende manieren: er kan een nieuw partnerschap 
worden vormgegeven, het bestaande partnerschap kan opgeschaald worden, er kunnen nieuwe 
mensen of organisaties betrokken worden, nieuwe uitdagingen gekozen worden die in dezelfde 
lijn liggen, of nieuwe producten of processen onderzoeken. Succesfactoren in deze fase liggen in 
goede communicatie, flexibiliteit en met name creativiteit, bij het zoeken naar nieuwe vormen 
voor het partnerschap, of manieren waarop de partner bij kan dragen aan andere uitdagingen. 
 Wanneer het partnerschap uitgebreid of vernieuwd gaat worden moet men zich afvragen 
of er voldoende capaciteit is om dit te doen, zowel bij de NGO als bij het bedrijf. De NGO kan 
gemiddeld vaak maar drie tot vijf actieve partnerschappen onderhouden, en voor de continuïteit 
en het succes van het partnerschap is het van belang de grens op te zoeken en deze ook aan te 
houden.88 
 
Fase 12 – Vernieuwen of afsluiten 

In fase 11 is gekeken of er nieuwe mogelijkheden zijn voor het partnerschap in de zin van 
vernieuwing of uitbreiding. In deze fase wordt bepaald of het partnerschap doorgaat of wordt 
afgesloten en ophoudt te bestaan. Ook in deze fase is het van belang goede contractuele 
afspraken te maken, bijvoorbeeld over de afronding van het project, de afwikkeling van 
financiën, de eventuele vernieuwing, het verdere contact, het mogelijke contact met de pers en 

                                                
86 Tennyson, R. (2003 A), p. 33 
87 Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), p. 33 
88 Hupperts, P. en C. van Leenders (2003), p. 35 



de verspreiding van documenten en informatie binnen de eigen organisaties. Heldere afspraken 
over dergelijke onderwerpen kunnen bijdragen aan het succesvol afsluiten van een 
partnerschap. 
 Ook in de afrondingsfase is het belangrijk de verwachtingen naar elkaar uit te spreken, 
hierin inzicht te krijgen en houden, en deze respecteren. NGO’s willen soms grotere stappen 
nemen dan bedrijven kunnen zetten. Wat betreft concurrentie zullen bij een succesvol 
partnerschap meerdere bedrijven zich melden bij de NGO en andersom. Kan de NGO wel of niet 
meer meerdere bedrijven uit één sector in zee gaan? Die vraag dient in overeenstemming met de 
andere partner gemaakt te worden, om op deze manier strubbelingen te voorkomen, met 
eventueel als gevolg de nodige naming en shaming. Een NGO heeft een sterk open manier van 
communiceren, maar de vraag is waar de grens ligt. Waar houdt open communicatie op en 
begint het buiten hangen van de vuile was? Het is daarom belangrijk om hieraan in de beginfase 
al afspraken over te maken, maar ook zeker in de afrondingfase te zorgen voor grenzen aan de 
communicatie. Vooral wanneer een partnerschap niet positief wordt afgerond bestaat er de kans 
dat er over een weer met vuile was wordt gegooid. 

§ 1.5 EEN OVERZICHT 

De vraag is wat het bovenstaande model en de uitwerking van de verschillende fasen nu precies 
oplevert. Het model kan gezien worden als een normatief kader, dat gebruikt kan worden om de 
werkelijkheid te toetsen. Deze werkelijkheid bestaat uit partnerschappen tussen partijen uit de 
private sector, en Oxfam Novib. Alvorens over te gaan op het hoofdstuk methoden en 
technieken, waarin het fasenmodel zal worden omgezet in toetsingscriteria die worden 
toegepast op de partnerschappen, zullen hieronder eerst schematisch de twaalf fasen en de 
bijpassende succes- en faalfactoren worden weergegeven.89 
 

Fase  Handeling Succesfactoren Faalfactoren 
1. Verkenning - Informatie verzamelen over 

de uitdaging/onderzoek doen 
- Betrekken externe partijen 
en stakeholders 
- Opstellen haalbaar en 
aanspreekbaar doel 
- Benodigde middelen 
omschrijven 

- Aanwezigheid van 
pioniers 
- Risico’s durven nemen 
- Goede persoonlijke 
contacten 
- Flexibiliteit 
- Vrijwillige 
samenwerking 

- Verplichte 
samenwerking 
- Gebrek aan 
betrokkenheid 
- Bedreigingen voor het 
succes uitsluiten 
- Concurrentiestrijd 

2. Identificeren Selectie van partners op 
beschikbaarheid, 
betrokkenheid, relatie met het 
doel. 
Inzicht verwerven in de 
belangen en gewin. De meest 
passende partner selecteren 
en samenwerking verzekeren. 

- Inzien dat geen enkele 
partner perfect is 
- Wederzijds respect 
voor visies, intenties en 
cultuurverschillen 
- risicoanalyse toepassen 
op mogelijk partners 
- opstellen MoU 
 

- Doelstelling is niet 
inpasbaar in de strategie 
van een van de partijen 
- Wisselen primair 
verantwoordelijke 
individuen  
- Geen overeenstemming 
basiscriteria of focus van 
de samenwerking 
- Complexiteit 
onderschatten 
- Interne verdeeldheid of 
weerstand 

3. Bouwen Het partnerschap wordt 
uitgebreid, door gezamenlijke 
en afzonderlijke doelen vast te 
stellen. Doel van deze fase is 

- Inzicht krijgen in de 
afzonderlijke 
doelstellingen, wensen, 
waarden, normen en 

- Weerstand en 
verdeeldheid 
- Verankering alleen in de 
top van de organisaties 

                                                
89 Het schema, en ook de combinatie van de succes- en faalfactoren met de fasen, is geheel eigen werk en inzicht. 
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het verzekeren van 
betrokkenheid en 
overeenstemming creëren.  

culturen 
- Een duidelijk 
gezamenlijk doel 
formuleren 
- Opstellen Legal binding 
document met 
basisregels 
- Overleg met andere 
NGO’s/bedrijven in de 
sector 
 

4. Planning In deze fase wordt een 
overzicht gemaakt van het 
programma en worden 
afspraken gemaakt over de 
termijn, de middelen, de mate 
en manieren van 
communiceren en 
besluitvorming, de afsluiting 
en de monitoring en evaluatie. 

- Projectbeschrijving met 
tijdschema 

- Er is geen 
overeenstemming tussen 
front-office en backoffice 
(de verantwoordelijke 
voor het partnerschap kan 
niet waarmaken wat hij 
belooft, door beperkingen 
bij de organisatie) 

5. Managing Management taken voor het 
programma vastleggen 

- Coördinator aanstellen 
- Cases aan individuen 
toewijzen 
- Intensieve begeleiding 
en communicatie 
- Compromissen  

- Betrokkenen behandelen 
teveel cases tegelijk 
- Beperkte communicatie 
- Beperkte begeleiding 
- Verwachting dat een 
bedrijf 100% 
verantwoord is 
 

6. Middelen Input van middelen, 
vaardigheden en capaciteiten 
 

- Belangrijk is om in deze 
fase te kijken wat door 
partijen wordt 
ingebracht en hoe de 
kwaliteit en kwantiteit 
bewaakt kunnen worden 

- Onduidelijkheid over 
afspraken, in te brengen 
middelen etc.  

7. Implementeren In deze fase wordt het project 
uitgevoerd volgens de 
gemaakte afspraken 

- Continuïteit in 
betrokkenheid en 
aandacht 
- Monitoring 

- Inbedding en contact 
gaan verloren 
- Onvoldoende tijd 

8. Monitoring 
(Loopt tijdens fase 
7!) 

 - Communicatie over 
voortgang en resultaten 
- Flexibiliteit 

- Onvoldoende onderhoud 
partnerschap 
- Weinig aandacht voor 
leren 
- Te hoge eisen 
- Slecht meetbare effecten 
- Partijen van buitenaf 
liggen dwars 
- Teveel vasthoudendheid 

9. Beoordelen Wat was de impact van het 
partnerschap op de 
deelnemende organisaties en 
bedrijven? 

- Afspraken omtrent de 
beoordeling nakomen of 
maken 

- Beoordeling heeft geen 
prioriteit 

10. Evalueren De evaluatie van het 
partnerschap zelf, van het 

- Succes delen 
- Gezamenlijk 

- Een van de partijen 
strijkt de winst op 



proces en de partners verantwoordelijkheid 
nemen voor de 
resultaten 
- Inzicht in de voor- en 
nadelen van het 
partnerschap en de 
samenwerking 
- Evenwicht tussen 
samenwerking en 
onafhankelijkheid 
 

- Onvoldoende 
communicatie over de 
resultaten en de doelen 
van het partnerschap 
- Afspraken over succes 
en evaluatie ontbreken 
- Evalueren over een te 
korte periode 

11. 
Institutionaliseren 

Bepalen of er een doorstart 
kan worden gemaakt, of er 
structuren en mechanismen 
ontworpen kunnen worden 
om het partnerschap op de 
lange duur in stand te kunnen 
houden.  

- Grenzen opzoeken en 
aanhouden 
- Creatief zijn in het 
zoeken naar 
mogelijkheden 

- Teveel 
samenwerkingsverbanden 
aangaan 

12. Behouden of 
beëindigen 

In deze fase wordt bepaald of 
het partnerschap doorgaat of 
wordt afgesloten en ophoudt 
te bestaan. 

- Contractuele afspraken 
- Verwachtingen 
uitspreken 

- Naming en shaming 

 

§ 1.6 EEN EVALUATIEMODEL VOOR PARTNERSCHAPPEN 

“It can be observed that most partnerships go through largely similar stages.”90 Dit betekent dat 
een vergelijkende analyse van verschillende dimensies in het proces kan worden toegepast op 
partnerschappen. Al eerder kwam een model aan bod waarin de impact van partnerschappen 
werd gemeten. Ook het hierboven gepresenteerde schema is een voorbeeld van een 
vergelijkende analyse. Dit schema kan echter geplaatst worden in een breder evaluatiemodel 
voor partnerschappen (zie figuur 3).  
 

 
FIGUUR 3 EVALUATIEMODEL PARTNERSCHAPPEN91 

 
Input - De input omvat de materiële (geld) en immateriële (kennis) middelen die nodig zijn om 
het proces uit te kunnen voeren. Daarbij hebben de partijen bepaalde doelen, en motieven om 
deel te nemen aan het partnerschap. Deze doelen en motieven worden in belangrijke mate 
bepaald op basis van de achtergrond van de partner, dus profit of non-profit, publiek of privaat.  
Throughput – Deze bestaat uit de dynamiek, uitvoering en implementatie van het partnerschap. 
Deze fase is afhankelijk van het aantal en de achtergrond van de partners, de rollen die zij 

                                                
90 Tulder, R. van, in: Partnerships for development – Second Max Havelaar Lecture (2008), p.28 
91 Tulder, R. van,  in: Partnerships for development – Second Max Havelaar Lecture (2008), p.29 
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spelen, de invulling van onderlinge afhankelijkheden en de positie van de partijen als eerste of 
tweede belanghebbende.  
Output – Het partnerschap resulteert in een bepaalde output, de daadwerkelijke goederen of 
diensten die geleverd worden, of in sommige gevallen vernieuwde doelen en inzichten. Het 
eerste criterium in een partnerschap is dat de individuele doelen van elk van de partners is 
gehaald. Een tweede is de mate waarin de gezamenlijke doelen van het partnerschap zijn 
behaald. Als laatste vormt de ‘sustainability’ een criterium. In hoeverre kan het partnerschap 
duurzaam worden of naar een hoger niveau gebracht worden? 
Outcomes – De outcomes van een partnerschap worden gevormd door de voordelen en 
resultaten die het partnerschap op een bredere schaal heeft op de samenleving. 
Efficiency – Partnerschappen kunnen beoordeeld worden op de efficiency en de effectiviteit. 
Efficiency behelst de interne toegevoegde waarde van het partnerschap. Dit kan zowel gemeten 
worden in een kosten-baten analyse, als in de mate waarin het partnerschap in lijn is geweest 
met de intern gestelde individuele doelen en de mate waarin het partnerschap heeft bijgedragen 
aan het bereiken van deze doelen. 
Effectiviteit – De effectiviteit van het partnerschap kan worden gezien als de toegevoegde 
waarde en de impact van het partnerschap ten opzichte van de individuele activiteiten van de 
verschillende partijen. Bijvoorbeeld: heeft het partnerschap bijgedragen aan het bereiken van de 
MDG’s op een manier waarop dit anderszins niet mogelijk was?92 

§ 1.6.1 HET FASENMODEL IN HET EVALUATIEMODEL 

Zoals eerder gesteld kan dit onderzoek geplaatst worden in het bovenbeschreven 
evaluatiemodel. Het gebruikte twaalf-fasen-model focust op de onderdelen input, throughput, 
output en outcomes van het evaluatiemodel. Partnerschappen kunnen worden geëvalueerd op 
efficiency en/of effectiviteit. De succes- en faalfactoren die gebruikt worden om de 
partnerschappen te evalueren richten zich op efficiency. Het onderzoek in zijn geheel is dus met 
name gericht op het evalueren van de efficiency (de succes- en faalfactoren en geleerde lessen 
gedurende het proces93) van de throughput: de karakteristieken, de dynamiek, het ontwerp en 
de uitvoering van de partnerschappen. 
 De eerste fase uit het model van Tennyson is een heel belangrijke. Hierin wordt namelijk 
vastgesteld wat het doel van de samenwerking is. Is het partnerschap puur gericht op het 
hebben van een samenwerkingsverband, dan spelen input, throughput en output een rol. Willen 
de partners met het partnerschap bijdragen aan ontwikkeling of bijvoorbeeld een van de MDG’s, 
dan wordt ook het onderdeel ‘outcomes’ belangrijk om mee te nemen.  
Wordt de NGO door het bedrijf gebruikt voor haar naamsbekendheid, of is er sprake van free-
riders gedrag, dan is er geen sprake van een partnerschap. Een partnerschap is in belangrijke 
mate ook afhankelijk van de motivatie, wat willen de partijen bereiken?  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Idem, p. 29-30 
93 Tulder, R. van,  in: Partnerships for development – Second Max Havelaar Lecture (2008), 29 
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§ 2.1 TYPE ONDERZOEK 

In de literatuur wordt vaak onderscheid gemaakt tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 
Dit onderscheid verwijst naar het soort gegevens dat verzameld wordt. Dit onderzoek is 
kwalitatief van aard, omdat de sociale werkelijkheid centraal staat. Kwalitatief onderzoek richt 
zich dus op betekenisgeving door respondenten. De informatievergaring bij dit type onderzoek 
is open en flexibel. Daarmee wordt volgens Maso en Smaling bedoeld dat er ruimte is voor 
onvoorziene en ongeplande verschijnselen en gebeurtenissen. Dit is nodig om ‘flexibel te kunnen 

reageren op wat zich ter plekke voor doet, en om in interactie met de ander te kunnen achterhalen 

wat de betekenis van dingen, gebeurtenissen, ervaringen, uitspraken enzovoorts voor hem of haar 

zijn.’94 Het is belangrijk dat het onderzoek open en flexibel is om betekenisgeving te achterhalen 
en deze ook te kunnen begrijpen. 
 In de analyse van de data, dus de verwerking van gegevens tot resultaten en conclusies, 
zijn de verschillende ervaringen en opvattingen van belang. Kwalitatief onderzoek is dus niet 
gericht op het ontrafelen van algemene wetmatigheden, maar om te komen tot de beschrijving 
van patronen in de lokale context.95 
 Uit de vraagstelling die centraal staat in dit onderzoek, kan afgeleid worden dat het hier 
gaat om kwalitatief onderzoek. Het gaat daarbij om de manier waarop Oxfam Novib de afgelopen 
jaren gewerkt heeft met partners in het bedrijfsleven, de manier waarop zij aan deze strategie 
invulling heeft gegeven en hoe zij daarmee omgaat. Het onderzoek is daarmee ook deductief: 
vanuit het theoretisch kader wordt een model opgesteld van waaruit de werkelijkheid wordt 
getoetst. Het theoretisch kader is een betoog waarbij gebruik gemaakt wordt van theoretische 
bouwstenen, eventueel aangevuld met eigen ideeën, aannames of hypothesen.  

§ 2.2 METHODEN VAN DATAVERZAMELING 

Voor het verzamelen van data voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken bestaan 
verschillende methoden om onderzoek te doen, die vallen onder verschillende strategieën. Een 
strategie is een overkoepelende opzet van het onderzoek. Vaak kennen de methoden ook nog 
specifieke technieken. Voorbeelden zijn de methode van interviewen met als technieken het 
gestructureerde, semigestructureerde en open interview. 

                                                
94 Maso, I. en A. Smaling (1998), Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie, p.9 
95 Boeije, H. (2005), Analysere in kwalitatief onderzoek, p.20 

In het hoofdstuk methoden en technieken worden de gebruikte theorieën uit de 

onderzoeksvraag en het theoretisch kader in een meetbare vorm gegoten. De 

operationalisering geeft aan wat de onderzoeker in het empirische gedeelte gaat 

onderzoeken, en aan de hand van welke maatstaven, vragen of observaties de benodigde 

informatie verkregen zal worden.
1
  

De volgende elementen van methoden, technieken en operationalisering zullen in de 

volgende paragrafen uiteengezet worden: het type onderzoek, de gebruikte methoden en 

technieken in relatie tot het onderzoek, de selectie van cases en respondenten en de 

consequenties daarvan, gebruikte programma’s ter ondersteuning van de analyse van de 

gebruikte onderzoeksmethoden, en de operationalisering. Ten slotte zal er aandacht 

besteedt worden aan de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek.  
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Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de strategie van bestaand materiaal. Het overgrote 
deel van de gegevens kwam voort uit materiaal dat voor een ander doel was geproduceerd. 
Binnen deze strategie is onderzoek gedaan via verschillende methoden. De eerste methode was 
een meta-analyse (zie paragraaf...). Daarnaast is gebruik gemaakt van de interviewmethode, in 
de vorm van de semigestructureerde interviewtechniek. 

§ 2.2.1 STRATEGIE 

Zoals eerder gesteld is een strategie een overkoepelende opzet van het onderzoek. Dit 
onderzoek is gebaseerd op het verzamelen en analyseren van bestaand materiaal. Bestaand 
materiaal is “onderzoeksinformatie die voor een ander doel is geproduceerd, maar (her) 
gebruikt kan worden voor bestuurskundig onderzoek.”96 Voorbeelden van bronnen van 
bestaand materiaal zijn jaarverslagen, beleidsnota’s, jurisprudentie, onderzoeksrapporten of 
krantenberichten. Enerzijds is dit type dataverzameling zeer efficiënt en voordelig, anderzijds 
zijn er ook nadelen, bijvoorbeeld dat de informatie voor een ander doeleinde is geproduceerd.97 
 Binnen de strategie wordt onderscheid gemaakt tussen primair en secundair materiaal. 
Primair materiaal betreft onderzoeksinformatie die niet specifiek voor onderzoek is 
geproduceerd, of nog niet eerder voor dit doeleinde is gebruikt. Hierbij kan gedacht worden aan 
verslagen van vergaderingen, rapporten, correspondentie, brochures, folders, nieuwsbrieven, 
beleidsnota’s, regeerakkoord, ambtelijke stukken, prestatierapportages enzovoorts. Naast 
schriftelijke bronnen kan ook gebruik gemaakt worden van persoonlijke documenten zoals 
dagboeken en correspondentie, en niet-schriftelijke bronnen zoals posters, kleding en 
gebruiksvoorwerpen. In dit onderzoek is alleen gebruik gemaakt van schriftelijke bronnen, zoals 
rapporten, verslagen, notulen en correspondentie.  
 Secundair materiaal verwijst naar eerdere bevindingen uit onderzoeken die worden 
hergebruikt voor nieuw onderzoek. Dit kan statistische informatie zijn, maar ook conclusies uit 
voorgaande onderzoeken. De input voor dit onderzoek is gebaseerd op casestudy’s, 
onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikelen. 

§ 2.2.2 METHODEN 

§ 2.2.2.1 META-ANALYSE 

“De benaming meta-analyse verwijst naar het feit dat deze onderzoeksvorm meerdere, eerdere 
onderzoeken omvat en dus boven het niveau van één onderzoek  uitrijst.”98 De methode van 
meta-analyse brengt gegevens van eerdere onderzoeken bij elkaar met als doel nieuwe 
conclusies te kunnen trekken, hypothesen te toetsen of patronen en axioma’s te ontdekken.99 In 
dit onderzoek is niet alleen gebruik gemaakt van eerdere onderzoeken, maar ook van andere 
bronnen, zoals artikelen, correspondentie en notulen. Deze bronnen dienden om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van de geselecteerde cases, omdat niet van elke case evenveel en 
dezelfde informatie beschikbaar was.  

 
§ 2.2.2.1.1 INVULLING 

In het theoretisch kader is gebruik gemaakt van een model met twaalf fasen. Aan de hand van dit 
model en theorie over succes- en faalfactoren in partnerschappen, heb ik een schema ontworpen 
waarin deze factoren gekoppeld worden aan de twaalf fasen uit het model. Op basis van het 

                                                
96 Van Thiel, S. (2004), Bestuurskundig onderzoek, p.115 
97 Idem. 
98 Van Thiel, S. (2004), p.127 
99 Idem, p.128 



schema is een checklist met toetsingscriteria ontworpen, aan de hand waarvan de dertien 
geselecteerde partnerschappen zijn geanalyseerd.  

Om de meta-analyse uit te kunnen voeren is gebruik gemaakt van het digitale e-
mailarchief en het papierenarchief van de afdeling Private Sector Program van Oxfam Novib. Alle 
partnerschappen waren opgeslagen in het digitale archief, echter, niet alle partnerschappen 
waren (nog) aanwezig in het papierenarchief.  
 
Valkuilen 

Het nut van meta-analyses is volgens Van Thiel dat grotere hoeveelheden informatie en 
conclusies bij elkaar kunnen worden gebracht, waardoor ze meer geldigheid krijgen en daardoor 
betrouwbaarder zijn. Echter, ook bij de methode van meta-analyse zijn een aantal belangrijke 
kanttekeningen te plaatsen. Een van die kanttekeningen is, dat er gewerkt wordt met resultaten 
van andere onderzoekers. De onderzoekers hebben de resultaten van hun onderzoek 
geïnterpreteerd, en de onderzoeker die de meta-analyse uitvoert interpreteert deze dus 
nogmaals, met een eigen visie daarop. Daarbij kan de onderzoeker selectief zijn in de 
informatiebronnen die hij selecteert en analyseert. Ook bij meta-analyse is de onderzoeker dus 
in zekere zin het meetinstrument.  

Een andere kanttekening bij de meta-analyse is dat bestaand materiaal kan bestaan uit 
bronnen die voor een ander doeleinde zijn geproduceerd. Dit betekent dat deze bronnen niet 
altijd exact de informatie bevatten die nodig is, en daarbij kent niet elk partnerschap dezelfde 
bronnen. De onderzoeker dient zich er dus van bewust te zijn, dat dit de betrouwbaarheid van 
het onderzoek aantast. Dit risico bestaat ook bij gebruik van het archief. De partnerschappen 
worden door verschillende medewerkers begeleidt, en niet elke medewerker houdt het archief 
even goed bij, en geen van de partnerschappen heeft exact dezelfde informatiebronnen in het 
archief. 
 

§ 2.2.2.2 INTERVIEWS 

“Een interview is een gesprek waarin de onderzoeker, door vragen te stellen aan een of meer 
personen, informatie verzamelt over het onderzoeksonderwerp.”100 

Bovenstaande geeft aan dat een interview bestaat uit een reeks vragen die de interviewer stelt 
aan een of meer respondenten. Een interview kan verschillende vormen aannemen, waarvan de 
belangrijkste het ongestructureerde en het semigestructureerde zijn. Bij het open interview 
staat alleen de beginvraag, ter introductie van het onderwerp, vast. Bij het semigestructureerde 
interview wordt een gesprek aan de hand van topiclijst geleid.101 In de topiclijst staan 
deelonderwerpen met al dan niet voorgeformuleerde vragen. Het is een flexibele manier van 
dataverzameling, doordat gedurende het interview aanvullende vragen gesteld kunnen worden 
over achtergrondinformatie, verdieping of uitleg. De antwoorden van de respondenten geven de 
onderzoeker informatie voor zijn onderzoeksonderwerp. Bij het opstellen van de topiclijst 
wordt onderscheid gemaakt tussen inductief en deductief onderzoek. Bij het eerste worden 
vragen afgeleid uit het theoretisch kader, bij het tweede uit de probleemstelling.  
Bij het gestructureerde interview wordt het gesprek geleid aan de hand van een lijst vaststaande 
vragen. Het is daarbij dus niet zo dat aan de hand van de antwoorden die de respondent geeft 
nog aanvullende vragen gesteld kunnen worden, zoals bij het semigestructureerde interview het 
geval is.  

Elke respondent beleeft de sociale werkelijkheid op een andere manier. Het interview is 
volgens Punch “a very good way of accessing people’s perceptions, meanings, definitions of 

situations and construction of reality” 102 Ter beantwoording van de hoofdvraag is naast meta-
analyse gebruik gemaakt van interviews, als methode om anderen te begrijpen, en om de 
zienswijze van medewerkers van Oxfam Novib op het gebied van partnerschappen en de manier 
waarop hieraan invulling is gegeven te achterhalen. Er is gekozen voor een semigestructureerd 
                                                
100 Idem, p.106 
101 Van Thiel, S. (2004), p. 107 
102 Punch, F.K. (2005), Introduction to social research, p 168 
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interview, om zo goed mogelijk zicht te krijgen op de beleving van de respondent. Al eerder 
werd door Boeije gesteld dat open en flexibele dataverzameling van belang is. Met dit type 
interview stuurt de interviewer licht, maar blijft er ruimte voor onvoorziene situaties of 
antwoorden.103  

De interviews waren met name bedoeld om de uitkomsten van de meta-analyse te 
toetsen, en eventueel ontbrekende informatie aan te vullen. Het interview werd geleid aan de 
hand van de topics die afgeleid waren uit de meta-analyse. De meta-analyse heeft input gegeven 
in de vorm van data, de interviews zijn ter controle van deze uitkomsten en voor het inwinnen 
van extra informatie over onduidelijkheden of beperkingen. Aan de hand van de antwoorden 
van de respondent konden verdere vragen worden gesteld, waardoor dieper ingegaan kon 
worden op de achterliggende motivaties of ideeën over een bepaalde zienswijze, een keuze voor 
een bepaalde strategie of partner, of visies op succes- en faalfactoren. 

 
Valkuilen 

Bij het interview is de onderzoeker zelf het meetinstrument: hij bedenkt en stelt de vragen, hij 
noteert de antwoorden of neemt het gesprek op, en hij interpreteert de antwoorden van de 
respondent. In elk van deze onderdelen schuilen enkele gevaren met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van de interviews. Ten eerste kan de respondent een zekere selectie 
aanbrengen in zijn respondenten. Dit kan effect hebben op de betrouwbaarheid en validiteit 
omdat er geen vaste regels zijn voor het bepalen van de hoeveelheid en het type respondent. Ten 
tweede kan de onderzoeker een bepaalde lijn aangeven in het interview door bepaalde vragen te 
bedenken en te stellen. Hiermee geeft hij al min of meer de richting van zijn onderzoek aan. 
Daarnaast, als het gesprek niet opgenomen wordt, schrijft de onderzoeker de antwoorden op 
waarbij belangrijke informatie gemist kan worden, of bij het uitwerken verkeerd 
geïmplementeerd kan worden. Daarmee wordt meteen het laatste punt gedekt: het 
implementeren van de antwoorden van de respondent gebeurd door de onderzoeker. De 
onderzoeker kan daarbij antwoorden op een manier implementeren dat ze bijvoorbeeld zijn 
verwachtingen ondersteunen.104  

§ 2.3 PRAKTISCHE ZAKEN 

Onder de praktische zaken vallen de selectie van cases en respondenten en de consequenties 
daarvan, de betrouwbaarheid en validiteit en andere manieren van data-analyse en de 
operationalisering van het theoretisch kader. Deze onderwerpen zullen hieronder 
achtereenvolgens aan bod komen. 
 

§ 2.3.1 CASE-SELECTIE 

Binnen Oxfam Novib is men in verschillende vormen met partnerschappen bezig: Multi-
stakeholder initiatieven, partnerschappen met andere NGO’s, partnerschappen met de overheid, 
en partnerschappen met bedrijven. Dit onderzoek heeft zich geconcentreerd op 
partnerschappen met zowel profit als non-profit bedrijven. Alle partnerschappen met het 
bedrijfsleven die Oxfam Novib ooit heeft gehad zijn in dit onderzoek meegenomen, met 
uitzondering van één. Dit ene partnerschap is niet meegenomen, omdat daarin nog een 
procedure loopt en die zaak nogal gevoelig ligt. In totaal zijn dus dertien partnerschappen 
meegenomen in de analyse. 
 Er is gekozen voor deze focus, omdat het onderzoek ten eerste te groot zou worden als 
men ook partnerschappen met de overheid en andere vormen mee zou nemen. Ten tweede lag 

                                                
103 Idem. 
104 Vrij naar Thiel, S. (2004), p. 113 



de focus op partnerschappen met bedrijven omdat Oxfam Novib voor de toekomst een zo 
effectief mogelijke strategie wil ontwerpen met betrekking tot partnerschappen. 

§ 2.3.2 SELECTIE VAN RESPONDENTEN 

Voor de interviews zijn een aantal respondenten geselecteerd. De respondenten hebben 
bijgedragen aan verschillende onderdelen van het onderzoek.  

De eerste respondenten die geselecteerd zijn, hebben een bijdrage geleverd aan het 
theoretisch kader. De literatuur was overweldigend, en middels deze respondenten kwam 
daarin meer structuur. Zij hebben ten eerste bijgedragen aan het destilleren van de belangrijkste 
begrippen in de literatuur. Daarnaast hebben zij door hun verschillende visies op en meningen 
over partnerschappen de standpunten op het gebied van partnerschappen als methode om bij te 
dragen aan een verantwoorde samenleving en de doelstelling van Oxfam Novib de verschillende 
inzichten helder naar voren gebracht.  

Naast respondenten die een bijdrage leveren aan het theoretisch kader, zijn er ook 
interviews geweest met respondenten die betrokken waren bij de partnerschappen. Daarbij ging 
het zowel om medewerkers binnen Oxfam Novib, als om medewerkers van de bedrijven 
waarmee Oxfam Novib partnerschappen had. 

In het onderstaande schema staat een overzicht van alle respondenten, en aan welk 
onderdeel van dit onderzoek zijn een bijdrage hebben geleverd. 

 

Respondent Organisatie Onderdeel onderzoek 

A  MVO Platform Theoretisch kader 

B  Interpolis/Eureko Analyse partnerschap 

C  Financieel Dagblad Theoretisch kader 

D  DSM Analyse partnerschap 

E  ABN Amro Analyse Partnerschap 

F  Oxfam Novib Analyse partnerschap 

G  Oxfam Novib Analyse partnerschap 

H  Oxfam Novib Analyse partnerschap 

I  Oxfam Novib Analyse partnerschap 

J  ASN Bank Analyse partnerschap 

K  Oxfam Novib Analyse partnerschap 

L  Oxfam Novib Analyse partnerschap 

M  Oxfam Novib Onderzoeksopzet 

N  Oxfam Novib Analyse partnerschap 

 

§ 2.3.3 DATA-ANALYSE 

De meta-analyse waarmee een deel van de data zijn verzameld zijn gebaseerd op stukken uit het 
digitale en het papierenarchief. Voor elk van de partnerschappen zijn deze twee archieven aan 
de hand van de checklist doorlopen om informatie te verkrijgen. De informatie die zinvol en 
belangrijk was voor het onderzoek is direct geanalyseerd en vastgelegd.  

De interviews waarmee data zijn verzameld zijn opgenomen, of er zijn aantekeningen 
gemaakt tijdens het gesprek. Van de opgenomen interviews zijn naderhand letterlijke 
transcripties gemaakt. Van de geschreven interviews zijn aan de hand van de aantekeningen 
verslagen gemaakt. De data uit de transcripties en de verslagen zijn verwerkt in de analyses van 
de partnerschappen. 

Zowel de interviews als de meta-analyses zijn volgens dezelfde checklist geanalyseerd. 
De analyses van het archief en de interviews zijn gestructureerd op basis van de checklist van de 
twaalf fasen, die meteen ook de ‘categorieën’ vormen. Aan de hand van de gemaakte 
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transcripties en verslagen en de informatie uit de archieven is gestart met de analyse van de 
data. Daarvoor is gebruik gemaakt van het software programma MaxQDA. Omdat de inhoud van 
de data zeer complex en soms onoverzichtelijk is, en niet te vergeten is het aantal pagina’s 
enorm, is gekozen om gebruik te maken van dit programma, om de verwerking van alle data 
eenvoudiger te maken. Tot slot zijn de data van de analyses en de interviews per fase met elkaar 
in verband gebracht om antwoord te kunnen geven op de deelvragen en de hoofdvraag.  

§ 2.3.4 OPERATIONALISERING 

De overgang van theorie naar empirie wordt ook wel operationaliseren genoemd. Dit houdt in 
dat de theoretische begrippen meetbaar worden gemaakt. Dit hoeft niet altijd in getallen te zijn, 
het geeft de onderzoeker aanwijzingen met betrekking tot ‘wat’ onderzocht gaat worden.  
 De eerste stap is het geven van een definitie van de theoretische begrippen uit de 
hoofdvraag. In dit onderzoek staat het begrip ‘efficiency’ centraal. Normaliter zou in de 
operationalisering het begrip efficiency verder gedefinieerd worden. In dit onderzoek, echter, 
wordt in het empirische deel onderzocht wat efficiency exact inhoudt. Dit gebeurt aan de hand 
van een aantal begrippen uit het theoretisch kader, die samenhangen met efficiency.  
 In het theoretisch kader is een model gepresenteerd waarin verschillende fasen binnen 
partnerschappen worden onderscheiden. In elk van de fasen staan verschillende begrippen en 
handelingen centraal. Deze begrippen en handelingen dragen elk afzonderlijk bij aan de 
efficiëntie van het partnerschap. Op basis van dit fasenmodel zullen de partnerschapcases van 
Oxfam Novib beoordeeld worden. In het onderstaande schema zijn de fasen, de succes- en 
faalfactoren en de operationalisering weergegeven. 
 

Fase  Handeling Succesfactoren Faalfactoren Toetsingscriteria/Checklist 
1. Verkenning - Informatie verzamelen 

over de 
uitdaging/onderzoek doen 
- Betrekken externe 
partijen en stakeholders 
- Opstellen haalbaar en 
aanspreekbaar doel 
- Benodigde middelen 
omschrijven 

- Aanwezigheid van 
pioniers 
- Risico’s durven nemen 
- Goede persoonlijke 
contacten 
- Flexibiliteit 
- Vrijwillige 
samenwerking 

- Verplichte samenwerking 
- Gebrek aan betrokkenheid 
- Bedreigingen voor het 
succes uitsluiten 
- Concurrentiestrijd 

- Was er in dit partnerschap 
sprake van pioniers in de 
organisatie? 
- Heeft men een risico 
genomen met dit 
partnerschap? 
- Waren er goede 
persoonlijke contacten met 
de wederpartij(en)? 
- Was er sprake van 
vrijwillige samenwerking 
- Was er voldoende 
betrokkenheid? 
- Waren er bedreigingen voor 
het partnerschap, en hoe is 
men daarmee omgegaan? 
- Was er sprake van 
concurrentie? 

2. Identificeren Selectie van partners op 
beschikbaarheid, 
betrokkenheid, relatie met 
het doel. 
Inzicht verwerven in de 
belangen en gewin. De 
meest passende partner 
selecteren en 
samenwerking 
verzekeren. 

- Inzien dat geen enkele 
partner perfect is 
- Wederzijds respect 
voor visies, intenties en 
cultuurverschillen 
- risicoanalyse  of 
quickscan toepassen op 
mogelijk partners 
- opstellen MoU 
 

- Doelstelling is niet 
inpasbaar in de strategie van 
een van de partijen 
- Wisselen primair 
verantwoordelijke 
individuen  
- Geen overeenstemming 
basiscriteria of focus van de 
samenwerking 
- Complexiteit onderschatten 
- Interne verdeeldheid of 
weerstand 

- Is er aandacht voor de 
verschillen tussen de 
organisaties en de mogelijke 
partners? 
- Is er een risicoanalyse of 
quickscan toegepast op de 
mogelijke partners? 
- Is er een MoU opgesteld 
met de gekozen partner(s)? 
- Is er overeenstemming over 
de basiscriteria en focus? 
- Zijn de 
doelstellingen/basiscriteria 
inpasbaar in de strategieën 
van beide partijen? 
- Zijn primair 



verantwoordelijke 
individuen gewisseld? 
- Is er voldoende inzicht in de 
complexiteit? 
- Was er sprake van 
verdeeldheid of weerstand 
 

3. Bouwen Het partnerschap wordt 
uitgebreid, door 
gezamenlijke en 
afzonderlijke doelen vast 
te stellen. Doel van deze 
fase is het verzekeren van 
betrokkenheid en 
overeenstemming creëren.  

- Inzicht krijgen in de 
afzonderlijke 
doelstellingen, wensen, 
waarden, normen en 
culturen 
- Een duidelijk 
gezamenlijk doel 
formuleren 
- Opstellen Legal 
binding document met 
basisregels 
- Overleg met andere 
NGO’s/bedrijven in de 
sector 
 

- Weerstand en verdeeldheid 
- Verankering alleen in de top 
van de organisaties 

- Is er inzicht in de 
afzonderlijke doelstellingen, 
wensen, waarden, normen en 
culturen. 
- Is er een duidelijk en 
gezamenlijk doel 
formuleren? 
- Is er een Legal Binding 
Document opgesteld? 
- Was er sprake van 
weerstand of verdeeldheid? 
- Hoe is het partnerschap 
verankerd in de organisatie? 
- Heeft men overlegd met 
andere NGO’s en bedrijven? 

4. Planning In deze fase wordt een 
overzicht gemaakt van het 
programma en worden 
afspraken gemaakt over 
de termijn, de middelen, 
de mate en manieren van 
communiceren en 
besluitvorming, de 
afsluiting en de 
monitoring en evaluatie. 

- Projectbeschrijving 
met tijdschema 

- Er is geen 
overeenstemming tussen 
frontoffice en backoffice (de 
verantwoordelijke voor het 
partnerschap kan niet 
waarmaken wat hij belooft, 
door beperkingen bij de 
organisatie) 

- Is er overeenstemming 
tussen frontoffice en 
backoffice van beide 
partijen? 
- Is er een 
projectbeschrijving gemaakt 
voor de planning van het 
partnerschap? 

5. Managing Management taken voor 
het programma vastleggen 

- Coördinator 
aanstellen 
- Cases aan individuen 
toewijzen 
- Intensieve begeleiding 
en communicatie 
- Compromissen  

- Betrokkenen behandelen 
teveel cases tegelijk 
- Beperkte communicatie 
- Beperkte begeleiding 
- Verwachting dat een bedrijf 
100% verantwoord is 
 

- Is er een coördinator 
aangesteld?  
- Hoeveel cases behandelen 
medewerkers? 
- Is er voldoende 
communicatie en 
begeleiding?  
- Is men bereid tot 
compromissen? 

6. Middelen Input van middelen, 
vaardigheden en 
capaciteiten 
 

- Belangrijk is om in 
deze fase te kijken wat 
door partijen wordt 
ingebracht en hoe de 
kwaliteit en kwantiteit 
bewaakt kunnen 
worden 

- Onduidelijkheid over 
afspraken, in te brengen 
middelen etc.  

- Komen de partijen de 
afspraken na, en brengen zij 
de beloofde middelen in? 
- Zijn afspraken duidelijk? 

7. Implementeren In deze fase wordt het 
project uitgevoerd volgens 
de gemaakte afspraken 

- Continuïteit in 
betrokkenheid en 
aandacht 
- Monitoring 

- Inbedding en contact gaan 
verloren 
- Onvoldoende tijd 

- Is er voldoende 
betrokkenheid en aandacht 
bij de uitvoering? 
- Houden partners contact 
met elkaar? 
- Wordt er voldoende tijd 
geïnvesteerd? 

8. Monitoring 
(Loopt tijdens fase 
7!) 

 - Communicatie over 
voortgang en resultaten 
- Flexibiliteit 

- Onvoldoende onderhoud 
partnerschap 
- Weinig aandacht voor leren 
- Te hoge eisen 
- Slecht meetbare effecten 
- Partijen van buitenaf liggen 
dwars 
- Teveel vasthoudendheid 

- Is er communicatie over 
voortgang en resultaten? 
- Wordt het partnerschap 
voldoende onderhouden? 
- Is er voldoende aandacht 
voor leren? 
- Zijn de effecten van het 
partnerschap meetbaar 
opgesteld? 
- Zijn er partijen van buitenaf 
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die dwarsliggen? 
- Is er sprake van flexibiliteit? 

9. Beoordelen Wat was de impact van het 
partnerschap op de 
deelnemende organisaties 
en bedrijven? 

- Afspraken omtrent de 
beoordeling nakomen 
of maken 

- Beoordeling heeft geen 
prioriteit 

- Komen partijen de 
afspraken over de 
beoordeling na? 
- Zijn er eventueel nieuwe 
afspraken gemaakt? 
- Heeft de beoordeling 
voldoende prioriteit? 

10. Evalueren De evaluatie van het 
partnerschap zelf, van het 
proces en de partners 

- Succes delen 
- Gezamenlijk 
verantwoordelijkheid 
nemen voor de 
resultaten 
- Inzicht in de voor- en 
nadelen van het 
partnerschap en de 
samenwerking 
- Evenwicht tussen 
samenwerking en 
onafhankelijkheid 
 

- Een van de partijen strijkt 
de winst op 
- Onvoldoende communicatie 
over de resultaten en de 
doelen van het partnerschap 
- Afspraken over succes en 
evaluatie ontbreken 
- Evalueren over een te korte 
periode 

- Hebben de partners het 
succes gedeeld? 
- Hebben zij gezamenlijk 
verantwoordelijkheid 
genomen voor de resultaten? 
- Is er inzicht gekomen in de 
voor- en nadelen van het 
partnerschap en de 
samenwerking? 
- Is er voldoende evenwicht 
tussen samenwerking en 
onafhankelijkheid? 
- Is er voldoende 
communicatie over de 
resultaten en doelen? 
- Over welke periode 
evalueert men? 

11. 
Institutionaliseren 

Bepalen of er een 
doorstart kan worden 
gemaakt, of er structuren 
en mechanismen 
ontworpen kunnen 
worden om het 
partnerschap op de lange 
duur in stand te kunnen 
houden.  

- Grenzen opzoeken en 
aanhouden 
- Creatief zijn in het 
zoeken naar 
mogelijkheden 

- Teveel 
samenwerkingsverbanden 
aangaan 

- Kent men de grenzen van 
de eigen organisatie? 
- Kan men creatief zijn in het 
zoeken naar mogelijkheden? 
- Is er voldoende capaciteit 
om de gewenste 
partnerschappen aan te 
gaan? 

12. Behouden of 
beëindigen 

In deze fase wordt bepaald 
of het partnerschap 
doorgaat of wordt 
afgesloten en ophoudt te 
bestaan. 

- Contractuele 
afspraken 
- Verwachtingen 
uitspreken 

- Naming en shaming - Zijn er contractuele 
afspraken over de 
beëindiging? 
- Spreekt men 
verwachtingen, problemen, 
ongenoegen uit naar de 
wederpartij? 
- Is er sprake van naming en 
shaming? Hoe gaat men daar 
mee om? 

 

§ 2.3.5 VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID 

De operationalisatie en de selectie van de cases zijn voor de validiteit en betrouwbaarheid van 
dit onderzoek van groot belang. Wanneer de gekozen operationalisatie geen goed criterium 
blijkt te zijn, of de cases niet representatief, kan dit de geldigheid van de uiteindelijke conclusies 
beperken.105 
 De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt bepaald door de nauwkeurigheid en de 
consistentie waarmee de variabelen uit de operationalisatie worden gemeten. Des te groter de 
nauwkeurigheid en consistentie, des zekerder is het dat onderzoeksbevindingen systematisch 
zijn en niet toevallig. Nauwkeurigheid betekent dat een meetinstrument zo exact mogelijk is. 
Dus, wanneer we kijken naar de partnerschappen en de invulling daarvan, is het niet voldoende 
alleen te onderzoeken hoe men gedurende het partnerschap met elkaar communiceerde. 
                                                
105 Thiel, S. van (2004), p.55 



Immers, er zijn veel meer factoren van invloed op het verloop en de uitkomst van 
partnerschappen. Nauwkeurigheid houdt dus in dat het meetinstrument alle variabelen meet die 
van invloed kunnen zijn op het onderzoekonderwerp. 
Het tweede element, consistentie, omvat het principe van herhaalbaarheid van het 
onderzoek. Herhaalbaarheid draagt bij aan de betrouwbaarheid van een onderzoek omdat er 
meer zekerheid is van de juistheid van de bevindingen. Herhaalbaarheid als 
betrouwbaarheidsfactor kan bereikt worden door een grote steekproef te nemen, en door het 
onderzoek bij meerdere organisaties op identieke wijze uit te voeren.106 

De validiteit kent verschillende vormen, maar de twee belangrijkste in dit onderzoek zijn 
interne en externe validiteit. De interne validiteit omvat de geldigheid van het onderzoek. De 
vraag die hier centraal staat is heeft de onderzoeker gemeten wat hij beoogde te meten? Het 
antwoord op deze vraag is afhankelijk van de kwaliteit van de operationalisatie. Deze moet een 
goede maatstaf vormen van de theoretische elementen in het onderzoek.  
Externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid: gelden de gevonden resultaten 
ook voor andere partnerschappen, instituties, tijden en plaatsen?107 

 
Meta-analyse 

De meta-analyse vormt in dit onderzoek het hoofdinstrument. De meta-analyse is gebaseerd op 
het twaalf fasen model uit het theoretisch kader en de succes- en faalfactoren die per fase zijn 
omschreven. In die zin is de meta-analyse nauwkeurig, omdat in de analyse alle 
partnerschappen alle twaalf fasen doorlopen, en daarmee dus ook alle succes- en faalfactoren 
onderzocht zijn. Echter, een belangrijke kanttekening die van invloed is op de nauwkeurigheid 
en daarmee de betrouwbaarheid van dit onderzoek is de volgende: in het theoretisch kader, en 
daarmee ook in de analyse en de interviews, zijn alleen die factoren meegenomen die uit 
schriftelijke bronnen achterhaald kunnen worden. Dit betekent dat onderwerpen als 
vertrouwen, flexibiliteit, open agenda’s, houding etc., die ook van invloed zijn op het verloop van 
een partnerschap, niet zijn meegenomen. Dit doet in zekere zin afbreuk aan de nauwkeurigheid, 
omdat niet alle factoren in dit onderzoek zijn meegenomen. 

Consistentie is in dit onderzoek bereikt door een relatief grote steekproef van 13 
partnerschappen te nemen. Deze steekproef is voor de organisatie groot, omdat het alle 
partnerschappen met bedrijven omvat, op één na. Het onderzoek is echter niet bij andere, 
gelijksoortige organisaties uitgevoerd, wat nog verder bij had kunnen dragen aan de consistentie 
en waarde van de conclusies. Echter, het feit dat alle partnerschappen tot nu toe zijn 
geanalyseerd draagt bij een relatief hoge mate van consistentie in dit onderzoek.  

In de meta-analyse konden binnen enkele partnerschappen niet alle elementen even 
nauwgezet worden beantwoord, omdat er geen gegevens beschikbaar waren. In een aantal 
gevallen konden deze elementen ook niet via interviews worden achterhaald, omdat er reeds 
een aantal jaren verstreken waren en de respondenten deze onderwerpen niet meer exact in 
hun hoofd hadden. In die zin doet dit afbreuk aan de interne validiteit, echter, de kwaliteit van de 
operationalisatie is goed, en slechts in een aantal gevallen waren er op een aantal onderwerpen 
geen bronnen beschikbaar. De interne validiteit is dus redelijk tot goed.  

De externe validiteit vormt een zwak punt in dit onderzoek. Zoals eerder gesteld volgt 
elk partnerschap een eigen ontwikkeling. Elk partnerschap doorloopt de twaalf stadia, maar 
daarbinnen ontwikkelt elk partnerschap zich anders, omdat zij afhankelijk zijn van de personen 
die het partnerschap leiden, de partners, de organisaties, en externe invloeden. Dit betekent dus 
dat de generaliseerbaarheid van de conclusies van dit onderzoek beperkt is. De conclusies 
gelden voor deze organisatie, maar zijn zeer waarschijnlijk niet hetzelfde in andere organisaties.  
 
Interviews 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn gebaat bij grote hoeveelheden respondenten, echter, 
interviews zijn erg arbeidsintensief en gezien het korte tijdsbestek is het aantal 
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respondenten beperkt. Daarbij waren er in de organisatie slechts een beperkt aantal 
medewerkers betrokken bij partnerschappen, en golden de interviews slechts als controle-
instrument. Echter, juist omdat de interviews voornamelijk ter controle werden gebruikt, 
hebben zij toch enige zeggingskracht, omdat zij de uitkomsten van de meta-analyse al dan niet 
onderschrijven. 

De interviewtopics zijn nauwkeurig opgesteld naar aanleiding van de onderwerpen die 
niet door middel van de analyse konden worden beantwoord. Zowel de analyse als de 
interviewtopics vloeien logisch voort uit het theoretisch kader, en zijn om die reden redelijk 
nauwkeurig. 

Het tweede onderdeel van betrouwbaarheid is de consistentie. Zullen onder dezelfde 
omstandigheden, dezelfde analyses en interviews leiden tot dezelfde bevindingen? Het 
antwoord op deze vraag is negatief. De oorzaak daarvoor is dat de respondenten in 
omstandigheden verkeren die onderhevig zijn aan snelle veranderingen, bijvoorbeeld als gevolg 
van politieke of economische ontwikkelingen. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
wanneer de interviews in eenzelfde onderzoek met dezelfde mensen en dezelfde 
omstandigheden gehouden wordt, dit tot dezelfde bevindingen zal leiden. Dit als gevolg van 
eerder genoemde veranderingen in de sector, maar ook omdat in dit onderzoek de meningen 
van mensen centraal staan, en die kunnen veranderen door nieuwe inzichten en ervaringen. 
 Voor partnerschappen bestaat geen blauwdruk. Een partnerschap zal in elke organisatie 
anders uitpakken, omdat geen enkele organisatie hetzelfde is, geen enkel mens hetzelfde is, en 
partnerschappen sterk onderhevig zijn aan invloeden van buitenaf. Dit betekent dat de externe 
validiteit van dit onderzoek minimaal is, wanneer een vergelijking getrokken wordt naar andere 
partnerschappen in andere organisaties en met andere partners. De externe validiteit binnen de 
organisatie is wel redelijk groot. Men kan een patroon onderscheiden in de aanpak van 
partnerschappen en een overeenkomst in de fasen waar het goed gaat, of waar het juist mis gaat. 
Wat betreft de interne validiteit kan gesteld worden dat de checklist gebaseerd is op vele 
eerdere onderzoeken naar succes- en faalfactoren, en dat deze logisch voortvloeit uit het 
theoretisch kader. 



HOOFDSTUK 3 PARTNERSCHAPPEN – EEN ANALYSE 

 

 

 

 

§ 3.1 RESULTATENANALYSE 

 

Partnerschap  
                         Fase � 1: Verkennen 

ABN Amro 

Succesfactoren: vrijwillige samenwerking en grote 
betrokkenheid 
Faalfactoren: weinig kennis over sector en ABN Amro, 
risico in de samenwerking 

ASN Bank 

Succesfactoren: Langlopende relatie, onderzoek, 
vrijwillige samenwerking  
Faalfactoren: geen uitgebreide verkenning van de bank, 
geen onderzoek naar andere partners 

Baarsma 

Succesfactoren: onderzoeken, open houding Baarsma 
Faalfactoren: geen visie of doel, weinig bekend over doel 
Baarsma 

DSM 
Succesfactoren: helder doel, sterke inbedding, synergie 
Faalfactoren: geen onderzoek naar bedrijf DSM 

Heiploeg  

Succesfactoren: verschillende strategieën gebruikt, 
onderzoeken, gezamenlijk doel opgesteld 
Faalfactoren: geen. 

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: pioniers, vrijwillige samenwerking en 
flexibiliteit in mogelijke invullingen 
Faalfactoren: geen onderzoek naar andere partners, 
onduidelijke afspraken. 

Laurus 

Succesfactoren: Overleg, bekende sector, onderzoek 
sector, betrokkenheid  
Faalfactoren: concurrentiestrijd, pioniers, geen 
onderzoek bedrijf 

Nuon Albanië 

Succesfactoren: Pioniersrol, geen verplichte 
samenwerking Nuon – Oxfam Novib,  
Faalfactoren: Onbekend bedrijf, geen onderzoek, 
concurrentie, verplichte samenwerking Nuon-ADRF 

Nuon Mali 
Succesfactoren: Bedrijf en sector bekend, weinig risico’s  
Faalfactoren: ontbreken van pioniers 

Nuon Zuid Afrika 
Succesfactoren: bedrijf was bekend, betrokkenheid groot 
Faalfactoren: geen. 

Ordina 

Succesfactoren: onderzoek naar wenselijkheid systeem, 
inzicht in kansen en bedreigingen  
Faalfactoren: ontbreken van helder doel, Ordina 
onbekend bedrijf 

De analyses van de dertien partnerschappen zijn in dit hoofdstuk in beknopte, 

schematische versie weergegeven. De uitgewerkte versie is te vinden in bijlage ??? 

In het schema worden de partnerschappen per fase behandeld. Van elke fase worden 

de belangrijkste succes- en faalfactoren genoemd. Ook wordt een algemene visie op 

elk van de partnerschappen gegeven. 
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Unilever Allanblackia 

Succesfactoren: analyses en onderzoeken vooraf, 
beperkte risico’s. 
Faalfactoren: Beperkte kennis van Unilever, geen 
pioniers, geen visie of doel. 

Unilever Footprint 

Succesfactoren: Pioniers op gebied van linking and 
learning, Unilever opent organisatie vrijwillig 
Faalfactoren: geen. 

 

Partnerschap  
                         Fase � 2: Identificeren 

ABN Amro 
Succesfactoren: risicoanalyse  
Faalfactoren: geen MoU, geen verdere formalisatie 

ASN Bank 

Succesfactoren: onderzoek ASN Bank in Eerlijke 
Bankenwijzer, veel aandacht voor overeenstemmen 
visies en wensen 
Faalfactoren: geen MoU 

Baarsma 

Succesfactoren: Verschillende partijen benaderd, 
flexibiliteit in de invulling 
Faalfactoren: geen quickscan of risicoanalyse, te weinig 
communicatie over visies en intenties, geen MoU 

DSM 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen andere partijen benaderd, geen 
quickscan, geen MoU 

Heiploeg  
Succesfactoren: risicoanalyse en quickscan, 
Faalfactoren: geen. 

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: pionieren, 
Faalfactoren: geen andere partijen benaderd, geen 
quickscan, geen MoU, geen formalisatie 

Laurus 

Succesfactoren: quickscan van Laurus, 
samenwerkingsovereenkomst 
Faalfactoren: geen andere partners onderzocht, geen 
risicoanalyse, geen MoU 

Nuon Albanië 

Succesfactoren: overeenstemming doelstelling, plan van 
aanpak, letter of intent,  
Faalfactoren:  geen onderzoek naar Nuon 

Nuon Mali 

Succesfactoren: intensieve gesprekken, aandacht voor 
mogelijkheden 
Faalfactoren:  overeenstemming basiscriteria, geen 
risicoanalyse of quickscan, MoU ontbreekt 

Nuon Zuid Afrika 

Succesfactoren: beweegredenen en motivaties bekend, 
overeenkomst, MoU, evaluatie 
Faalfactoren:  geen quickscan of risicoanalyse 

Ordina 

Succesfactoren: MoU, primair verantwoordelijke 
personen zijn gebleven 
Faalfactoren: geen andere partners benaderd, geen 
quickscan of risicoanalyse, beperkte kennis werkvelden 

Unilever Allanblackia 

Succesfactoren: risicoanalyse, MoU (onofficieel), 
onderzoek naar mogelijke succes-en faalfactoren 
Faalfactoren:  geen. 

Unilever Footprint 

Succesfactoren: risicoanalyse, MoU, onderzoek 
Faalfactoren: veel betrokken personen, communicatie en 
overleg, geen andere partijen benaderd 



 
 
 
 
 
 

Partnerschap  
                         Fase � 3: Bouwen 

ABN Amro 

Succesfactoren: partnership agreement met globale 
afspraken 
Faalfactoren: samenwerking niet officieel 

ASN Bank 

Succesfactoren: continue afstemming 
Faalfactoren: geen formalisatie, niet getekende 
samenwerkingsovereenkomst 

Baarsma 

Succesfactoren: flexibiliteit, ToR op achtergrond, 
doelstelling, resultaten, tijdspad en budget 
Faalfactoren: geen formele vastlegging 

DSM 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen onderhandeling over invulling, geen 
Legal binding document 

Heiploeg  

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen Legal binding document of formele 
vastlegging 

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: flexibiliteit 
Faalfactoren: geen formele vastlegging, doelen 
onvoldoende helder gecommuniceerd 

Laurus 

Succesfactoren: samenwerkingsovereenkomst op 
gezamenlijke doelen, projectplan 
Faalfactoren: geen afspraken over rollen, 
besluitvorming, en onderlinge relaties. 

Nuon Albanië 

Succesfactoren: samenwerkingsovereenkomst, 
betrokkenheid 
Faalfactoren: geen Legal binding document 

Nuon Mali 
Succesfactoren: contract, werkplan, officieel contract 
Faalfactoren: geen. 

Nuon Zuid Afrika 

Succesfactoren: gezamenlijke zoektocht naar doel en 
invulling, projectplan 
Faalfactoren: geen Legal binding document 

Ordina 
Succesfactoren: projectvoorstel, MoU 
Faalfactoren: geen Legal binding document 

Unilever Allanblackia 

Succesfactoren: oriënterende gesprekken, 
betrokkenheid 
Faalfactoren: geen MoU 

Unilever Footprint 
Succesfactoren: zeer uitgebreide MoU 
Faalfactoren: ontbreken Legal binding document 
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Partnerschap  
                         Fase � 4: Planning 

ABN Amro 
Succesfactoren: geen.  
Faalfactoren:  afwezigheid planning 

ASN Bank 
Succesfactoren: activiteitenlijsten met resultaten 
Faalfactoren:  planning zeer beperkt 

Baarsma 

Succesfactoren: onofficieel document met deadline voor 
het boek  
Faalfactoren:  planning minimaal: geen tussenstappen 
of afspraken over afronding 

DSM 
Succesfactoren: geen.  
Faalfactoren:  geen planning, geen projectbeschrijving. 

Heiploeg  
Succesfactoren: geen.  
Faalfactoren:  geen planning. 

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: afspraken over missies 
Faalfactoren:  geen planning, geen afspraken tussen 
Noordelijke partners 

Laurus 

Succesfactoren: projectplan, speerpunten, planning met 
samenhang en belangrijkste taken   
Faalfactoren:  verhouding deelprojecten en tijdschema 
niet aanwezig 

Nuon Albanië 
Succesfactoren: businessplan, onderzoek 
Faalfactoren: duidelijke planning ontbreekt 

Nuon Mali 

Succesfactoren: Planning op tijdsduur, doelen en 
targets 
Faalfactoren: geen. 

Nuon Zuid Afrika 

Succesfactoren: gedetailleerd projectplan, uitgebreid 
businessplan 
Faalfactoren: geen. 

Ordina 

Succesfactoren: globale tijdlijn, planning op lange 
termijn 
Faalfactoren:  geen. 

Unilever Allanblackia 
Succesfactoren: Werkplan voor project 
Faalfactoren: geen planning op partnerschap relaties 

Unilever Footprint 
Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren:  geen planning aanwezig. 

 
 
 
  



 

Partnerschap  
                         Fase � 5: Management 

ABN Amro 

Succesfactoren: beperkt aantal betrokken personen bij 
beide organisaties,  
Faalfactoren: duidelijke vorm van management 
ontbreekt, men heeft contact op verschillende niveaus 

ASN Bank 

Succesfactoren: cases aan individuen toegewezen 
Faalfactoren: verschillende afdelingen verbonden met 
ASN bank, geen afspraken over management  

Baarsma 
Succesfactoren: Oxfam Novib beperkte rol 
Faalfactoren: geen specifieke managementvorm 

DSM 
Succesfactoren: geen.  
Faalfactoren:  geen planning, geen projectbeschrijving. 

Heiploeg  

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: beperkte communicatie en beperkte 
begeleiding 

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: weinig betrokken actoren bij de 
noordelijke partners 
Faalfactoren: geen coördinator, onduidelijkheid in de 
rolverdeling 

Laurus 

Succesfactoren: in projectplan aandacht voor 
management en organisatiestructuur 
Faalfactoren: coördinatie onduidelijk 

Nuon Albanië 

Succesfactoren: aandacht voor management in 
businessplan, coördinator 
Faalfactoren: betrokkenheid beperkt, grote hoeveelheid 
cases tegelijk behandelen  

Nuon Mali 

Succesfactoren: duidelijke structuur met projectgroepen 
en projectleiders 
Faalfactoren: geen coördinator, veel betrokkenen 

Nuon Zuid Afrika 

Succesfactoren: duidelijke structuur 
Faalfactoren: meerdere cases lopen tegelijk, 
verschillende organisaties betrokken 

Ordina 

Succesfactoren: projectteams bij zuidelijke partner 
Faalfactoren: structuur erg onduidelijk voor andere 
partijen, veel betrokkenen per organisatie 

Unilever Allanblackia 

Succesfactoren: beperkt aantal betrokkenen, 
makelaarsrol 
Faalfactoren: geen aparte coördinator 

Unilever Footprint 

Succesfactoren: structuur 
Faalfactoren: veel afdelingen binnen Oxfam Novib 
betrokken 
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Partnerschap  
                         Fase �  6: Middelen 

ABN Amro 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen financiële verslaglegging over andere 
initiatieven 

ASN Bank 

Succesfactoren: geen directe inbreng van financiële 
middelen, verslag over hoeveelheid spaarders in het 
fonds 
Faalfactoren: geen. 

Baarsma 

Succesfactoren: beperkte afspraken, kosten in het 
contract 
Faalfactoren: onduidelijkheid over uitbetaling en 
controle was minimaal 

DSM 

Succesfactoren: geen onduidelijkheden over de in te 
brengen middelen 
Faalfactoren: geen verantwoording en overzicht 

Heiploeg  

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen contract, geen afspraken, geen 
verantwoording 

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: voorbereiding van missies, toeleggen op 
specialiteit 
Faalfactoren: onvoldoende nagedacht over verdeling van 
middelen over de partners, geen planning, geen 
verantwoording 

Laurus 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen afspraken vooraf opgenomen, geen 
verantwoording over financiën 

Nuon Albanië 

Succesfactoren:  Verslag over invulling gemaakte 
afspraken 
Faalfactoren: over input Oxfam Novib staat niets op 
papier.  

Nuon Mali 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen schriftelijke verantwoording van 
financiën 

Nuon Zuid Afrika 

Succesfactoren:  concrete afspraken gemaakt over 
financiën 
Faalfactoren:  geen schriftelijke verantwoording over 
gemaakte kosten 

Ordina 

Succesfactoren: beperkte afspraken in de MoU 
Faalfactoren: geen formele afspraken vooraf, en geen 
controle achteraf. 

Unilever Allanblackia 

Succesfactoren: in projectoutcomes schema met 
financiën 
Faalfactoren: geen zicht op exacte kosten, onduidelijk 
welke partij wat heeft ingebracht 

Unilever Footprint 

Succesfactoren: in rapport financiële verslaglegging 
Faalfactoren: geen afspraken vooraf, financieel verslag 
geen concrete bedragen 

 
  



Partnerschap  
                         Fase � 7: Implementeren 

ABN Amro 

Succesfactoren: regelmatig contact over vorderingen en 
ontwikkelingen 
Faalfactoren: geen daadwerkelijke uitvoering van 
projecten 

ASN Bank 

Succesfactoren: deel van uitvoering gaat vanzelf, actieve 
promotie, intensief contact 
Faalfactoren: geen specifieke aandacht voor de relaties 

Baarsma 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: Oxfam Novib beperkte rol, minder 
betrokken 

DSM 

Succesfactoren: hoge mate van betrokkenheid, goede 
inbedding 
Faalfactoren: vanuit partner mocht rol Oxfam Novib 
groter 

Heiploeg  

Succesfactoren: betrokkenheid vanuit Oxfam Novib groot 
Faalfactoren: inbedding bleek bij de partner tijdens 
uitvoering onvoldoende, weinig onderhoud aan het 
partnerschap en de relaties 

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: regelmatig contact en vrij intensieve 
begeleiding 
Faalfactoren: geen. 

Laurus 

Succesfactoren: men werkte actief aan de relatie, treden 
samen naar buiten, presentatie over de voortgang 
Faalfactoren: geen. 

Nuon Albanië 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: Inbedding ging langzaam verloren als gevolg 
van beleving van het partnerschap en gebrek aan 
communicatie 

Nuon Mali 

Succesfactoren: intensief contact, diverse bijeenkomsten, 
regelmatig contact 
Faalfactoren: gezien de rol van Oxfam Novib in deze 
samenwerking zijn er geen faalfactoren 

Nuon Zuid Afrika 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: weinig contact tussen de noordelijke 
partners, men werkt niet aan de relatie 

Ordina 

Succesfactoren: veel communicatie, zij het via e-mail, 
ruimte voor kritiek en leren 
Faalfactoren: geen 

Unilever Allanblackia 

Succesfactoren: missies naar Nigeria, betrokkenheid blijft 
Faalfactoren: minimaal contact in deze fase tussen Oxfam 
Novib en Unilever, geen communicatie over de voortgang 

Unilever Footprint 

Succesfactoren: geen 
Faalfactoren: weinig bekend over uitvoering van het 
project, de input van de partijen, en de betrokkenheid 
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Partnerschap  
                         Fase �  8: Monitoring 

ABN Amro 
Succesfactoren: expliciet meegenomen in gesprekken 
Faalfactoren: monitoring tussen de bedrijven door 

ASN Bank 

Succesfactoren: nieuwe gesprekken over contract, 
monitoring op renteschenkingen 
Faalfactoren: geen monitoring tot dusver op de relaties 

Baarsma 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen formele vastlegging over monitoring, 
geen verslag 

DSM 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: monitoring had betrekking op het product, 
niet op de samenwerking 

Heiploeg  

Succesfactoren: Oxfam Novib en IUCN hebben het 
partnerschap afzonderlijk in de gaten gehouden 
Faalfactoren:  het is onduidelijk of de problemen die 
Oxfam Novib signaleerde zijn gemonitord 

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren:  de MoU wordt niet geëvalueerd, het 
project via standaard monitoring 

Laurus 

Succesfactoren: jaarlijkse monitoring van het 
partnerschap 
Faalfactoren:  geen monitoring van de samenwerking, de 
problemen, relaties, communicatie etc. 

Nuon Albanië 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen duidelijke verslaglegging van  
monitoringsmomenten, relatie was nooit gestructureerd 
op dat gebied  

Nuon Mali 
Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen schriftelijke monitoringsmomenten 

Nuon Zuid Afrika 

Succesfactoren: protocol voor monitoring met breder 
perspectief 
Faalfactoren: geen monitoring op afspraken in het 
contract, sterke focus op project, niet op relatie 

Ordina 
Succesfactoren: communicatie en contact waren goed 
Faalfactoren: weinig inzicht in proces in deze fase 

Unilever Allanblackia 

Succesfactoren: betrokkenheid, veldrapport, financieel 
verslag 
Faalfactoren: rol Oxfam Novib beperkt 

Unilever Footprint 

Succesfactoren: monitoring tussen de andere 
onderwerpen door 
Faalfactoren: krijgt weinig aandacht 

 
  



Partnerschap  
                         Fase �  9: Beoordelen 

ABN Amro 

Succesfactoren: informeel positieve beoordeling van het 
‘partnerschap’ 
Faalfactoren: partnerschap nooit formeel beoordeeld 

ASN Bank 

Succesfactoren: partijen beiden tevreden over 
samenwerking 
Faalfactoren: geen beoordeling, ook niet nu men 
partnerschap wil formaliseren 

Baarsma 

Succesfactoren: vergadering over resultaten  
Faalfactoren: geen formele onderzoeken naar impact, 
geen beoordeling partners 

DSM 

Succesfactoren: succesvol partnerschap, ondanks dat 
doelen niet volledig zijn behaald 
Faalfactoren: geen formele beoordeling, onduidelijkheid 
over invloed op de organisatie 

Heiploeg    

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: startpunt voor verdere ontwikkelingen, 
meer capaciteit aangehaald binnen Oxfam Novib, 
partnerschappen met bedrijfsleven op de kaart 
Faalfactoren: geen formele beoordeling, alleen in 
interview 

Laurus   

Nuon Albanië 

Succesfactoren: project geslaagd, beide partijen zeer 
tevreden 
Faalfactoren: beoordeling geen prioriteit, voornaamste 
partijen Nuon en ADRF 

Nuon Mali 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen afspraken over beoordeling vooraf, 
geen beoordeling van de partners 

Nuon Zuid Afrika 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: Beoordeling van project, niet van de 
partners 

Ordina 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: Rapport alleen vanuit zuidelijke partner, 
beoordeling geen prioriteit 

Unilever Allanblackia 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: Beoordeling geen onderdeel van evaluatie, 
Unilever trok zich terug 

Unilever Footprint 

Succesfactoren: beoordeling formeel, leerpunten ook op 
partnerschap gebied 
Faalfactoren: geen. 
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Partnerschap  
                         Fase � 10: Evaluatie 

ABN Amro 
Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: evaluatie heeft niet plaatsgehad 

ASN Bank 

Succesfactoren: geen.  
Faalfactoren:  geen officiële evaluatiedocumenten en 
afspraken 

Baarsma 
Succesfactoren: geen 
Faalfactoren: geen evaluatie uitgevoerd 

DSM 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: geen evaluatie op project, ook niet op 
partnerschap 

Heiploeg    

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: geen 
Faalfactoren: geen evaluatie uitgevoerd als gevolg van 
personele wisselingen 

Laurus   

Nuon Albanië 
Succesfactoren: communicatie resultaten naar buiten 
Faalfactoren: evaluatie beperkt en eenzijdig 

Nuon Mali 

Succesfactoren: geen. 
Faalfactoren: evaluatie in het zuiden, geen evaluatie 
partnerschap 

Nuon Zuid Afrika 

Succesfactoren: uitgebreide, tweeledige opzet van de 
evaluatie 
Faalfactoren: geen schriftelijk rapport aanwezig over de 
evaluatiepunten 

Ordina 

Succesfactoren: eindevaluatie is uitgevoerd 
Faalfactoren: evaluatie sterk gericht op project, in 
mindere mate op de samenwerking 

Unilever Allanblackia 

Succesfactoren: ToR voor de evaluatie, niet alleen gericht 
op het doel, ook op het partnerschap 
Faalfactoren: Unilever heeft niet meegewerkt 

Unilever Footprint 

Succesfactoren: uitgebreide evaluatie door beide 
partijen, communicatie, vastlegging 
Faalfactoren: geen 

 
  



Partnerschap  
                         Fase �  11: Institutionaliseren 

ABN Amro 

Succesfactoren: geen 
Faalfactoren: personele wisselingen zorgden ervoor dat 
het partnerschap plotseling eindigde 

ASN Bank 

Succesfactoren: ontwikkeling partnerschap, ook 
onderzoek naar nieuwe initiatieven 
Faalfactoren: formalisatie pas laat in proces 

Baarsma 
Succesfactoren: gesprek over voortzetting 
Faalfactoren: geen duidelijke afspraken over follow-up 

DSM 

Succesfactoren: gesprekken over voortzetting en over 
andere projecten 
Faalfactoren: gesprekken in projectgroep, niet met DSM 
als bedrijf 

Heiploeg    

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: in gesprek over nieuw partnerschap met 
andere invulling 
Faalfactoren: geen 

Laurus 

Succesfactoren: communicatie over andere invulling 
partnerschap 
Faalfactoren: geen 

Nuon Albanië 

Succesfactoren: gestart als project, Albanië was 
afbouwregio 
Faalfactoren: geen 

Nuon Mali 

Succesfactoren: opnieuw om de tafel op zoek naar 
nieuwe invullingen 
Faalfactoren: geen 

Nuon Zuid Afrika 

Succesfactoren: onderzoek naar mogelijkheden 
doorzetten project in lokale organisatie 
Faalfactoren: geen onderzoek naar voortzetting 
partnerschap met Nuon 

Ordina 
Succesfactoren: men is in gesprek over de voortgang 
Faalfactoren: geen 

Unilever Allanblackia 

Succesfactoren: projectbasis, geen samenwerking op 
lange termijn 
Faalfactoren: niet gezocht naar mogelijkheden voor 
samenwerking op lange termijn in andere vorm 

Unilever Footprint 

Succesfactoren: communicatie over beëindiging 
Faalfactoren: Project gefaald, relatie zuidelijke partner 
beëindigd, relatie met Unilever zou herzien worden, is 
niet gebeurd 
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Partnerschap  
                         Fase �  12: Behouden of beëindigen? 

ABN Amro 

Succesfactoren: geen 
Faalfactoren: afronding zeer abrupt, zonder 
aankondiging, ook geen gesprekken over geweest 

ASN Bank 

Succesfactoren: Oxfam Novib wordt structuurpartner, 
men is in gesprek over de invulling 
Faalfactoren: geen 

Baarsma 

Succesfactoren: men heeft afgesproken elkaar op de 
hoogte te houden 
Faalfactoren: geen duidelijke afspraken over afronding, 
doorzetten, communicatie etc. 

DSM 

Succesfactoren: geen 
Faalfactoren: geen afspraken met betrekking tot 
beëindiging 

Heiploeg    

Interpolis/MIAN 

Succesfactoren: oude plannen worden weer uit de kast 
gehaald 
Faalfactoren: geen 

Laurus 

Succesfactoren: nieuwe afspraken over vervolg, alle 
partijen hebben zich verbonden 
Faalfactoren: geen 

Nuon Albanië 

Succesfactoren: overgedragen aan andere NGO, 
afspraken over duur project 
Faalfactoren: geen 

Nuon Mali 

Succesfactoren: afspraken over afronding project als 
zodanig 
Faalfactoren: geen 

Nuon Zuid Afrika 
Succesfactoren: geen 
Faalfactoren: onduidelijkheid over exacte afronding 

Ordina 

Succesfactoren: goede communicatie over voortzetting 
partnerschap 
Faalfactoren: geen 

Unilever Allanblackia 
Succesfactoren: afronding volgens procedure 
Faalfactoren: geen 

Unilever Footprint 

Succesfactoren: van te voren was bekend dat het een 
leerproject betrof 
Faalfactoren: geen 

§ 3.2 BEOORDELING PARTNERSCHAPPEN 

ABN Amro 
De samenwerking met ABN Amro had een heel uitgebreide zullen zijn. Echter, door een aantal 
omstandigheden is het nooit zover gekomen. Een eerste oorzaak was de personele wisseling 
binnen ABN Amro. Zoals gesteld hebben de nieuwe ‘kopstukken’ het partnerschap niet 
opgepakt, met als gevolg dat de samenwerking nooit een echt partnerschap is geworden. Daarbij 
heeft ook het feit dat het partnerschap niet is geformaliseerd een belangrijke rol gespeeld, omdat 
de nieuwe Mvo-medewerkers niet op contractbasis verplicht waren om de samenwerking voort 
te zetten en uit te bouwen tot een formeel partnerschap. Daarnaast spelen de financiële crisis en 



het opdelen van ABN Amro een rol. Als dit partnerschap in een vroeg stadium al was 
geformaliseerd had het mogelijk zowel de crisis als de personele wisselingen kunnen overleven.  
 
ASN Bank 

Het partnerschap met de ASN Bank is het langstlopende partnerschap van Oxfam Novib. Het 
partnerschap is zeer succesvol, en de partijen worden wederzijds als zeer waardevol betiteld. 
Het succes van het partnerschap is het gevolg van een aantal factoren, waaronder de goede 
persoonlijke contacten, het intensieve contact, en de beperkte inspanning die vereist is voor de 
uitvoering ervan, en de synergie. Vooruitgang is te boeken op punten als evaluatie, monitoring 
en planning, maar deze vormen op dit moment geen belemmering voor de partners.  
 
Baarsma 

De samenwerking met Baarsma is eigenlijk al in de beginfasen misgelopen, toen bleek dat geen 
overeenstemming kon worden bereikt op de doelstelling en focus van het partnerschap. Dit is 
vooral te wijten aan communicatie en vooronderzoek. Echter, Oxfam Novib stelt alsnog tevreden 
te zijn over de gekozen invulling. Het partnerschap zoals het in de uiteindelijke vorm is 
uitgevoerd, is namelijk wel succesvol geweest. Het succes van de samenwerking is vooral te 
danken aan de toegewijde onderzoeker en uitgever Bosker, die het grootste deel van de 
uitvoering voor zich heeft genomen.  
 
DSM 

Het partnerschap met DSM is een zeer succesvolle geweest. Het doel, het ontwikkelen van de 
waterfilter, is behaald, en beide partijen waren zeer te spreken over de samenwerking. Het 
succes van dit partnerschap zat vooral in de goede persoonlijke contacten en de voorbereiding 
en actieve communicatie.  
 Het partnerschap is voor een groot deel uitgevoerd in India, bij de partner van Oxfam 
Novib. Om die reden heeft Oxfam Novib geen grote rol gespeeld in de uitvoering en afronding 
van het geheel. De ruzie aan het einde heeft er voor gezorgd dat de afsluiting erg onduidelijk en 
rommelig verliep, en dat de financiën niet goed op orde zijn.  
Het partnerschap is succesvol gebleken, het is geïmplementeerd en de stichting Water4Life 
bestaat nog steeds, echter, op veel punten had het partnerschap efficiënter kunnen worden 
vormgegeven, zoals op gebied van management, planning en formele vastlegging en afspraken. 
 
Heiploeg 

Het oorspronkelijke idee met het partnerschap Oxfam Novib – Heiploeg is door omstandigheden 
in de sector nooit uitgevoerd. Binnen de sector was men nog in overleg over de invulling van de 
controle standaarden, en omdat deze nog niet gereed waren kon Heiploeg als bedrijf niet 
doorgelicht worden. Dit heeft niet zozeer te maken met het proces of met de rol van Oxfam 
Novib, maar met externe omstandigheden. Op dit moment zijn de standaarden gereed, en wil 
men gaan starten met het originele idee: het beoordelen van Heiploeg aan de hand van de Global 
Gap standaarden.   
 
Interpolis/MIAN 

Het partnerschap met Interpolis en MIAN is te vergelijken met dat van de ASN Bank.  
Het partnerschap loopt al enige jaren, en de partners beoordelen elkaar ook zeer positief, echter, 
een echte doelstelling binnen de samenwerking is nog niet behaald.  
 Oxfam Novib was bij aanvang van dit partnerschap gericht op een meer institutionele 
relatie met Interpolis, maar ‘kreeg’ een samenwerking met MIAN. De doelstelling van het 
partnerschap is niet behaald, omdat MIAN deze niet rondkreeg. Oxfam Novib was in deze ook 
meer financieel en controlerend betrokken. Het feit dat het partnerschap niet geslaagd is heeft te 
maken met de afwezigheid van contracten en duidelijke afspreken, beperkte planning en het 
uitblijven van sterk management. Een zeer positief punt aan deze samenwerking is wel dat er 
meer aandacht is gekomen voor microkrediet, er meer kennis is ontstaan, maar vooral ook dat 
het partnerschap gebaseerd is op synergie.  
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 Nu de samenwerking met MIAN ten einde is, zet men opnieuw in op een relatie met 
Interpolis en Eureko, en zal er ook meer formeel worden vastgelegd.  
 
Laurus 

Het Economie Light programma loopt nog steeds, maar er is weinig bekend over de 
daadwerkelijke resultaten van deze samenwerking. Dit partnerschap is wel zeer sterk op gebied 
van contracten, formele vastlegging, communicatie, planning en management.  Laurus heeft 
te kennen gegeven door verschillende omstandigheden, waaronder reorganisaties, de afspraken 
omtrent het Economie Light programma niet te kunnen na komen. Het partnerschap heeft in die 
zin gefaald op gebied van monitoring, omdat dergelijke problemen eerder hadden kunnen 
worden gesignaleerd. Ook het feit dat na een aantal jaar nog geen resultaten zichtbaar zijn geeft 
aan dat er gebrekkige evaluatie plaatsvindt, wat een belangrijke faalfactor vormt.  
 
Nuon Albanië 

Een van de meest succesvolle partnerschappen, met het meest zichtbare resultaat, is het 
partnerschap met Nuon. Het succes van dit partnerschap is gelegen in zowel de enthousiaste 
partners, als in de heldere doelstelling, de concrete afspraken en de heldere 
managementstructuur. Aan de planning is onvoldoende aandacht besteedt, en daardoor 
ontstonden later in het programma strubbelingen. Men wilde resultaat zien, maar deze konden 
door onvoorziene omstandigheden niet direct geleverd worden. Toch waren beide partijen zeer 
tevreden over het resultaat, en beoordelen de samenwerking positief. 
 
Nuon Mali 

De beoordeling van het partnerschap met Nuon in Mali is in die zin lastig, dat het project voor 
een groot gedeelte is uitgevoerd door de zuidelijke partners, en Oxfam Novib en Nuon zelf 
indirect betrokken waren. De rol die zij hadden is naar behoren uitgevoerd, echter, de vraag is of 
er in een dergelijke rolverdeling sprake is van een partnerschap, en of het succes daarvan te 
wijten is aan de noordelijke of de zuidelijke partners. Het succes is met name gelegen in de 
intensieve communicatie en het management. Er waren veel verschillende partijen betrokken in 
dit partnerschap, maar een actief en gestructureerd management heeft bijgedragen aan een 
goede uitvoering. Het gebrek aan informatie over monitoring, verslagen en evaluatierapporten 
maakt het lastig in te schatten in hoeverre de monitoring en evaluatie hebben bijgedragen aan 
het succes van het partnerschap.  
 
Nuon Zuid Afrika 
Het falen van het partnerschap in Zuid Afrika is voor een groot deel gelegen in de gekozen 
omstandigheden. Beide partijen waren van mening dat de gekozen omstandigheden te zwaar 
bleken, en het project om die reden geen toekomst had. Het is onduidelijk of deze 
omstandigheden ook de uitvoeringsfasen planning, management, middelen en implementatie 
omvatten. Deze onderdelen hebben overigens, voor zover na te gaan, geen negatieve invloed op 
het partnerschap gehad. Waar dit partnerschap precies fout gelopen is, is dus onduidelijk, maar 
had in ieder geval niet (alleen) te maken met de partners en de invulling en uitvoering van het 
partnerschap.  
 

Ordina 

Het partnerschap met Ordina is nog niet voltooid. Er is dus ook nog niet volledig na te gaan of de 
samenwerking succesvol is geweest. De rol van Oxfam Novib was met name groot in de 
beginfasen, en die van Ordina bij de uitvoering. Nu met de doorstart komen beide partijen weer 
bij elkaar. Het succes is met name gelegen in de fasen van planning en de monitoring van het 
project. Nog onduidelijk is of men een evaluatie uit zal voeren naar de stand van zaken.  
 
 

 



Unilever Allanblackia 

De samenwerking met Unilever heeft gefaald. Uit evaluatie, waaraan Unilever overigens niet 
heeft meegewerkt, blijkt dat Unilever door omstandigheden haar afspraken niet na is gekomen. 
Het falen is voornamelijk gelegen in de slecht voorbereidde en uitgevoerde rol van Oxfam Novib, 
in de monitoring, maar voor een belangrijk deel ook in het ontbreken van een formeel document 
met afspraken. Men kon elkaar nergens op aanspreken, en de monitoring is wel uitgevoerd maar 
heeft oorzaken van het falen van Unilever niet opgepakt. De rol van Oxfam Novib was wederom 
gericht op het bij elkaar brengen van partijen, en kreeg weinig aandacht. Ook een coördinator 
van het geheel ontbrak, waardoor geen van de partijen volledig zicht had op de omstandigheden.  
 
Unilever Footprint 
Het partnerschap met Unilever was gericht op het doen van onderzoek, en had tot doel voor 
beide partijen nieuwe inzichten en kennis te vergaren. Het ontbreken van een duidelijke 
planning en management worden hier dan ook niet als belemmerend ervaren. Het succes van dit 
partnerschap is gelegen in het feit dat er voor beide partijen een voordeel aan de samenwerking 
zat, en het project uitgebreid is geëvalueerd. 
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CONCLUSIES 

TERUG NAAR DE HOOFDVRAAG 

Aan het einde van dit onderzoek gekomen is het zaak om terug te keren naar het begin, en de 
hoofdvraag te beantwoorden. 
 

“Op welke wijze kunnen de partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen meer efficiënt 

worden gemaakt op basis van lessen uit het verleden?” 

 
In dit onderzoek is een model met twaalf fasen gepresenteerd, en van daaruit is een schema 
ontworpen met succes- en faalfactoren die voorkomen in de fasen. In de analyses zijn de 
partnerschappen getoetst op deze succes- en faalfactoren. De conclusie is volgens deze zelfde lijn 
opgebouwd. De verschillende fasen vormen de leidraad, en worden ook in de conclusie apart 
beschreven. 
 
Fase 1 Verkennen 
“Een uitdaging, daar begint het mee”, zo werd gesteld in de beschrijving van fase 1. In de 
geanalyseerde partnerschappen zien we dit ook sterk terugkomen. Het merendeel van de 
partnerschappen van Oxfam Novib worden opgezet vanuit een nieuwe ontwikkeling, 
bijvoorbeeld in de samenwerking met MIAN en Interpolis bij de ontwikkeling van 
microverzekeringen, of vanuit uitkomsten van onderzoeken, zoals bij Baarsma en Heiploeg het 
geval was, maar ook vanuit de idee van filantropie of bedrijfsontwikkeling, zoals te zien was in 
de partnerschappen met Nuon.  
 Belangrijk is ook de aanwezigheid van pioniers in de organisatie, die dergelijke 
ontwikkelingen en ‘windows of opportunity’ zien en risico’s durven te nemen. Mijns inziens kan 
uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat er goede pioniers aanwezig zijn in de organisatie, 
dat zij risico’s durven te nemen en daarin ook gesteund worden. De lijnen binnen de organisatie 
zijn kort, en mede daardoor kunnen bij nieuwe ontwikkelingen of kansen de leden van het 
Private Sector Program makkelijk geconsulteerd worden.  
 Hoewel men oog heeft voor nieuwe ontwikkelingen en kansen en men actief bezig is met 
partnerschappen, wordt in mindere mate aandacht besteedt aan het inwinnen van voldoende 
informatie. Men doet relatief veel aan het verkrijgen van kennis over wat de uitdaging behelst, 
maar besteedt relatief weinig aandacht aan het inwinnen van informatie over de sector, 
mogelijke partners en het consulteren van externe partijen, zoals bedrijven, collega- NGO’s, of 
kennisinstituten. Uit de theorie komt naar voren dat partnerschappen bestaan uit de best 
passende partijen, met name wanneer zij uit verschillende sectoren komen. Om die reden is het 
van belang om inzicht te krijgen in zowel het probleem of de ontwikkeling, als in de sector 
waarin men de partner zoekt, en de mogelijke samenwerkingspartijen. Inzicht in de markt, de 
beweegredenen, culturen en achtergronden van bedrijven is belangrijk in het kiezen van de 
beste partner. Oxfam Novib mag zogezegd wat ‘arroganter’ zijn in het kiezen van partners, zij 
hebben per slot van rekening ook een sterk ‘merk’ dat je niet aan de eerste de beste partij hoeft 
te verbinden. Overigens is in elk van de partnerschappen sprake van vrijwillige samenwerking 
en wordt concurrentie zoveel mogelijk vermeden. 
 Tot slot kan gesteld worden dat persoonlijke contacten een zeer belangrijke rol spelen 
binnen de organisatie. Men houdt een adressenbestand bij van externe partijen en 
contactpersonen waarmee men samenwerkt of heeft gewerkt, er zijn contacten met dagbladen, 
professoren van universiteiten en medewerkers van kenniscentra. Dergelijke contacten kunnen 
een belangrijke rol spelen in het vinden van geschikte partijen, maar ook in latere stadia van de 
samenwerking.    
  



Fase 2 Identificeren 

In fase twee staat de selectie van de partner centraal. Wanneer uit meerdere potentiële partners 
gekozen kan worden, is de kans groter dat men een geschikte partner vindt. Doordat vaak 
weinig onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke partners, is het zorgvuldig selecteren van een 
partner een hekel punt binnen de partnerschappen van Oxfam Novib. Er is vaak weinig zicht op 
de culturen, doelstellingen en strategieën van de private partijen, waardoor minder goed 
geschat kan worden in hoeverre er sprake is van een passende partij en dus een goede partner. 
Belangrijk in deze fase is dat beide partijen zich realiseren dat geen enkele partner perfect is. 
Oxfam Novib wordt door het merendeel van de partijen gezien als een ‘positief kritische’ partij, 
en om die reden een fijne partner om aan tafel te hebben.108 Oxfam Novib stelt zelf ook dat zij dit 
als een belangrijk kenmerk van de organisatie zien, en dit wordt door externe partijen dus ook 
zeer gewaardeerd. 
 In slechts een enkel geval is er sprake geweest van wisselingen onder de primair 
verantwoordelijke individuen, zij het in verschillende stadia. Het effect daarvan is verschillend 
geweest per partnerschap. Bij de samenwerking met Interpolis en MIAN veranderde er bijna 
niets, of werd het volgens de partijen juist beter, echter, in de samenwerking met ABN Amro 
heeft (onder andere) het wisselen van de primaire individuen het partnerschap de 
spreekwoordelijke das om gedaan. De wisseling van individuen kwam overigens voornamelijk 
voor bij de private partij en slechts één keer bij Oxfam Novib. Er is dus veel stabiliteit en 
continuïteit bij Oxfam Novib waar te nemen, wat een positief effect heeft op de partnerschappen. 
 Opvallend in de geanalyseerde partnerschappen is dat niet in alle gevallen een 
risicoanalyse of quickscan van de mogelijke partners werd gedaan. Hoewel er vaak slechts een 
partij was waarmee men onderhandelde, werd niet altijd een risicoanalyse uitgevoerd. Een 
risicoanalyse of quickscan geeft inzicht in de kans op bijvoorbeeld reputatieschade of conflicten, 
maar werd vaak was in een later stadium uitgevoerd. De uitkomsten van een risicoanalyse 
zouden juist kunnen dienen als selectiecriterium bij het kiezen van een partner. 

Wanneer de meest passende partner gekozen is, stelt men een MoU op. Er is geen 
standaard vorm voor een MoU, en in de meeste partnerschappen is er één aanwezig, zij het 
onder verschillende benamingen, echter, bij het ene partnerschap is deze uitgebreider dan bij de 
andere. Belangrijk is wel dat een MoU géén formeel, wettelijk bindend document is, maar dit in 
veel gevallen wel zo werd gebruikt. In fase 3 zal hieraan nog aandacht besteedt worden in 
verband met het Legal binding document. 
 
Fase 3 Bouwen 

In de literatuur komen een viertal onderwerpen naar voren in fase 3, te weten het bereiken van 
een gezamenlijk doel en afzonderlijke doelen, afspraken over de in te brengen middelen, een 
Legal binding document en verankering van het partnerschap in de organisaties. 
 Het laatst genoemde onderdeel is een zeer sterk punt binnen de partnerschappen van 
Oxfam Novib. In geen van de partnerschappen was er sprake van weerstand in de organisaties 
en in de meeste gevallen sprak de top van beide partijen zich bovendien positief uit over de 
samenwerking. 
 In de analyse van fase 3 kwam naar voren dat in vijf van de dertien partnerschappen een 
schriftelijk document was opgesteld met betrekking tot de doelen en invulling van de 
samenwerking. Deze documenten hadden allemaal verschillende vormen: een partnership 
agreement, Terms of Reference, of een project- of werkplan. Slechts in één partnerschap, Nuon 
in Mali, was er sprake van een Legal binding document. Uit interviews kwam naar voren dat men 
wel degelijk veel doet aan het zoeken naar gezamenlijke doelen, de invulling en mogelijkheden, 
maar slechts in een paar gevallen werd dit ook daadwerkelijk vastgelegd. In twee van de 
partnerschappen werden afspraken gemaakt over de rollen van de verschillende partijen, de in 
te brengen middelen, de planning, besluitvorming, communicatie, monitoring en evaluatie. In de 
andere partnerschappen werd hieraan geen aandacht geschonken of aan slechts enkele 
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onderwerpen. Eerder kwam al naar voren dat afspraken over dergelijke onderwerpen het 
proces van het partnerschap kan versnellen en versoepelen. Daarbij is een Legal binding 
document van belang wanneer er problemen ontstaan in het partnerschap, zodat de partijen 
elkaar wederzijds op verantwoordelijkheden kunnen aanspreken. Afspraken over formele 
aangelegenheden kunnen overigens losgekoppeld worden van afspraken over communicatie, 
monitoring en evaluatie, door laatst genoemden in een projectplan vast te leggen. 

In een partnerschap zit een element van halen, maar ook van brengen. Vanuit meerdere 
partijen wordt gesteld dat in de voorbereidingsfasen meer gekeken mag worden naar wat Oxfam 
Novib kan brengen, in de zin van het delen van kennis over ondernemen in ontwikkelingslanden, 
de kans op uitloop van het project door (veelvoorkomende) tegenslagen, achtergronden en 
culturen van de landen waarin men het partnerschap uitvoert, en introductie van de (mogelijke) 
zuidelijke partner. In de samenwerking met Interpolis/MIAN was men van mening dat binnen 
de organisatie het wiel opnieuw moest worden uitgevonden met betrekking tot verschillende 
onderwerpen van ondernemen in de derde wereld. Vanuit DSM kwam kritiek op de beperkte 
introductie van DSM bij de zuidelijke partner van Oxfam Novib. Dergelijke onderwerpen krijgen 
op dit moment nog onvoldoende aandacht, maar spelen ook een belangrijke rol in het soepel 
laten verlopen van het partnerschap en het vergroten van de kans van slagen. 
 
Fase 4 Planning 

Een partnerschap is een hybride fenomeen dat aan constante verandering en invloeden van 
buitenaf onderhevig is. Een planning in een dergelijke omgeving ontwikkelen is ingewikkeld, 
maar niet onmogelijk. Maar bovenal is het hebben van een zo gedetailleerd mogelijke planning 
ook nodig, zodat elke partij weet wat de tussenstappen zijn om te komen tot het einddoel, de 
verwachtingen gemanaged worden, en helder is wanneer welke inzet wordt gevraagd, en welke 
problemen zich mogelijk voor gaan doen in een bepaalde fase. 
 De planning is een van de fasen die sterk te wensen overlaat binnen de geanalyseerde 
partnerschappen. Uit de analyse kwam naar voren dat in veel partnerschappen geen planning 
aanwezig was, of slechts heel summier. In de cases van Laurus, Nuon Mali en Nuon Zuid Afrika 
was wel een zeer uitgebreide planning aanwezig.  

Het feit dat een gedetailleerde planning regelmatig ontbreekt heeft in een aantal gevallen 
ook te maken met het feit dat in de partnerschappen vaak gewerkt wordt met zuidelijke 
partners van de partners. Omdat de implementatie vaak in een zuidelijk land plaats heeft, met 
uitzondering van Laurus, ABN Amro, ASN Bank en Heiploeg, wordt ook de planning vaak in deze 
zuidelijke landen gemaakt. De noordelijke partners hebben daar weinig invloed op, en zijn er in 
mindere mate bij betrokken. Echter, ook bij de partnerschappen die in het noorden worden 
geïmplementeerd is de planning vaak summier of niet aanwezig.  
 
Fase 5 Managen 

Hetgeen zojuist gesteld werd voor de planning, geldt ook voor het management van de 
partnerschappen. Een groot deel wordt voorbereid, gepland en uitgevoerd in het zuiden, en de 
noordelijke partners zijn daar in mindere mate bij betrokken. Het management in het noorden is 
om die reden ook beperkt, maar gezien de rol van deze partijen vormt dit niet direct een 
probleem. Echter, zowel de planning als het management laten ook in het zuiden vaak te wensen 
over. Een partnerschap tussen noordelijke partijen met een zuidelijke partner voor 
implementatie wil niet zeggen dat de noordelijke partijen geen blaam treft wat betreft het 
ontbreken van planning en duidelijke managementstructuren. Dus: wanneer de zuidelijke 
partners verantwoordelijk zijn voor implementatie, dienen deze ook te zorgen voor adequate 
planning en managementaangelegenheden, en de noordelijke partners zouden hun 
verantwoordelijkheden moeten nemen in het aansturen daarvan.  
 Wat gaat er dan exact fout in deze fase, als men kijkt naar het management, ongeacht of 
er een zuidelijke partner betrokken is of niet? Ten eerste is het voor het partnerschap belangrijk 
als er een coördinator is die de voortgang bewaakt en overzicht houdt, zo stelt de literatuur. In 
een groot aantal partnerschappen is een coördinator afwezig, en staan er verschillende kapiteins 



op een schip. Het risico daarvan is dat er snel onduidelijkheden bestaan en er niemand is die 
alles van het partnerschap weet. Ten tweede kan een managementstructuur worden aangelegd, 
zodat de lijnen helder zijn, afspraken over manieren van communiceren en 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Dit draagt bij aan snellere communicatie en versoepeling 
van het partnerschap. In veel van de partnerschappen van Oxfam Novib zijn vanuit de 
organisatie een groot aantal mensen betrokken. Intern is dit niet direct een probleem stellen de 
respondenten, echter, voor externen is het vaak onoverzichtelijk en niet duidelijk waarom er 
zoveel medewerkers betrokken moeten zijn. Over het algemeen geldt: hoe minder, hoe beter. 
Vanuit Oxfam Novib wordt wel gesteld dat medewerkers van verschillende afdelingen betrokken 
moeten worden, omdat veel partnerschappen meerdere beleidsvelden raken. Daarbij komt dat 
binnen Oxfam Novib partnerschappen naast het ‘gewone’ werk worden uitgevoerd. De aandacht 
die er als gevolg daarvan aan besteed wordt is niet altijd optimaal.  
 
Fase 6 Middelen 
Fase 6 is een fase die eigenlijk door meerdere fasen tegelijk loopt. Materiële middelen worden 
vaak gedurende het partnerschap ingebracht, zoals geld, en immateriële middelen worden soms 
ook onbewust ingebracht. Dit maakt het lastig om exact na te gaan of de afgesproken middelen 
worden ingebracht zoals afgesproken. Echter, het kan wel als een afzonderlijke fase worden 
gezien, omdat het een belangrijke rol in partnerschappen speelt. Uiteindelijk gaat men een 
partnerschap aan om een doel te bereiken met middelen waar men zelf niet over beschikt.  
 Wat in de voorbereidingsfasen opvalt, maar hier tot uiting komt, is dat er zelden 
afspraken worden vastgelegd over de middelen. Er zijn in een aantal partnerschappen wel 
globale afspraken gemaakt, maar er is in geen van de partnerschappen sprake van actieve 
controle en vastlegging. Zo is bij het partnerschap met Nuon in Zuid Afrika te zien dat men 
concrete afspraken over de financiën heeft gemaakt, echter, formele verslaglegging ontbreekt. 
Met name op gebied van de financiële middelen is dit van groot belang, gezien het feit dat een 
organisatie als Oxfam Novib publiek geld besteedt. In andere onderdelen van de organisatie 
wordt ook financiële verantwoording afgelegd, echter, bij de partnerschappen ontbreekt deze. 
 
Fase 7 Implementatie 

Nadat men overeenstemming heeft bereikt over de planning, de middelen en het management, 
kan de implementatie aanvangen. Een partnerschap vraagt in de beginfasen meer aandacht dan 
bij de implementatie, en het risico is dan ook dat als gevolg hiervan de aandacht en 
betrokkenheid minder wordt. Dit risico wordt in veel partnerschappen van Oxfam Novib nog 
vergroot doordat veel gewerkt wordt met zuidelijke partners, en de rol van de noordelijke 
partijen bij de implementatie slechts gering is.  
 De betrokkenheid van Oxfam Novib bij het partnerschap tijdens de implementatie blijft 
relatief groot, zo blijkt uit de analyses. In de meeste partnerschappen houdt met intensief 
contact met zowel de noordelijke als de zuidelijke partners. In de casus Heiploeg en ABN Amro is 
het nooit daadwerkelijk tot uitvoering gekomen, en bij DSM en Nuon Albanië werd gesteld dat 
de rol van Oxfam Novib en de betrokkenheid groter mochten zijn. Juist gezien het feit dat men 
met zuidelijke partners werkt moeten de noordelijke partners alert zijn op onderwerpen als 
betrokkenheid, en communicatie omdat het een risicofactor vormt in de voortgang en het 
succes. In een aantal cases ging dit dus zeer goed, in andere ook minder, en het blijft om die 
reden een punt van aandacht voor de efficiëntie. 
 
Fase 8 Monitoring 

De monitoring van partnerschappen start wanneer men begint met de implementatie. In de 
literatuur werd gesteld dat een goede bewaking van het partnerschap van belang is, om gebruik 
te kunnen maken van nieuwe inzichten, maar ook om kansen en problemen in een vroeg 
stadium te kunnen signaleren. Ook kan monitoring dienen als middel om stakeholders en 
geïnteresseerden op de hoogte te houden van het proces en de voortgang. Binnen Oxfam Novib 
is een standaardprotocol aanwezig voor monitoring van projecten en partnerschappen. Wat 
opvalt in de analyses is dat er geen formele afspraken worden gemaakt in de beginfasen over de 
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inzet van het protocol, of over enige andere vorm van monitoring. Ook is gebleken dat een groot 
deel van de partnerschappen in zijn geheel geen vorm van monitoring ondergaat. Wanneer er in 
een partnerschap monitoring plaatsvindt, zoals bij Nuon in Zuid Afrika, focust deze zich 
voornamelijk op de voortgang en het project, en niet op de onderlinge relaties of de afspraken 
uit de MoU. Monitoring van het project en de doelstelling is primair, echter, een partnerschap 
draait voor een belangrijk deel ook om relaties en partijen, en deze dienen dan ook meegenomen 
te worden. 
 Wat betreft deze fase kan gesteld worden dat de monitoring op een aantal punten nog 
kan verbeteren, en in die zin nog een bijdrage zou kunnen leveren aan het meer succesvol en 
efficiënter laten verlopen van de partnerschappen.   
 
Fase 9 Beoordelen 
In de fase van beoordelen gaat het voornamelijk om de impact van het partnerschap op de 
partijen. Wat hebben zij van de samenwerking geleerd? Wat was de toegevoegde waarde? In 
hoeverre was de uitkomst gelijk aan de doelstelling? 
 In deze fase biedt het partnerschap met Unilever in Indonesië, Footprint, een goed 
voorbeeld. In dit partnerschap werd formeel een beoordeling uitgevoerd, zij het ingepast in de 
gehele evaluatie, en werd tevens aandacht besteed aan elementen van de relatie, zoals 
communicatie en leerprocessen. In enkele andere partnerschappen zien we dat de evaluatie 
door de zuidelijke partner wordt uitgevoerd, wat in wezen goed is, maar dat de relatie tussen 
noordelijke partners niet apart beoordeeld wordt. Bij het partnerschap met Interpolis/MIAN en 
de ASN bank is in zijn geheel geen beoordeling uitgevoerd. Bij Interpolis/MIAN is bijvoorbeeld 
onduidelijk hoeveel mensen er exact geholpen zijn en hoeveel verzekeringen er verstrekt zijn, en 
hoe deze uitkomsten zich verhouden tot het doel. Bij de ASN Bank is geen formele beoordeling 
gedaan, en in het archief is nergens terug te vinden hoeveel spaarders er bijvoorbeeld in het 
ASN-Novib fonds zitten of hoeveel middelen daaruit binnen komen.  
 De beoordeling is even belangrijk als de evaluatie en wordt in sommige gevallen ook 
samengenomen. Dit vormt geen probleem, zolang het inzicht biedt in de invloed van het 
partnerschap op de organisaties en de relatie met de doelstelling. Met name bij langlopende 
samenwerkingsverbanden als ASN Bank, Laurus of Ordina zijn deze gegevens van groot belang 
om eventuele aanpassingen te kunnen aanbrengen en op die manier efficiënt te blijven en het 
succes te vergroten. 
 
Fase 10 Evaluatie  
De evaluatie hangt samen met de beoordeling. In een groot aantal partnerschappen is geen 
evaluatie uitgevoerd: ASN Bank, ABN Amro, Baarsma, DSM, Laurus, Heiploeg en 
Interpolis/MIAN. ABN Amro en Heiploeg behoeven in principe geen evaluatie omdat deze 
partnerschappen nooit formeel zijn gestart, echter, de overige vijf verdienen wel een evaluatie.  
 Wanneer de evaluatie wel wordt uitgevoerd ligt de nadruk op het zuiden, of op het 
project, en in mindere mate op de relaties en de onderlinge afspraken. In een aantal gevallen is 
er geen rapport van aanwezig, en in andere gevallen zijn er vooraf afspraken gemaakt maar is de 
evaluatie nooit uitgevoerd door onvoorziene omstandigheden. Evaluatie krijgt dus niet de 
aandacht die het, voor de efficiëntie en succesgraad van het partnerschap, verdient. Een betere 
evaluatie leert partijen waar het partnerschap succesvol was en waar verbeteringen kunnen 
worden gemaakt. Ook de projecten die vaak van kortere duur zijn kunnen interessante en 
zinvolle informatie opleveren wanneer deze worden geëvalueerd.  
 
Fase 11 Institutionaliseren 

De fase van institutionaliseren besteedt aandacht aan de mogelijkheid om het partnerschap, zij 
het in een andere vorm, door te zetten. Er wordt gekeken of er opties zijn om het partnerschap 
zelfvoorzienend te maken, of het uitgebreid kan worden, of dat er andere partijen betrokken 
dienen te worden. In veel gevallen wordt hier de nodige aandacht aan besteed vanuit Oxfam 
Novib. In de meeste gevallen gaat men na afloop om de tafel met de partner om te kijken naar 



nieuwe initiatieven of mogelijkheden, zoals te zien was bij de ASN Bank, Interpolis, Laurus, Nuon 
en Ordina.  Het feit dat men dit doet, maakt de fase succesvol, niet de uitkomst. In een aantal 
gevallen, zoals bij Nuon is besloten om de relatie te stoppen omdat men geen mogelijkheden 
meer zag. Ook bij DSM was dit het geval. Echter, men heeft wel een poging ondernomen, en dat is 
hetgeen wat telt. In sommige gevallen, zoals bij Nuon in Albanië kan door externe afspraken 
geen fase van institutionaliseren plaatshebben. Oxfam Novib doet veel op dit gebied, en is hierin 
ook zeer innovatief en creatief. Oxfam Novib is in partnerschappen sterk in het ‘out of the box’ 
denken, en kijkt met partijen ook naar andere aspecten van het bedrijf zoals maatschappelijke 
verantwoordelijkheid of met een initiatief als de Eerlijke Bankenwijzer naar duurzame handel.  
 
Fase 12 Behouden of beëindigen? 
Deze fase hangt sterk samen met fase 11. Wanneer besloten wordt dat er geen mogelijkheden tot 
voortzetting zijn, zoals bij DSM, Nuon en Unilever, wordt het partnerschap beëindigd. In de 
gevallen dat men wel mogelijkheden ziet gaat men om de tafel om hierover verder te praten.  
 Wat opvalt is dat bij de start van het partnerschap vaak afspraken worden gemaakt over 
de datum van beëindiging, maar niet over het uitwisselen van voortzetting. Ook worden slechts 
beperkt afspraken gemaakt over de daadwerkelijke beëindiging: relaties met de pers, 
communicatie en andere procedures. Het is in de dertien geanalyseerde partnerschappen niet 
voorgekomen, maar de partijen kunnen met vuile was gaan gooien wanneer geen afspraken 
worden gemaakt over de afronding. Ondanks dat dit het einde betekent van de 
partnerschaprelatie, of wellicht een nieuw begin, ook hier dient men aandacht aan te besteden 
en goede afspraken over te maken.  
 
In bovenstaande zijn de conclusies weergegeven die op basis van het onderzoek getrokken 
kunnen worden. De vraag die nu beantwoord dient te worden is wat deze resultaten eigenlijk 
zeggen. Wat kan Oxfam Novib met deze resultaten? Gaat het goed, of juist niet?  
 Oxfam Novib werkt al een aantal jaren met de methode van partnerschappen. Voor 
Oxfam Novib is het dus niet direct een nieuw fenomeen, echter, er komt wel steeds meer kennis 
beschikbaar over zogenaamde ‘do’s’ en ‘don’ts’ in partnerschappen en kennis over 
partnerschappen in algemene zin. De titel van deze scriptie luidde daarom ook niet voor niets 
‘Even stilstaan…, een hele vooruitgang’. Oxfam Novib is bekend met partnerschappen, en het 
doel van dit onderzoek was om op basis van voorgaande partnerschappen na te gaan hoe men er 
nu precies mee (heeft) (ge)werkt, en wat gezien de ontwikkelingen op gebied van 
partnerschappen in algemene zin kon bijdragen aan het verbeteren van de ‘werkwijze’ met het 
oog op de toekomst. 
 Uit het onderzoek komt naar voren dat de samenwerking met private partijen over het 
algemeen gezien goed gaat. Oxfam Novib waagde de stap richting de markt al lang geleden en 
blijft hierin zeer innovatief en is daarin ook een rolmodel voor veel andere NGO’s. Echter, als we 
kijken naar de gebruikte literatuur en het ontwikkelde model is er zeker ook verbetering 
mogelijk op een aantal onderdelen, zoals de evaluatie, de planning en het management. 
Dergelijke verbeteringen zouden een bijdrage kunnen leveren aan het efficiënter laten verlopen 
van de partnerschappen, wat een positief effect kan hebben op het succes van de 
partnerschappen. Het is echter ook al eerder gesteld: het succes van een partnerschap is van 
veel factoren afhankelijk. Een deel daarvan kan men beïnvloeden, een groot deel echter ook niet. 
Elk partnerschap ontwikkeld zich anders, en men dient zich in dat licht telkens af te vragen wat 
de juiste aanpak is in een bepaald stadium. De kennis die uit dit onderzoek naar voren komt kan 
een bijdrage leveren aan het herkennen van de ontwikkelingen en de manier om daar mee om te 
gaan, maar vormt geen garantie dat een partnerschap ook daadwerkelijk succesvol wordt. 
 In de volgende paragraaf zal ingegaan worden op een aantal issues met betrekking tot 
partnerschappen die gedurende het onderzoek in de organisatie naar voren zijn gekomen. In 
hoofdstuk zes worden vervolgens de aanbevelingen gepresenteerd die op basis van de 
conclusies geredigeerd kunnen worden.  
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ORGANISATIEBREDE CONCLUSIES 

Het onderzoek heeft een aantal belangrijke issues met betrekking tot partnerschappen bloot 
gelegd in de organisatie. Een aantal van deze issues komen ook terug in meer algemene vorm in 
het hoofdstuk ‘Discussie/Reflectie’.  

Het eerste issue wat gedurende dit onderzoek naar voren kwam, heeft betrekking de 
term ‘partnerschap’. Binnen Oxfam Novib, zo blijkt uit diverse gesprekken, heerst de nodige 
verwarring over wat een partnerschap is. Een medewerker noemt de samenwerking met 
Heiploeg een partnerschap, een ander vindt het een multistakeholderinitiatief en een volgende 
vindt het geen partnerschap maar samenwerking. Onduidelijk is dus wat gezien wordt als 
partnerschap, wat een Multistakeholderinitiatief is, en wat een samenwerking is. De 
verschillende samenwerkingsvormen vragen om een andere aanpak. Daarbij is het voor de 
medewerkers onderling belangrijk om over hetzelfde te praten om verwarring te voorkomen en 
het eens te worden en blijven over de aanpak en inzet bij samenwerking met andere partijen. 
Een scherpe definitie is nooit mogelijk, er zijn altijd randgevallen, zoals aangetoond is in het 
hoofdstuk over definities van partnerschappen. Echter, men kan een onderscheid aanbrengen en 
vastleggen aan welke voorwaarden een partnerschap moet voldoen, wat een Multi-
stakeholderinitiatief is en wanneer er sprake is van samenwerking.  

Aansluitend op het probleem rond de term partnerschappen, speelt er ook een issue 
omtrent de invulling van het partnerschap. Hoe vindt Oxfam Novib dat haar partnerschappen er 
uit moeten zien? Wat willen zij formeel vastgelegd hebben? Waar ligt de grens tussen formeel 
vastleggen en flexibiliteit? Hoeveel medewerkers moeten er betrokken worden? Wat is een 
succesvol partnerschap? Dergelijke vragen zijn belangrijk in de vormgeving, en de vormgeving is 
van belang bij het bepalen van grenzen in partnerschappen. 

Een derde issue dat speelt handelt over breedte of diepte. Op dit moment draaien 
medewerkers de partnerschappen naast of deels naast hun gewone taken. 
Programmamedewerkers hebben 20 counterparts te onderhouden, problemen die zij zelf 
moeten oplossen en er is weinig steun vanuit de directie en in sommige gevallen vanuit de 
organisatie zo blijkt uit een interview. Dit levert problemen op qua tijd, waardoor de 
partnerschappen niet altijd de aandacht krijgen die zij verdienen. Dit probleem is vaak nog 
groter wanneer er sprake is van een makelaarsrol voor Oxfam Novib. De vraag die hier opkomt 
is of men weinig partnerschappen wil met veel diepgang, of meer partnerschappen maar met 
weinig diepgang en betrokkenheid en dus meer breedte? 

Ook speelt het issue van verschillende strategieën. Partnerschappen vormen geen 
officiële strategie van Oxfam Novib. Dit vormt op zich geen probleem. Echter, soms botsen de 
partnerschappen met andere strategieën, zoals bij Ikea of Nuon: men zit binnen om de tafel en 
buiten voert men campagne. Oxfam Novib is een organisatie gericht op kritische dialoog, zij 
hebben ook de rol van waakhond en campagneorganisatie, maar het issue vraagt wel om een 
actief management van de beide ‘strategieën’.  

De laatste organisatiebrede conclusie die getrokken kan worden, is dat Oxfam Novib 
pretendeert een lerende organisatie te zijn, maar er wordt nauwelijks aandacht besteedt aan 
monitoring gedurende de partnerschappen. Ook worden de samenwerkingsverbanden slecht 
geëvalueerd. Voor de projecten is een standaard evaluatie, die niet altijd wordt uitgevoerd, en de 
relatie tussen de partijen wordt bijna helemaal niet geëvalueerd. Een lerende organisatie is 
verankerd in alle aspecten van de organisatie, dus ook in de partnerschappen. 



AANBEVELINGEN 

 

 

 

 

ADVIES 

Fase 1 Verkennen 

De kritiek in fase 1 concentreerde zich met name op de aandacht voor de private partners op 
gebied van achtergrond, doelstelling, missie, visie, etc.  
Vanuit de literatuur werd gesteld dat in deze fase dergelijk vooronderzoek heel belangrijk is om 
een inschatting te kunnen maken van welk bedrijf het best past in het partnerschap. Het advies 
voor deze fase is hier ook op toegespitst: 
 

� Vooronderzoek naar de sector: wat voor sector is het? Op welke manier past deze sector 
bij Oxfam Novib? Wat kan deze sector te bieden hebben in een partnerschap (Wat heeft 
Oxfam Novib nodig uit deze sector?) Wat zijn kansen en bedreigingen in de sector? 

� Onderzoek naar mogelijke partners in de sector. Welke bedrijven bevinden zich in deze 
sector? Wat voor typen bedrijven zijn dit? Wat hebben deze bedrijven te bieden? In 
hoeverre sluiten ze aan bij de missie van Oxfam Novib? Een goed voorbeeld hierin is de 
Eerlijke Bankenwijzer. Daarin komen alle Nederlandse banken naar voren, en krijgt 
Oxfam Novib direct inzicht in welke banken wel of niet als partner zouden kunnen 
worden gekozen, op basis van bijvoorbeeld duurzaam ondernemen of wapenhandel. Met 
dergelijke informatie kan een vergelijking gemaakt worden en kan de beste partner 
gekozen worden. 

 
Fase 2 Identificeren 

In fase 2 is het de bedoeling dat de mogelijke partners verder worden geïdentificeerd om een 
nog gedetailleerder beeld te krijgen van de mate waarin zij een passende partner zouden zijn en 
de kansen en bedreigingen. 
De kritiek in fase 2 bouwde voort op de kritiek uit fase 1, namelijk het identificeren van de 
partner. Daarbij kwam kritiek op het vastleggen van de samenwerking in een MoU. Het advies 
voor deze fase is alsvolgt: 
 

� In fase 1 zijn de sector en de bedrijven daarin aan een onderzoek onderworpen, en in 
fase 2 is het zaak een aantal mogelijke partijen te selecteren. Daarvoor dient Oxfam 
Novib selectiecriteria op te stellen. Wil men wel of niet samenwerken met een bedrijf als 
Shell na een Brent Spar affaire? Wil men een partnerschap met een bank die zeer laag 
scoort op de Eerlijke Bankenwijzer? Wil men wel of niet samenwerken met 
beursgenoteerde bedrijven? Dergelijke criteria kan Oxfam Novib opstellen om een goede 
selectie te kunnen maken van partners. Men dient zich daarbij wel te realiseren dat geen 
enkele partner perfect is! 

� Welke bedrijven zouden in aanmerking komen om deel te nemen in een partnerschap en 
waarom juist die? Wat hebben zij te bieden? 

In de conclusies zijn de uitkomsten van het onderzoek per fase besproken. Deze opzet 

blijft ook in dit onderdeel, de aanbevelingen, gehandhaafd. Het advies is opgesplitst per 

fase, zodat zo concreet mogelijk aangegeven kon worden waar de aanbevelingen zich 

op concentreren. Tevens wordt ook hier aandacht besteedt aan conclusies met 

betrekking tot de eerder geformuleerde issues binnen de organisatie. Het derde en 

laatste onderdeel van de aanbevelingen concentreert zich op de mogelijkheden tot 

vervolgonderzoek op gebied van partnerschappen binnen Oxfam Novib.  
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� Pas een risicoanalyse toe op alle mogelijke partners, als extra selectiecriteria. Op 
deze manier kan men inschatten wat de risico’s met een bepaalde partner kan worden, 
en of het mogelijk een te groot risico is. 

� Wanneer men aan het einde van fase 2 een partner heeft gekozen is het belangrijk     om 
altijd een MoU op te stellen als voorlopig contract om de samenwerking vast  te leggen. 
Daarin kunnen onderwerpen aan bod komen zoals de aanleiding van het project, de 
doelstelling, het beoogde resultaat, de afbakening, de effecten en gebruikers en de 
randvoorwaarden. 

 
Fase 3 Bouwen 

In fase 3 staat het verder vormgeven en invullen van het partnerschap centraal. De beide 
partijen hebben uitgesproken samen te willen werken, en werken nu het oorspronkelijke idee 
verder uit, op basis van wensen en verlangens, mogelijkheden en capaciteiten. In het onderzoek 
kwam naar voren dat weinig partnerschappen een wettelijke ondergrond hebben, dus niet 
vastgelegd zijn in een bindend document. Bij Oxfam Novib is het nog maar zelden voorgekomen 
dat er echt problemen ontstonden, maar een bindend document met heldere afspraken kan 
voorkomen dat er lastige situaties ontstaan wanneer er problemen of onenigheid ontstaan.  
 

� Een Legal Binding Document lijkt in veel gevallen een overbodige papierwinkel, maar 
kan eenvoudig opgelost worden met een standaard document. Belangrijke onderwerpen 
waaraan men in een LBD aandacht zou kunnen besteden zijn ten eerste meer algemene 
zaken als de partners, de doelstelling van de samenwerking en de wederzijdse 
verwachtingen. Daarnaast kan men aandacht besteden aan de rollen van de partijen, 
bijvoorbeeld de rol van coördinator of verstrekker van bepaalde informatie,  
verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld hoofdverantwoordelijke voor de communicatie, de 
verantwoordelijke voor de uitvoering, en degene die belast is met de evaluatie, 
besluitvormingsprocedures, en ‘groundrules’: principes en praktische werkafspraken 
zoals de bijeenkomsten of planning. Ook kan men hierin aandacht besteden aan de 
afsluiting van het partnerschap en de voorwaarden waaronder dit kan tijdens het 
partnerschap.  

� Blijf creatief in het zoeken naar wat men als partner kan geven. Bij de Interpolis/MIAN 
casus hebben we gezien dat zij zelf het wiel uit moesten vinden over ondernemen in de 
Derde Wereld, waar Oxfam Novib alle kennis bezit.  

 
Fase 4 Planning 

Het belang van een planning is in de beschrijving van de fasen uitgebreid aan bod gekomen: een 
planning biedt overzicht in de verschillende stappen en de verantwoordelijkheden van de 
partners en geeft houvast. Toch kwam uit het onderzoek naar voren dat lang niet voor elk 
partnerschap door de noordelijke of zuidelijke partner een planning wordt gemaakt. In het 
advies wordt aangegeven wat belangrijk is in een planning en waar men aan kan denken. 
 

� Zorg in een partnerschap voor een duidelijke planning, met fasering, ‘go/No go’ 
momenten en een duidelijke structuur. 

� Plan daarin de werkzaamheden zodanig dat er ook ruimte is om tegenvallers op te 
vangen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van een zogenaamde Work Breakdown 
Structure. Daarin wordt het projectresultaat ontleed in steeds kleinere delen, totdat 
er een reeks activiteiten ontstaat die de basis kan vormen voor de planning en het 
budget. Het eindresultaat kan opgedeeld worden in deelresultaten die vervolgens 
kan worden verdeeld in meer concrete stappen. (zie figuur 5) De indeling kan 
gemaakt worden op verschillende manieren: procesgericht (vooronderzoek, 
productontwikkeling, fabricage), Objectgericht (fundering, buiten muren, binnen 
muren), vakinhoudelijk (marketing, research, productie, verkoop).  



� Voer een risicoanalyse uit op de realiteit van de planning. Stel zo mogelijk ook de 
doorlooptijd van verschillende onderdelen vast, en geef aan wanneer men kan 
starten in het proces. 

� Organiseer de toedeling van het werk; geef dus duidelijk aan welke partij waarvoor 
verantwoordelijk is en wanneer zij bepaalde handelingen voltooid moeten hebben.  

 
FIGUUR 4 WORK BREAKDOWN STRUCTURE109 

 
 

Fase 5 Management 

Het hebben van een duidelijke structuur binnen het partnerschap draagt bij aan soepele 
coördinatie en uitvoering van de verschillende stappen in het proces. Oxfam Novib werkt in veel 
partnerschappen met zuidelijke ‘partners’, organisatie via welke Oxfam Novib projecten laat 
uitvoeren en waarmee zij een nauwe relatie onderhouden. Echter, uit het onderzoek bleek dat 
zowel in partnerschappen met enkel noordelijke partners als in sommige partnerschappen 
waarbij zuidelijke partijen betrokken zijn, het management  beperkt is, en in bepaalde gevallen 
zelfs tot verwarring leidde. Hierover handelen dan ook de aanbevelingen. 

� Maak zowel intern als extern, dus bij de partners, bekend hoe het management binnen 
de verschillende organisaties verloopt. Met name binnen Oxfam Novib zijn vaak veel 
verschillende partijen betrokken, hetgeen soms lastig te doorzien is door partijen van 
buitenaf. Goed inzicht in de structuren voorkomt verwarring en zorgt voor soepele 
communicatie en samenwerking. 

� Wanneer er zuidelijke partijen in het partnerschap worden betrokken, verandert dit de 
rollen van de noordelijke partners sterk. Noordelijke partners, en met name Oxfam 
Novib wordt dan meer een makelaar: zij koppelen de partner van het partnerschap aan 
een van haar zuidelijke partijen. In sommige gevallen wordt ook de zuidelijke partij van 
de partner betrokken, en vindt het partnerschap bijna volledig in het zuiden plaats. De 
noordelijke partners zijn voornamelijk betrokken in de beginfasen, maar de uitvoering 
vindt vaak lokaal plaats, met als gevolg dat noordelijke partners meer passief worden. 
Uit een gesprek met een medewerker van Oxfam Novib kwam naar voren dat hiervoor 
twee oplossingen zijn. Ofwel men zoekt in het zuiden naar sterkere partners die de 
verantwoordelijkheid van management en planning wel aankunnen, ofwel men neemt 
zelf een meer sturende en grotere rol in het geheel in, en stuurt de zuidelijke partners 
meer aan.  Ondanks dat er in sommige partnerschappen sprake was van een 
makelaarsrol en de rol van Oxfam Novib dus meer passief was, neemt men deel aan een 
partnerschap, en dient elke partner in elke rol te weten wat het einddoel is, hoe dit doel 
bereikt gaat worden en welke verantwoordelijkheid zij daarin heeft. 

� Uit de analyses van de partnerschappen kwam naar voren dat er eigenlijk zelden een 
coördinator bij het partnerschap aanwezig is die het overzicht houdt, vergaringen plant 

                                                
109 Bos, J. en Harting, E. (2006), p. 84 
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en de voortgang bewaakt. Een coördinator zorgt ervoor dat alle partijen weten waar zij 
informatie kunnen halen, en wie bij problemen kan helpen, in plaats van dat alles 
verspreid is en men lang moet zoeken. 

 

Fase 6 Middelen 
De fasen van planning, management en middelen worden  hier apart behandeld, maar kunnen 
eventueel vastgelegd worden in een projectplan. 
Oxfam Novib als organisatie krijgt vanuit verschillende partijen middelen tot haar beschikking 
gesteld. Een groot deel van deze middelen bestaat uit geld, en over de besteding daarvan moet 
zij verantwoording afleggen. Echter, uit de analyses kwam naar voren dat in geen enkel 
partnerschap financiële verantwoording is afgelegd. In het partnerschap met Baarsma en met 
Nuon in Zuid Afrika worden wel bedragen genoemd, maar nergens is vastgelegd of deze 
financiële middelen ook toegekend zijn en wat er exact mee is gedaan.  

� Maak bij de planning inzichtelijk welke partner verantwoordelijk is voor de inbreng van 
welke middelen. Bijvoorbeeld: Oxfam Novib stelt op moment X bedrag Y ter beschikking. 
Partner A zal tussen juli en november op drie vastgestelde data 5 cursussen van 1,5u 
verzorgen in Zuid Afrika bij Organisatie B.  

� In het projectplan kan in de planning aangegeven worden welke partner op welke 
moment haar middelen ter beschikking van de samenwerking stelt, en waarvoor deze 
middelen dienen.  

� Spreek vooraf in het contract of in een projectcontract af dat er achteraf verantwoording 
moet worden afgelegd over de financiën. 

 

Fase 7 Implementatie 

De fase van implementatie is sterk afhankelijk van de eerder genoemde rol van de noordelijke 
partners. Wanneer gewerkt wordt met zuidelijke partners, zoals in geval van Nuon, Unilever en 
bijvoorbeeld Interpolis/MIAN, is de rol anders dan wanneer men samenwerkt met de ASN Bank, 
ABN Amro of Baarsma. De rol van de partijen is dus per partnerschap anders, en ook de 
implementatie veranderd daarmee.  

� Gebleken is dat de rol van de zuidelijke partner in partnerschappen soms groot is, maar 
niet altijd even secuur wordt uitgevoerd. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat 
Oxfam Novib daarin dan een meer sturende rol neemt, ten slotte is ook zij 
verantwoordelijk voor het verloop en eindresultaat van het partnerschap. Ga van te 
voren na welke rol men als organisatie wil spelen, maar vooral ook moet spelen gezien 
de krachten en zwaktes van de zuidelijke partner. 

� Blijf aandacht houden voor het partnerschap, ongeacht de in sommige gevallen beperkte 
rol. 

� Hou voldoende contact met het zuiden, maar vooral ook met de noordelijke partner over 
voortgang, rapportages, ontwikkelingen etc. 

 

Fase 8 Monitoring 

Monitoring zo was te zien bij meerdere partnerschappen, krijgt eigenlijk maar beperkt de 
aandacht. Ook dit is voor een deel te wijden aan de rol die Oxfam Novib vaak speelt in 
partnerschappen, maar voor een deel is het ook onvoldoende kennis over het belang van 
monitoring en ‘onverschilligheid’. Echter, monitoring is van groot belang om de ontwikkelingen 
te kunnen volgen en in te kunnen springen wanneer er zich problemen voordoen, of nieuwe 
inzichten vragen om koersveranderingen. Daarom ook in deze fase een aantal aanbevelingen. 

� Stel van te voren vast wanneer er monitoring plaatsvindt, wie deze uitvoert en op welke 
onderdelen.  

� Er is een standaardmodel voor evaluatie, en een dergelijk protocol kan ook vrij 
eenvoudig ontwikkeld worden voor de monitoring van de partnerschappen. Zo nodig 
kan per partnerschap in overleg met de partner een evaluatiemodel ontwikkeld worden. 



 

Fase 9 Beoordelen 

De rol van de partijen in het partnerschap is vaak het grootst in het begin, neemt af in de fasen 
van implementatie en monitoring, en krijgt het minste aandacht in de eindfasen van de 
samenwerking, wanneer het einde in zicht is. Echter, het kan een belangrijk leermoment vormen 
om terug te kijken naar de gang van zaken. Fase 9 omvat de beoordeling van het partnerschap, 
dus de impact van de samenwerking op beide partijen. Het gaat daarbij niet zozeer om de 
uitkomsten van de samenwerking, maar de invloed op de organisatie. Zo werd bijvoorbeeld in 
de samenwerking met Interpolis/MIAN gesteld dat het partnerschap in belangrijke mate bij 
heeft gedragen in de kennis over microverzekeringen, maar ook in de samenwerking met het 
bedrijfsleven en het beeld wat daarover buiten Oxfam Novib bestaat. Dergelijke visies en 
inzichten vormen belangrijke leerelementen voor een organisatie omdat het aantoont hoe men 
groeit in een bepaald proces.  

� Besteed in de evaluatie apart aandacht aan de invloed van een dergelijk partnerschap op 
grotere schaal. Men kan daarbij denken aan invloed op de organisatie, maar ook invloed 
op de samenleving of aspecten daarvan.  

 

Fase 10 Evaluatie 
Zoals bij fase 9 al gesteld krijgt de evaluatie niet altijd de aandacht die het verdiend. Het kost 
veel tijd, men moet alles op papier zetten, het lijkt niet meer van belang en men kan niets meer 
verbeteren aan het proces zijn veel gehoorde excuses om de evaluatie te laten voor wat het is.  

� Leg in het projectplan of het contract vast dat er geëvalueerd wordt, wanneer dit 
gebeurd, wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, en op welke niveau men wil 
evalueren. Welke thema’s of specifieke onderdelen zijn daarbij van belang? Bijvoorbeeld 
de communicatie, de overschrijding van het budget, de planning of de wijze van omgaan 
met onvoorziene omstandigheden, de onderlinge verhoudingen? Ook is het belangrijk te 
bepalen met welk doel men terug kijkt: wil men een zondebok zoeken, leren van 
persoonlijke ervaringen of het archief vullen met informatie voor toekomstige projecten?  

� Wacht niet te lang met het uitvoeren van de evaluatie, hoe meer tijd verstrijkt des te 
minder goed kan men details herinneren. 

� Reserveer middelen voor de evaluatie (tijd en budget) en neem deze op in het contract. 
� Geef zowel de fouten als de successen een plaats, beide zijn van groot belang. 
� Formuleer mogelijke oplossingen  of voorstellen ter verbeteringen.  
� Zorg voor de benodigde informatie met betrekking tot evaluatieresultaten en maak deze 

toegankelijk voor alle partijen.  
� Bespreek de resultaten van de evaluatie gezamenlijk, is men het er mee eens? Wat heeft 

de ander er van geleerd? Wat zou men volgende keer anders doen? 
 

Fase 11 Institutionaliseren 

De fase van institutionaliseren werd zeer positief beoordeeld in de analyses, en om die reden 
zijn er geen aanbevelingen voor deze fase. 
 
Fase 12 Behouden of beëindigen? 

Ook de fasen van behouden of beëindigen past onder de fasen die vaak worden vergeten of waar 
weinig aandacht aan wordt besteedt. De afronding kan echter nog wel voor ongewenste 
ontwikkelingen zorgen, bijvoorbeeld wanneer een organisatie met vuile was gaat gooien, of 
zonder overleg met de concurrent in zee gaat. Daarom ook voor deze laatste fase een aantal 
aanbevelingen. 

� Maak in het contract afspraken over de afronding. Daarbij kan gedacht worden aan de 
communicatie, formele beëindiging, geheimhouding van informatie, en contacten met 
concurrenten. 
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Naast aanbevelingen met betrekking tot de verschillende fasen, kan ook advies geformuleerd 
worden over de verschillende issues die spelen binnen de organisatie. Het eerste issue had 
betrekking op de term ‘partnerschap’. Binnen de organisatie heerst hierover nogal wat 
onduidelijkheid, en het advies is dan ook om een zo helder mogelijke definitie en een zo strak 
mogelijke afbakening te maken van een partnerschap. Men dient zich te realiseren dat er altijd 
randgevallen zijn, maar een heldere definitie helpt veel in de aanpak van de samenwerking. 
 Een tweede issue had betrekking op de invulling van de partnerschappen. Hoe wil Oxfam 
Novib dat een partnerschap verloopt? Welke waarden vindt zij belangrijk: goede afspraken of 
flexibiliteit? Wat moet er formeel worden afgesproken? Hoeveel medewerkers moeten of mogen 
er betrokken worden? Wanneer is een partnerschap eigenlijk succesvol voor de organisatie? 
Dergelijke vragen spelen een belangrijke rol in de identiteit van de organisatie in 
partnerschappen, het biedt houvast en laat partners zien wat zij van Oxfam Novib mogen 
verwachten. Dergelijke onderwerpen kunnen worden vastgelegd in standaardcontracten of 
projectplannen, of kunnen als een soort van checklist dienen wanneer met een partnerschap 
proces ingaat. 
 De breedte of de diepte, een issue dat sterk naar voren komt bij eigenlijk alle 
partnerschappen. Veel medewerkers hebben veel verschillende taken en de werkdruk is over 
het algemeen hoog. Oxfam Novib dient als organisatie een besluit te nemen of zij de 
partnerschappen breed willen trekken en er dus veel wil onderhouden, of liever een aantal 
beperkt aantal partnerschappen intensief wil onderhouden. Hiermee samen hangt het eerder 
genoemde issue van de rol die Oxfam Novib speelt. Wanneer er veel partnerschappen 
onderhouden worden is een makelaarsrol een ideale positie, echter, deze positie werkt niet 
altijd positief. Mogelijk zal men dus om moeten naar meer diepgang in de partnerschappen en 
een grotere betrokkenheid. 
 Al eerder werd gesteld dat partnerschappen niet als volledige strategie worden gezien, 
zoals lobby en campagne dat zijn. Dit zorgt op zich niet voor problemen, maar om botsing van 
strategieën te voorkomen is het van belang dat organisatiebreed naar voren komt welke plaats 
de partnerschappen in nemen. Ook dient men de communicatie tussen de verschillende 
afdelingen en strategieën te verbeteren.  
 Oxfam Novib pretendeert in haar strategie een lerende organisatie te zijn, echter, net als 
bij de financiële verantwoording, wordt ook het leerelement onvoldoende belicht in de 
partnerschappen. Als men een lerende organisatie wil zijn dient dit in alle afdelingen en alle 
strategieën en werkwijzen naar voren te komen, en dus ook in de partnerschappen. Belangrijk is 
dat men een model voor evaluatie van de partnerschappen ontwikkeld om het leren te 
stimuleren.  

VERVOLGONDERZOEK 

Een onderzoek als dit focust op een zeer beperkt onderdeel op gebied van partnerschappen. 
Zoals eerder gesteld is er nog maar beperkt kennis beschikbaar op gebied van partnerschappen 
tussen bedrijven en NGO’s en op veel gebieden is dus nog vervolgonderzoek nodig om deze 
kennis uit te breiden.  
 Een voorbeeld van vervolgonderzoek kan zijn dat hetzelfde onderzoek uitgevoerd wordt 
in een aantal andere NGO’s, om het model en de theorie verder te toetsen. Dit kunnen NGO’s zijn 
op hetzelfde gebied als Oxfam Novib, zoals Cordaid of ICCO, of op NGO’s die zich toeleggen op 
andere gebieden, zoals Greenpeace of WNF. Ook zou een vergelijkend onderzoek tussen 
verschillende typen NGO’s interessante kennis op kunnen leveren. 
 Vervolgonderzoek kan ook gericht zijn op de samenwerking tussen NGO’s en de 
overheid, en de verschillen tussen samenwerking met de overheid en partnerschappen met het 
bedrijfsleven. 

Meer specifiek onderzoek zou gericht kunnen zijn op het succes van partnerschappen, 
dus op de daadwerkelijke uitkomsten en de invloed daarvan op de samenleving. Ook zou men in 



een dergelijk onderzoek kunnen onderzoeken wat de impact van partnerschappen is ten op 
zichten van andere strategieën van Oxfam Novib, of de mogelijkheden tot het ontwikkelen van 
een evaluatiemodel.  

Een ander interessant onderzoeksonderwerp is de eerder genoemde discrepantie tussen 
de breedte of de diepte in partnerschappen. Zo zou men kunnen onderzoeken of 
partnerschappen meer succesvol zijn wanneer zij in de diepte worden behandeld, en of er 
mogelijkheden zijn om dit in de organisatie te bewerkstelligen.  
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DISCUSSIE/REFLECTIE  

In de inleiding kwam al naar voren dat er een discussie bestaat binnen het wetenschappelijk 
discours over partnerschappen. Partnerschappen zijn pas de laatste tien jaar in ontwikkeling. Er 
zijn dus nog weinig echte afgeronde partnerschappen waaruit lessen kunnen worden getrokken. 
De discussie handelt dan ook over de vraag of partnerschappen een passende methode is in de 
aanpak van armoede en het behalen van de Millenniumdoelstellingen.  

Voorstanders stellen dat partnerschappen de volgende stap zijn in 
ontwikkelingssamenwerking, en dat de MDG’s het bedrijfsleven aanspreken. Sommigen zijn zelfs 
van mening dat de MDG’s alleen in samenwerking met het bedrijfsleven behaald kunnen 
worden. Anderen zijn van mening dat het bedrijfsleven zeker nodig is, maar dat ook de overheid 
een belangrijke rol speelt. 

Tegenstanders stellen dat partnerschappen ook vaak mislukken en dat het effect van 
partnerschappen nog onvoldoende bewezen is: “Although partnerships sometimes emerge out 
of disappointment about the impact of traditional development assistance, […] effectiveness and 
efficiency of partnerships has also been unclear so far…”110   

Het feit dat er nog weinig over de kansen voor partnerschappen bekend is, brengt ook 
andere kinderziektes met zich mee. Zo gaan partnerschappen vaak gepaard met hoge kosten, en 
kost het vaak veel inzet en energie om de relaties te onderhouden.111 Ook de verschillen tussen 
publieke en private partijen zijn groot. Ze werken vaak met verschillende tijdshorizonnen, 
methoden en technieken, en zijn er verschillen in cultuur die kunnen botsen. Ook dergelijke 
elementen kunnen de voortgang en kans op een positieve uitkomst van het partnerschap in 
gevaar brengen. De torenhoge verwachtingen die in veel gevallen niet waar gemaakt kunnen 
worden, waardoor het partnerschap als ‘mislukt’ wordt bestempeld, vormen een andere 
belangrijke uitdaging.112 Tevens wordt door tegenstanders gesteld dat het een middel is dat niet 
in elke situatie geschikt is, en ook niet het enige middel om bij te dragen aan de oplossing van de 
sociale en ecologische uitdagingen waarvoor wij ons gesteld zien. Kortom, partnerschappen zijn 
in ontwikkeling en gaandeweg moet worden uitgevonden wat de beste invulling is, en of het een 
trend van de dag is, of een fenomeen dat blijft bestaan.113 
 Deze discussie over partnerschappen als methode voor armoedebestrijding ziet men ook 
terug in de organisatie zelf, want ook daar staat niet iedereen achter partnerschappen. Enerzijds 
vanuit een traditioneel wantrouwen tegenover private partijen, anderzijds vanwege de 
mogelijke politieke gevolgen en de beperkte bewezen effectiviteit.  
De vraag blijft bestaan of partnerschappen een passende methode zijn in de aanpak van 
armoede en het behalen van de Millenniumdoelstellingen, zolang de effectiviteit niet bewezen is, 
en zelfs dan zullen er sceptici zijn die niet in een dergelijke methode geloven.  
De discussie die daarbij ook op gang komt is of NGO’s niet teveel bezig zijn met hun eigen 
overleving en of dit dus de juiste tijd is om de volgende stap te zetten. De vraag is of een 
organisatie als Oxfam Novib klaar is om haar nek uit te steken en in het diepe te stappen.  
 Een ander discussiepunt specifiek bij partnerschappen in de sector van 
ontwikkelingssamenwerking is dat partnerschappen vaak afgesloten worden in het noorden, 
maar uitgevoerd worden in het zuiden. Dit kwam al eerder naar voren in het onderzoek als 
kritiek punt. De discussie legt zich toe op de vraag of partnerschappen beter in het zuiden 
kunnen worden afgesloten en uitgevoerd opdat dit mogelijk effectiever is.  
 

                                                
110 Kolk, A., R. v. Tulder, en E. Kostwinder, (2008), p. 264 
111 World Economic Forum (2005), Partnering for success, p. 10  
112 Idem, p.11 
113 Respondent A (Interview – 17 maart 2009)  



Ook binnen Oxfam Novib specifiek zijn een aantal punten onderwerp van discussie. Bijvoorbeeld 
het punt wat een partnerschap precies is. Er zijn veel verschillende samenwerkingsverbanden in 
allerlei soorten en maten, maar onduidelijk is welke verbanden onder welke term vallen, en hoe 
deze dan aangepakt dienen te worden of wel doel zij dienen. Valt een samenwerking op 
projectbasis bijvoorbeeld onder een partnerschap? 
 Een andere punt van discussie is de houding in een partnerschap. Men is zowel op 
sociaal, als zakelijk, als relationeel verbonden in veel partnerschappen. Wanneer het een 
overheerst komt men tekort aan het ander. Zo kwam in de casus met Interpolis/MIAN naar 
voren dat men zeer sociaal met elkaar omging en de verhoudingen goed waren, waardoor 
zakelijke aspecten zoals afspraken en contracten verwaarloosd werden. De discussie hier is 
welke rol men wil spelen en hoe deze goed afgewisseld kunnen worden.  
Daarmee samen hangt ook de discussie over de dialoog en de kritische houding. Wanneer men 
zich in een partnerschap bevindt, en middelen ontvangt van de wederpartij,  hoe kritisch mag 
men dan zijn naar elkaar? 
 Een laatste discussie die men binnen Oxfam Novib ziet, maar mogelijk ook binnen andere 
organisaties, is de tijd die men besteedt aan verantwoording versus tijd die in projecten wordt 
gestoken. Tijd die men in partnerschappen kwijt is aan het opzetten, schrijven van 
projectplannen en evaluaties kan mogelijk ook meer summier worden gedaan en de overige tijd 
kan in andere projecten worden gestoken. Ook een dergelijke discussie is van belang op gebied 
van partnerschappen wanneer men er serieus mee aan de slag wil. 
 
Ook met betrekking tot het onderzoek zijn er een aantal discussiepunten ten aanzien van de 
literatuur te distilleren. Zo is dit onderzoek gebruik gemaakt van verschillende bronnen, 
waarvan sommigen wetenschappelijk bewezen waren, maar een aantal ook niet. Zo worden 
Hupperts en Leenders niet beschouwd als wetenschappers, en de vraag is dus ook in hoeverre 
zijn theorieën dus ook wetenschappelijk bewezen en toepasbaar zijn. Ook het ontwikkelde 
model is ten dele gebaseerd op theorieën van een wetenschappelijk instituut, maar is voor een 
deel ook eigen werk en dus niet wetenschappelijk bewezen. Het ontwikkelde model bleek echter 
wel toepasbaar in de praktijk, heeft zeer relevante kennis opgeleverd, en heeft in die zin een 
belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderzoek en aan de wetenschap. Echter, men dient zich 
bij dit onderzoek dus wel te realiseren dat niet alle bronnen een even grote wetenschappelijk 
gehalte hadden, en dat dit onderzoek dus ook niet geheel wetenschappelijk bewezen is, en dat 
vervolgonderzoek nodig is. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1  

CONTEXT 

VAN NOVIB NAAR OXFAM NOVIB 

In 1953 werd een deel van Nederland getroffen door een watersnoodramp. Internationale hulp 
uit omliggende landen kwam spoedig op gang. Onder andere vanuit de Engelse hulporganisatie 
Oxfam werden hulpgoederen gestuurd, en deze internationale solidariteit kreeg veel bijval in 
Nederland. Naar aanleiding van deze ramp benadrukte pater Simon Jelsma dat “er geen reden is 
dat mensen, dat kinderen waar dan ook honger lijden.”114 Maar naast hulp moest er volgens 
Jelsma ook verandering aangebracht worden in de politieke structuren van Derde Wereld 
landen.  
 Met in het achterhoofd de idee dat meer samenwerking onnodige hongersnood kon 
voorkomen, richtte Jelsma in 1956 de ontwikkelingsorganisatie Novib op. Naast het organiseren 
en uitvoeren van hulpprojecten in Derde Wereldlanden had Novib het streven verandering in de 
politieke sfeer teweeg te brengen. Novib’s missie toentertijd was ‘het bevorderen van een 
wereldsamenleving waarin de tegenstellingen tussen arm en rijk worden doorbroken en 
welvaart rechtvaardig wordt verdeeld, waarin mensen en bevolkingsgroepen elkaars culturen 
leren kennen en respecteren en waarin vrouwen en mannen samen aan hun ontwikkeling 
werken op basis van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en solidariteit.’115  
In haar vijftig jarig bestaan heeft Novib veel bereikt. Door partnerorganisaties in 
ontwikkelingslanden zijn circa 250 tot 300 miljoen mensen geholpen, heeft Novib geïnvesteerd 
in voorlichting en mobilisatie van het Nederlandse publiek, en was zij betrokken bij diverse 
initiatieven, zoals het medefinancieringsstelsel (MFS), de oprichting van een minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, Stop Aids Now!, en de Nationale Postcodeloterij.116 
 In 1994 ging Novib samenwerken met Oxfam International, en bij haar vijftigjarig 
bestaan in 2006 veranderde de naam in Oxfam Novib. De missie en de drie pijlers, directe 
armoedebestrijding, maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding, waar Novib op inzette, 
komen ook terug binnen Oxfam International.  

OXFAM INTERNATIONAL 

Oxfam International (OI) was ten tijde van de toetreding van Novib een confederatie van acht 
onafhankelijke, maatschappelijke organisaties voor internationale samenwerking. Inmiddels 
bestaat Oxfam International uit 13 partners die elk zijn ingebed in hun eigen land met een eigen 
achterban.117 
Het doel van OI is het creëren van een rechtvaardige wereld, zonder armoede, waarin mensen in 
waardigheid kunnen leven, in hun basisbehoefte kunnen voorzien, waarin hun rechten worden 
gerespecteerd en zij zeggenschap hebben over hun eigen leven. OI zet zich in om dit zowel voor 
                                                
114 Bedrijfsplan Oxfam Novib 2007-2010, p.10 
115 Idem.  
116 Idem.  
117 De dertien Oxfams zijn: Oxfam GB (Groot Brittannië), Oxfam Novib, Intermón Oxfam (Spanje), Oxfam Australia, 
Oxfam America (Verenigde Staten), Oxfam Canada, Oxfam Québec, Oxfam Deutschland, Oxfam Solidarité (België), 
Oxfam Hong Kong, Oxfam Ireland, Oxfam New Zealand, Oxfam Agir ici (Frankrijk). Oxfam Fundación Rostros y Voces 
(Mexico) is kandidaat-lid. 



mannen als voor vrouwen te realiseren. Daarnaast heeft zij tot doel economische en sociale 
rechtvaardigheid op de agenda van de wereldpolitiek te krijgen. Tegelijkertijd ondersteunen zij 
mensen in armoede bij het uitoefenen van hun rechten.118  

De doelstelling van Oxfam International kent dus de nodige overeenstemming met 
Oxfam Novib. De strategie van de Oxfams is ingebed in het strategisch plan van Oxfam 
International, de samenwerking is echter wel vrijwillig, want de Oxfams houden hun eigen 
bestuurlijke en nationale verantwoordelijkheid. De Oxfam-groep beschikt per jaar over 500 
miljoen euro, waarvan 60% afkomstig uit particuliere gelden, en 40% van overheden. Oxfam 
Novib draagt 185 miljoen euro bij, en is daarmee, na Oxfam GB, financieel de grootste Oxfam en 
heeft daardoor ook een belangrijke stem in de beleidsontwikkeling en besluitvorming van Oxfam 
International. 

De Oxfams stemmen landen en thema’s op elkaar af, zodat er zo weinig mogelijk overlap 
ontstaat. Wanneer er noodhulp geboden moet worden beschikt Oxfam over intensief, uitgebreid 
en snel werkend netwerk, met name op het gebied van water en sanitatie. De Oxfam-groep 
werkt samen met ruim vierduizend allianties en partnerorganisaties in ontwikkelingslanden en 
daarbuiten aan haar drie interventiestrategieën: directe armoedebestrijding, 
maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding. De investeringen van de Oxfam-groep komt 
jaarlijks ten goede aan ruim 800 miljoen mensen die in armoede leven.  

MISSIE EN VISIE 

De missie en visie van het vroegere Novib kunnen kort samengevat worden onder de 
doelstelling ‘een rechtvaardige wereld zonder armoede’. Zoals eerder werd aangegeven wordt 
deze missie algemeen erkend binnen de Oxfam-groep. De missie van alle Oxfams is gestoeld op 
een drietal pijlers. Ten eerste werkt de Oxfam-groep vanuit een rechtenbenadering: ‘De mens 

staat centraal en krijgt steun in zijn of haar eigen of collectieve “empowerment”, via lokale 

partnerorganisaties.’ De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de verdragen van de 
Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisaties ILO en de verdragen van Genève 
vormen de basis voor de rechtenbenadering. Deze stellen dat ieder mens recht heeft op een 
aantal samenhangende basisrechten, een vrije hand in de invulling van zijn of haar sociale en 
economische leefomgeving en zeggenschap daarover.119 Vanuit dit idee zijn een vijftal 
basisrechten geformuleerd120: 

o Het recht op een duurzaam bestaan 
o Het recht op sociale basisvoorzieningen 
o Het recht op leven en veiligheid 
o Het recht op maatschappelijke en politieke participatie  
o Het recht op identiteit 

 
 De rechtenbenadering vergt een samenspel tussen verschillende partners in de 
maatschappij: overheidsinstellingen, NGO’s (zowel lokaal als mondiaal) en het bedrijfsleven. 
“Voor het verwezenlijken van een ‘rechtvaardige wereld zonder armoede’ en het halen van de 
Millenniumdoelstellingen is iedereen nodig.” De samenwerking tussen de partners om de missie 
van Oxfam te realiseren vormt daarom de tweede pijler. Deze samenwerking tussen 
verschillende partijen is niet alleen een ‘wens’ van de Oxfam-groep, het is ook een gevolg van de 
druk vanuit een groeiende mondiale burgerbeweging. Als gevolg van een groeiende druk op 
democratie en veiligheid door economische onzekerheid, verspreiding van HIV en Aids, 
natuurrampen en criminele netwerken, de in diverse landen woedende (burger)oorlogen met 
                                                
118 Bedrijfsplan Oxfam Novib 2007-2010, p. 26 
119 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
120 Gebaseerd op de vijf dimensies op armoede, zoals geformuleerd door DAC (Commissie voor ontwikkelingshulp van 
de OESO, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling voor rijke landen): economic, human, 
protection, political, social-cultural (bron: Bedrijfsplan Oxfam Novib 2007-2010)  
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verstrekkende gevolgen, en de uitsluiting van meer dan een derde van de wereldbevolking van 
economische vooruitgang, slaan maatschappelijke organisaties steeds vaker de handen ineen in 
de strijd tegen onrecht, ongelijkheid en armoede. Dankzij de moderne technologie groeien lokale 
netwerken uit tot continentale en mondiale netwerken. Lokale ervaringen kunnen via deze 
netwerken input geven aan discussies en wereldwijd mensen aanzetten tot verandering van 
beleid. Ook kan op deze manier mondiaal druk uitgeoefend worden op regeringen van landen 
om beleid aan te passen en een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede en 
ongelijkheid. De burgerbewegingen eisen steeds vaker van bedrijven dat zij transparant zijn, 
resultaatgericht werken, rechtvaardig zijn en een substantiële bijdrage leveren aan de 
Millenniumdoelen. Armoede zit vaak diep geworteld in culturen, religies, tradities, stammen en 
volkeren. Via deze samenwerking kan ook beter verbinding worden gelegd tussen wat lokaal 
gebeurt, en wat internationaal speelt.121  
   De derde en laatste pijler wordt gevormd door de samenhang tussen de drie 
interventiestrategieën directe armoedebestrijding, maatschappijopbouw en 
beleidsbeïnvloeding. Bij deze interventiestrategieën zou men verwachten dat Oxfam Novib een 
organisatie is gericht op het verlenen van technische assistentie. Technische assistentie houdt in 
dat een organisatie samen met bijvoorbeeld lokale boeren gaat onderzoeken welke zaden in dat 
gebied het meeste voedsel opleveren, en hoe deze zaden het beste ‘verzorgd’ kunnen worden. 
Oxfam Novib opereert echter meer op het intermediaire niveau van de coöperaties, de 
organisaties die de boeren uit het voorbeeld organiseren. Daarbij kan men denken aan 
bijvoorbeeld mensenrechtenorganisaties, vrouwenorganisaties, en migrantenorganisaties. “Die 
uitvoering, daarin zijn wij niet zo sterk”, stelde een medewerker van Oxfam Novib. Oxfam Novib 
is dus gericht op het geven van hulp in noodsituaties, maar de kerntaak ligt in het bestrijden van 
armoede door het wegnemen van ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Deze taak is verweven in 
de drie interventiestrategieën en hangen direct met elkaar samen.  
  

                                                
121 Bedrijfsplan 2007-2010 en samenvatting Bedrijfsplan 2007-2010 
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1989 – HET JAAR VAN DE OMWENTELING 

 “The economic and political processes that are indirect factors supporting greater market and 
civil society interaction can be placed in the context of the fall of the Berlin Wall”122  
 De val van de Berlijnse Muur in 1989 leidde tot een aantal belangrijke economische en 
politieke veranderingen in de wereld: “…it was the rupture in the nature of international 
political relations that took place as a result of the end of the Cold War which was so 
fundamental to the changes in the patterns of governance and which brought together and made 
more visible all these developments.”123 Op economisch gebied was de val van de Muur de 
katalysator voor het ontstaan van economische globalisering.124 Het maakte een einde aan het 
Communisme, waardoor het kapitalisme en de markteconomie de ruimte kregen: “The 1990s 
witnessed the rapid development of global money markets.”125 Er ontstond een wereldwijde 
economie met vrije handel, effectenbeurzen, en snel groeiend mobiel kapitaal en industrie.126 

De val van de muur had op politiek gebied tot gevolg dat ‘postmoderne staten’127 
ontstonden: “…which are no longer governed by territorial imperative. They are embedded in an 
international framework, in which the distinction between domestic and international has been 
eroded, where borders matter less, where there is mutual interference and surveillance in 
domestic affairs, where force is prohibited and where security is based on ‘transparency, mutual 
openness, interdependence and mutual vulnerability.’”128 De postmoderne staten legden de 
inefficiënties van traditionele overheidsmodellen bloot, waaronder de onmacht van de staat om 
urgente problemen het hoofd te bieden als gevolg van langdurige onderhandelingen, inbedding 
in wet- en regelgeving en democratisch leiderschap. Dee inefficiënties toonden aan dat 

                                                
122 Waddell, S. (1997), Market-Civil Society Partnership formation: A status report on activity, strategies, and tools, p.7-8 
123 Kaldor, M. (2003), Global Civil Society, p. 113 
124 De term globalisering kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Hier wordt met ‘globalisering’ bedoeld dat 
er een groeiende verbondenheid op mondiaal niveau bestaat, in diverse velden, waaronder politiek, economisch, en cultureel. 
In deze visie komt globalisering tot uiting in de compressie van tijd en ruimte, en de verandering van sociale relaties. Dit 
houdt in dat de levens van mensen in toenemende mate beïnvloedt worden door gebeurtenissen op afstand. Een belangrijk 
element in deze definitie is het ontstaan van moderne informatie- en communicatietechnologieën zoals het Internet, televisie 
en andere media, maar ook nieuwe vervoersmiddelen zoals vliegtuigen. Globalisering verwijst tevens naar het opkomen van 

een ‘common global consciousness’, een groeiend bewustzijn van de sociale relaties tussen mensen op wereldschaal, en 
tevens een bewustzijn van de rol die eenieder daarin en in grensoverschrijdende problemen heeft (Kaldor, M., 2003, Global 

Civil Society, p. 113). 
125 Bendell, J., (1998), p. 4 
126 Idem, en Waddell, S. (1997), p.8 
127 Hetgeen wij als moderne staten beschouwen wordt geacht aangevangen te zijn met de vrede van Westfalia in 1648, 
waarin de originele vorm van internationale staten is opgesteld (Kaldor, M. (2003), p. 136) 
128 Kaldor, M. (2003), p. 137 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor partnerschappen. Hoe kan deze 

ontwikkeling begrepen en verklaard worden? 

In deze bijlage wordt de periode belicht waarin de bodem werd gelegd voor de opkomst van en 

aandacht voor partnerschappen. Er wordt aandacht besteed aan de val van de Berlijnse Muur, 

effecten van globalisering en het verval van de natiestaat en de veranderende rol van bedrijven en 

de civil society organisaties. Het is belangrijk deze achtergrond te kennen, om het ontstaan en de 

werking van partnerschappen beter te begrijpen in de huidige context, en in dit onderzoek, en om 

te begrijpen waarom partnerschappen als oplossing zijn opgekomen. 
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multinationale ondernemingen (MNO) en non-gouvernementele organisaties (NGO) sneller 
kunnen reageren dan overheden, en door economische macht ook in staat zijn invloed uit te 
oefenen op overheden en burgers.129 Een toename is zichtbaar in de mate van politieke 
verbondenheid op mondiaal niveau, waarin processen en netwerken van governance, en tevens 
niet-statelijke actoren, een steeds belangrijkere rol vervullen.130 Men spreekt ook wel van het 
ontstaan van ‘global governance’131: “…not a world state, but a framework of rules involving 
overlapping competencies among international organizations, local and regional governments 
and states.” 132 
 In de postmoderne staten worden voor het eerst privatiseringsgolven, deregulering, 
liberalisering, en decentralisatie vanuit de overheid zichtbaar. Delen van beleid werden 
overgedragen naar lagere overheden, en via processen van verzelfstandiging en privatisering 
werden verantwoordelijkheden en bevoegdheden overgedragen naar zelfstandige 
bestuursorganen, maatschappelijke instellingen en de markt.133 Er is dus sprake van een 
terugtredende overheid, die zich via bovengenoemde processen gaat toeleggen op haar ‘core-
business’.  

De visies op de terugtredende overheid en de gevolgen daarvan verschillen. Sommige 
auteurs zijn van mening dat de overheid als gevolg van effecten van globalisering is 
teruggetreden, en dat dit machtsvacuüm noodgedwongen is opgevuld door niet-statelijke 
actoren.134 Risse, Sending en Held &McGrew zijn echter van mening dat de overheid niet is 
teruggetreden maar actiever is geworden in het betrekken van niet-statelijke actoren bij 
besluitvorming, de aanpak van issues en global governance.135 Held en McGrew stellen ook dat 
de rol van de civil society en de markt groter wordt doordat zij van een passieve naar een actieve 
rol binnen de samenleving en de overheidssfeer gaan. Er is volgens hen geen sprake van een 
machtsvacuüm, maar een spreiding van de macht over meer sectoren, dus van één sector (de 
overheid) naar drie sectoren (overheid, markt en civil society).136 Een voorbeeld van deze visie 
is de interactieve beleidsvorming bij de overheid. Daarbij betrekt de overheid steeds meer 
actoren bij een beleidsprobleem, en laat zij hen meedenken over en meewerken aan 
oplossingen.137 De stakeholders raken op die manier meer betrokken en krijgen meer invloed, 
waardoor de overheid een stapje terug kan doen. 

‘NO ONE SECTOR CAN EFFECTIVELY RESPOND TO TODAY’S CHALLENGES’138 

Als gevolg van de verschuivende machtsbalans en de veranderende rol van de natiestaat, zijn 
zowel de markt als civil society organisaties taken over gaan nemen die voorheen tot de 
‘staatsarena’ behoorden. 139 Het gevolg daarvan is dat de macht van deze partijen in de 
samenleving toeneemt, en de macht van de overheid wordt verkleind. “However, the trends all 
move in the same direction: the market’s role is expanding, and that of the state is 
contracting.”140  

                                                
129 Verhagen, H. e.a., (2003), p. 15-16 
130 Sending, O.J., Neumann, I.B. (2006), Governance to governmentality: analyzing NGOs, states and power, p. 653 
131 Global governance houdt dus in dat de macht van de staat afneemt, en de invloed en macht van niet-statelijke 
actoren toeneemt, met alle gevolgen van dien voor de staat. Dit is het gevolg van de expansie van de markt, de 
declinerende rol van de natiestaat, nieuwe vormen van informatiedeling en communiceren, en de druk van 
grensoverschrijdende problematiek en groeiende mate van politieke verbondenheid (Kaldor, M. (2003), p.115) 
132 Kaldor, M. (2003), p. 110 
133 Sociaal Cultureel Planbureau (2000) Digitalisering van de leefwereld, p. 9 
134 Kaldor, M. (2003), p.112 
135 Idem. 
136

  Idem, p.114-115 
137 Edelenbos, J. (1998), Procesbegeleiding van interactieve beleidsvorming, in: Bestuurskunde, jaargang 7 (7), p.309-
316 
138 Loza, J. (2004), p.297 
139 Waddell, S. (1998), p. 9, en Bendell, J. (1998), p.8 
140 Waddell, S. (1998), p. 9 



Echter, Van Tulder toont aan dat ook deze partijen afzonderlijk niet in staat te zijn de 
problemen op te lossen. Van Tulder stelt dat er sprake is van drie typen ‘falen’ die het gevolg zijn 
van handelingen door de overheid, het bedrijfsleven en civil society, en die bij hebben gedragen 
aan een snelle opkomst van partnerschappen. Ten eerste is er sprake van ‘governance failure’ 
met betrekking tot de overheid: “which limits their ability to address development problems top 
down”.  Er is sprake van bureaucratie en bureaucratische processen, ongecontroleerde 
overheidsinstellingen, en machtsconcentratie bij nationale tegenpartijen.141 Ten tweede is er 
sprake van falen door de markt. Er is een concentratie van macht en rijkdom in een aantal 
monopolies, negatieve externe effecten worden afgeschoven op derde partijen, en er is een 
tekort in de productie van publieke goederen.142  Voor bedrijven is het implementeren van 
strategieën voor maatschappelijk verantwoord ondernemen afhankelijk van de stakeholders, 
“which limits their ability to become ethically virtuous”. Als laatste falen ook de goede intenties 
van de non-profit organisaties. De effecten en efficiëntie van NGO’s blijkt vaak beperkt, en ook de 
mate waarin zij in staat zijn ideeën omtrent beleid bottom-up te implementeren zijn matig.143  
  De opkomst van partnerschappen tussen de verschillende partijen in de samenleving kan 
dus gezien worden als logisch gevolg van de effecten van de val van de Berlijnse Muur. Echter, in 
de huidige situatie is een tegengestelde ontwikkeling zichtbaar. De malaise in de financiële 
wereld heeft er voor gezorgd dat een aantal financiële instellingen onder overheidstoezicht zijn 
geplaatst. Met deze nationalisering van banken plaats de overheid zich weer op de voorgrond, in 
plaats van zich terug te trekken.  

DE VERANDERENDE ROL VAN NIET-STATELIJKE ACTOREN  

DE OPKOMST VAN DE CIVIL SOCIETY 

De term ‘civil society’ is een begrip dat al decennia lang gebruikt wordt, maar na 1989 nieuw 
leven ingeblazen werd. Het begrip ‘civil society’ heeft evenals globalisering meerdere 
interpretatiemogelijkheden. In deze scriptie wordt de neoliberale betekenis van de term ‘civil 
society’ gehanteerd. Volgens deze definitie betekent civil society “…consists of associational life – 
a non-profit, voluntary ‘third sector”144 In het Nederlands wordt de civil society vaak vertaald in 
de ‘derde sector’, de ‘non-profit sector’, of het ‘maatschappelijk middenveld’. Door sommigen 
wordt gesteld dat de democratie kan bestaan bij de gratie van deze sector. De instellingen, 
verenigingen en organisaties vormen een sociaal vlechtwerk dat de samenleving bij elkaar 
houdt. De autoriteit van de politiek in het verleden kon bestaan door de onderdanigheid van het 
volk. De samenleving van vandaag de dag is echter meer geëmancipeerd waardoor ook het 
bestuur minder autoritair kan zijn. Als gevolg van deze ontwikkeling zijn er steeds meer 
verenigingen en organisatieverbanden ontstaan, die een belangrijke bijdrage leveren aan de 
basis van de democratie en de sociale cohesie.145 

De civil society beperkt de macht van de staat, en vervangt tegelijkertijd vele van haar 
functies. “Thus charities and voluntary associations carry out functions in the field of welfare 
which the state can no longer afford to perform.”146 Tevens is civil society de politieke of sociale 
tegenhanger van economische globalisering, in de zin dat organisaties binnen de civil society 
zorg dragen voor een vangnet voor de gevolgen van liberalisering en privatisering. Andere 
voorbeelden zijn humanitaire organisaties die zorg dragen voor het opstellen van een mondiale 
‘rule of law’ omtrent mensenrechten, uitbuiting, ontbossing en vervuiling, zoals Amnesty 
International of Greenpeace. De ‘global civil society’ omvat alle formele en informele, nationale 

                                                
141 Tulder, R. van (2008), p. 2 
142 Tulder, R. van (2008), p. 2 
143 Kolk, A., R. van Tulder en E. Kostwinder (2008), p. 263 
144 Kaldor, M. (2003), p. 9 
145 Balling, E. H. (2008), Politicus hoeft diepste overtuiging niet thuis te laten. In: Volkskratn Opinie. 
146 Kaldor, M. (2003), p.9 
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en internationale organisaties waar individuen zich bij aan kunnen sluiten om hun stem te laten 
horen bij besluitvormers.147  

DE OPKOMST VAN NGO’S 

In deze scriptie staat één specifiek type organisatie binnen de civil society centraal: de non-
gouvernementele organisatie, ofwel NGO. NGO’s kunnen gedefinieerd worden als “civil society 
groups whose stated purpose is the promotion of environmental and/or social goals rather than 
the achievement of economic power in the market place or political power through the electoral 
process.”148 Ontstaan binnen het raamwerk van global governance, dateren de eerste NGO’s al 
van de 19e eeuw. De meest bekende voorbeelden daarvan zijn de Anti Slavery Society (1839) en 
het Internationale Rode Kruis (1864).149 

NGO’s zijn er in alle soorten en maten. Sommigen kleinschalig met maar een handvol 
werknemers, anderen zijn breder opgezet met meer werknemers en een internationaal 
oriëntatie. Zij concentreren zich op uiteenlopende sociale kwesties, waaronder milieu en 
klimaat, mensenrechten en armoedebestrijding. Wat zij overeenkomstig hebben is dat zij niet-
gouvernementele organisaties zijn, die zich inzetten voor not-for-profit activiteiten. NGO’s 
worden daarom ook wel omschreven als ‘value driven organizations’ of ‘purposeful, role-bound 
social units’, vanwege het feit dat zij zich inzetten voor specifieke waarden of doelen anders dan 
winst: “…includes those organizations that are typically considered NGOs […] like Oxfam, 
Amnesty International or Greenpeace, that are organized around a particular cause – poverty, 
human rights, or protection of the environment.”150 NGO’s werken grensoverschrijdend, op 
uiteenlopende niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Het zijn institutioneel en in 
hoge mate professionele organisaties.151 Zij omvatten vrijwillige verenigingen, charitas 
organisaties, stichtingen of professionele verenigingen of genootschappen. NGO’s hebben geen 
winstoogmerk, maar zijn vaak wel formeel geregistreerd.  

DE VERANDERENDE ROL VAN BEDRIJVEN 

Door de opkomst van een wereldwijde handelsmarkt is ook de rol van bedrijven veranderd: 
“Corporations have become powerful because of the increase in their size, the large numbers of 
people they employ, the buying and selling power they have in relation to suppliers and 
distributors, respectively, and the impact they have on customers through pricing 
strategies/practices and quality of their products.”152 153 Het aantal transnationale 
ondernemingen is de laatste twee decennia explosief toegenomen: van 37.000 in 1990, tot meer 
dan 60.000 in 2005.154 Het proces van globalisering heeft het economisch landschap veranderd, 
en nieuwe rechten en kansen geboden voor internationale bedrijven. Een voorbeeld is dat 
internationale bedrijven niet meer gebonden zijn aan het territorium van een staat. Wanneer de 
wet- en regelgeving ongunstig is voor een bedrijf in een bepaald land, kan dat bedrijf zich 
eenvoudig ergens anders vestigen. Mede door de moderne communicatietechnologie kan over 
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de hele wereld contact worden gehouden en gewerkt worden.155 Daarnaast stelt het World 
Economic Forum dat internationale ondernemingen niet alleen een grotere rol gekregen hebben 
in economische groei en rijkdom, maar ook in de bijdrage aan ontwikkeling op andere 
gebieden.156  
 Een voorbeeld als hierboven toont aan dat de reikwijdte en invloed van de private sector 
is vergroot. De andere kant van de medaille is dat de druk op bedrijven is vergroot, en dat er 
risico’s zijn ontstaan. Zo is de vraag naar accountability, effectiviteit en efficiëntie toegenomen. 
De druk op het uitbreiden van markten, competitie en winstgevendheid worden voor veel 
bedrijven steeds groter, terwijl tegelijkertijd de invloed van schandalen en machtsmisbruik 
toenemen. Tevens is er de laatste jaren een grotere vraag gekomen naar corporate social 
responsibility, als gevolg van de toenemende schadelijke invloeden van multinationale 
bedrijven.157  

PARTNERSCHAPPEN: DE SOM DER DELEN DIE JE NIET OP DE MARKT KUNT KOPEN158
 

Het aantal partnerschappen is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Voor die toename zijn een 
aantal belangrijke drijfveren aan te wijzen.  
 Op pagina 87 werd aangetoond dat geen van de drie sectoren in staat is om de 
uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Bedrijven, burgers en NGO’s gaan op zoek naar nieuwe 
manieren om problemen op te lossen, als gevolg van ontwikkelingen in het verleden en nieuwe 
mogelijkheden, en “partnerships can be particularly important as mechanism to help address 
market failures or failures in governance…”159  
 Iedere sector heeft, zoals in het hoofdstuk hiervoor gesteld, een aantal imperfecties. Het 
idee achter partnerschappen is, dat wanneer deze sectoren en imperfecties worden 
samengebracht, er een meerwaarde kan ontstaan.160 “The notion of ‘partnerships’, therefore, can 
in fact be seen as a process in which partners commit to long-term, structural interaction based 
on a shared analysis that every actor suffers from a number of failures, consequently a shared 
vision of  sustainability and a shared ambition that all partners should play a role in its 
achievement.”161 

Een tweede reden voor de toename in het aantal partnerschappen kan gezocht worden 
in de vervagende scheiding tussen de publieke en private sferen. Volgens Noordegraaf is de 
scheiding tussen publiek en privaat door processen in de samenleving, zoals het opkomen van 
mondigere burgers, diffuse kennis, machtige bedrijven, en privatisering, veranderd. In de 
huidige tijd zijn andere productiefactoren belangrijk, speelt hiërarchie een minder belangrijke 
rol binnen bedrijven en in de samenleving, waardoor transformaties ontstaan en nieuwe 
condities geschapen worden. Ook partnerschappen kunnen in deze context geplaatst worden.162 
Waren deze werelden vroeger strikt gescheiden, vandaag de dag kan men zich afvragen of deze 
scheiding nog te handhaven is. Kan men nog stellen dat private bedrijven en ondernemingen 
primair winstgedreven en taakgericht zijn? Is de publieke sector slechts waardegedreven, en 
bekommeren zijn zich niet of nauwelijks om efficiëntie en effectiviteit? Het antwoord is nee. Een 
organisatie als Oxfam Novib probeert meer bedrijfsmatig, effectief en efficiënt te werken. Er 
wordt een jaarverslag opgesteld, en elke vier jaar een strategisch bedrijfsplan. Allerlei 
kenmerken van de private sector dus. Een ander actueel voorbeeld is de marktwerking in de 
zorg, waarbij concurrentie tussen ziekenhuizen en zorginstellingen wordt gestimuleerd. Waren 
ziekenhuizen voorheen publieke instellingen, met deze nieuwe ontwikkelingen verplaatsen zij 
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zich langzamerhand naar het grijze grensgebied van publiek en privaat. Tevens is een 
ontwikkeling zichtbaar naar karakteristieken van maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
strategische filantropie. Deze voorbeelden tonen aan dat ook de private sector karakteristieken 
overneemt van de publieke sector. 
 De kloof tussen publiek en privaat wordt dus steeds kleiner. Ook is het al jaren geen 
schande of ´verraad´ meer om samen te werken met organisaties uit een andere sector. De 
groeiende mate van samenwerking tussen de drie partijen maakt dat de traditionele liberaal-
democratische scheiding in compartimenten langzaam verdwijnt.163 Aan de ene kant kan de 
samenwerking tussen verschillende partijen gezien worden als een ‘combination of logics’: 
partnerschappen tussen het bedrijfsleven en NGO’s kunnen een synergie bewerkstelligen door 
de krachten van beide te combineren, zodat er voor beiden voordelen ontstaan. Aan de andere 
kant betekent samenwerking tussen twee zo verschillende partijen ook vaak uitdagingen, omdat 
de partnerschappen toch ook “a bringing together of actors with incongruent core logics” 
betekent.164 Geen van de drie sectoren bestaat uit exact dezelfde typen organisaties, maar elke 
sector heeft wel bepaalde kenmerken die onderscheidend zijn. Het onderstaande schema zet de 
verschillen tussen de private sector en de civil society sector tegenover elkaar. De private sector 
bestaat bijvoorbeeld uit bedrijven en ondernemingen die op winst gericht zijn, en de 
beslissingen worden in belangrijke mate bepaald door de beurs, de aandeelhouders etc. Een 
bedrijf is gericht op het produceren van goederen en diensten om deze te verkopen. Na de 
Koude Oorlog is de term ‘bedrijf’ of ‘onderneming’ alle activiteiten gericht op het behalen van 
winst gaan omvatten. De publieke sector is gericht op het algemeen belang van burgers, en haar 
beslissingen hangen dan ook in belangrijke mate, direct of indirect via het electorale proces, 
samen met de visie en mening van die burger en de politiek. Een NGO is eerder omschreven als 
een waardegedreven organisatie met de leefomgeving en samenleving als doeleinden, in plaats 
van streven naar economische macht op de markt of politieke macht via het electorale proces. 
 

 Private sector Civil Society sector 

Domein 
 

Economisch systeem Sociaal systeem 

Eenheid 
 

Aandeelhouders Leden 

Machtsvorm 
 

Financiële middelen Groep 

Activa 
 
 

Kapitaal/Financieel 
bezit 

Vrijwilliger/Leden  

Kennisvelden Economie/handel Samenleving/specifieke 
issues 

(Gebaseerd op Waddell, 2005) 
  
De opkomst van partnerschappen wordt ten derde versneld doordat er vanuit de maatschappij 
steeds meer vraag komt naar meer verantwoordelijkheid van bedrijven om bij te dragen aan het 
oplossen van maatschappelijke kwesties. Er ontstond namelijk een groeiend bewustzijn van de 
schade die multinationale ondernemingen aan (kunnen) richten.165 Zo stellen Jamali en 
Keshishian dat multinationale ondernemingen kunnen uitgroeien tot bedrijven met een Bruto 
Binnenlands Product groter dan ontwikkelingslanden: “hence, the impact these companies can 
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have, constructive or destructive, on the communities where they operate.”166 De laatste jaren 
beginnen bedrijven zich te realiseren dat zij niet langer los staan van de samenleving, en dat zij 
ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor welbehagen van die samenleving.167 Al 
eerder werd genoemd dat civil society en overheid meer gericht zijn op het verantwoord 
ondernemen door multinationals, en ook meer welwillend om samen te werken met het 
bedrijfsleven om gezamenlijke doelen te bereiken.168 Daarbij gaat het niet om correctief 
activisme, maar om samenwerking op gebied van Corporate Social Responsibility of 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Als laatste drijfveer voor het ontstaan van partnerschappen kan de moderne informatie- 
en communicatietechnologie genoemd worden, die de macht van NGO’s om beleid van bedrijven 
te beïnvloeden heeft vergroot.169 De technologie op zich maakt niet dat argumenten van alle 
partijen beter zijn, maar door een wijdere verspreiding en snellere en makkelijkere toegang tot 
informatie wordt de machtsbalans tussen overheid, bedrijven en NGO’s veranderd. De 
verspreidde informatie legt bijvoorbeeld grote druk op bedrijven om inzicht te bieden in de 
activiteiten in lagelonenlanden en obscure regio’s.170 
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BIJLAGE 3 

DE PARTNERSCHAPPEN VAN OXFAM NOVIB – EEN UITGEBREIDE 
ANALYSE 

 

ABN-AMRO – OXFAM NOVIB 

HET PARTNERSCHAP 

In een memo aan het bestuur van Oxfam Novib (gedateerd 31 januari 2006), wordt gesteld dat 
“Novib en ABN AMRO hebben in 2005 een intensieve relatie ontwikkeld, met veel verschillende 
kanten. Op verschillende niveaus […] komt nu de wens naar voren om hieruit een 
geformaliseerd partnerschap te ontwikkelen. Doel daarvan is om de bestaande samenwerking 
effectiever te maken, meer en beter van elkaars inzichten, expertise, middelen en merk te 
profiteren.”171 
 De relatie tussen de twee partijen had zich in 2005 al sterk verdiept, op gebied van 
beleidsdialoog, charitas, ABN Amro als huisbankier van Oxfam Novib, productontwikkeling en 
verkenning van mogelijkheden op gebied van microfinanciering. Tevens had ABN Amro een 
aantal awards gewonnen, waaronder de "Gold Medal Award for International Corporate 
Achievement in Sustainable Development.” Om die reden werd besloten een partnerschap 
tussen de twee partijen te sluiten, gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen en de 
core-business van ABN Amro: financiën.  
 De doelen van het partnerschap zoals vastgelegd in de ‘Partnership Agreement’, zijn vrij 
breed en algemeen geformuleerd. Een van de doelen van het partnerschap is een bijdrage 
leveren aan het ontwikkelen en uitbreiden van activiteiten op het gebied van microfinanciering 
wereldwijd. Een ander was het ontwikkelend van nieuwe ‘on-the-ground’ activiteiten die een 
directe bijdrage leveren aan het invullen van basisbehoeftes van mensen in armoede. Tevens 
had het partnerschap tot doel bij te dragen aan de bekendheid van armoedeproblematiek door 
communicatie en productontwikkeling. 
 Als gevolg van een drietal ontwikkelingen binnen ABN Amro is het partnerschap nooit 
tot wasdom gekomen. Ten eerste vond er een personele wisseling plaats. Drie medewerkers op 
gebied van sustainable development en CSR kregen een andere positie binnen het bedrijf. Een 
medewerker van ABN Amro stelt: “*** had dit hoog op de persoonlijke agenda staan. *** was 
meer en manager, en droeg dit thema niet specifiek een warm hart toe.”172 Naast de personele 
wisselingen vond er binnen ABN Amro ook een herstructurering plaats, waarbij men onderzocht 
of een partnerschap met NGO’s nog wel paste bij een decentrale manier van werken. Ten derde 
is ABN Amro als gevolg van de financiële crisis opgesplitst, waardoor in de nieuwe samenstelling 
opnieuw invulling gegeven moet worden aan CSR en sustainable development.173 

ANALYSE 

Fase 1: Verkennen 
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De directe aanleiding voor samenwerking tussen Oxfam Novib en ABN Amro ontstond in 2001, 
toen ABN Oxfam Novib vroeg om commentaar op haar nieuwe risk policies. ABN Amro had 
hiervoor verschillende NGO’s gevraagd, maar vond Oxfam Novib het meest positief kritisch en 
“…ABN wilde leren, en Oxfam Novib overvroeg niet.”174 Daarnaast had Oxfam Novib een visie op 
zowel milieuaspecten als sociale kanten, waren zij internationaal actief en bereid om het gesprek 
aan te gaan met het bedrijfsleven.  
Ook wilde ABN Amro gaan werken met microkrediet. Zij hadden hierover al de nodige kennis, en 
wilden synergie bereiken door de expertise van Oxfam Novib hieraan toe te voegen. Ook bleven 
de reacties op de steeds terugkerende policies doorgaan.  
 Oxfam Novib en ABN Amro hebben in de verkenningsfasen regelmatig om de tafel 
gezeten, om na te gaan wat binnen een partnerschap mogelijk zou zijn en wat zij voor elkaar 
zouden kunnen betekenen. Zo stelt een email: “Dit zijn papers om een bijdrage te leveren aan de 
beeldvorming van wat een partnerschap ABN AMRO / Novib zou kunnen behelzen.”175 Binnen 
Oxfam Novib zijn aan de hand van de papers brainstormsessies gehouden over de best passende 
invulling van het partnerschap. Dit voorstel is vervolgens voorgelegd aan de directie, om na te 
gaan in hoeverre de organisatie achter het partnerschap stond. Vanuit zowel Oxfam Novib als 
ABN Amro wordt deze uitgebreide verkenning, en ook de openheid die daarin centraal stond, 
erg gewaardeerd en vormt dus een succesfactor in deze samenwerking. 
 Oxfam Novib heeft niet zelf naar partners gezocht, maar werd door ABN Amro benaderd. 
Ook was er niet direct sprake van pioniers in de organisatie, omdat men ABN Amro al van 
meerdere initiatieven kende, en Oxfam Novib al ervaring had met microkredieten. Echter, juist 
deze ervarenheid bracht de twee partners dichter tot elkaar, omdat zij exact konden aangeven 
wat zij van de ander nodig hadden. In die zin vormt dat een succesfactor in deze specifieke 
samenwerking.  
 De samenwerking was volkomen vrijwillig, beide partijen hadden aangegeven de relatie 
te willen verdiepen en verbreden. Ook de betrokkenheid was zeer hoog in beide organisaties, 
wat af te leiden is dat de top van beide organisaties zich positief hadden uitgesproken over de 
samenwerking. Ook deze elementen vormen succesfactoren. Wel blijkt uit de risicoanalyse dat 
“some Dutch colleague NGO’s oppose the strategy that leads us to partnership.”  
 Een faalfactor in een partnerschap kan zijn dat er te weinig kennis over de sector is, en 
over het specifieke bedrijf. Uit maandblad Vice Versa blijkt dat Oxfam Novib een zeker risico liep 
met deze samenwerking, toen naar buiten kwam dat de vier grote Nederlandse banken, 
waaronder ook ABN Amro, clusterbommen financierden. Het artikel stelt dat de risico’s van het 
partnerschap groot waren, en dat Oxfam Novib haar ‘huiswerk’ al veel eerder had moeten doen. 
Of Oxfam Novib dit had kunnen voorzien als zij meer achtergrond studie had gedaan valt te 
betwisten. Echter, zo stelt Vice versa, “De impact die Oxfam Novib nu heeft op de financiële 
wereld is vele malen groter dan ze ooit hebben gehad als ze veilig bij ASN of Triodos bankierde.” 
In zekere zin kan dus gesteld worden dat Oxfam Novib een zeker risico heeft genomen door juist 
met deze bank in zee te gaan, maar plukt daarvan op een bredere schaal de vruchten.176 De vraag 
of er voldoende kennis over het bedrijf was is dus nee, en in deze heeft dat niet per definitie 
negatieve gevolgen gehad, maar het kan ook niet als succesfactor worden aangemerkt. 
 
Fase 2: Identificeren 

Oxfam Novib heeft in deze samenwerking geen andere partners benaderd, omdat zij door ABN 
Amro benaderd waren. Uit de andere samenwerkingsverbanden tussen beiden bleek wel dat er 
veel betrokkenheid was, en dat ABN Amro een relatie toonde met de doelen. Voor dat het besluit 
genomen werd is er een brainstorm geweest, en contact met de directie en er is een stuk 
geschreven over alle lopende relaties die Oxfam Novib had met ABN. Met betrekking tot de 
brainstorm is er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de beeldvorming over- en weer, de 
verwachtingen, de succescriteria, de formele vastlegging, de risico’s, vertrouwen en 
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transparantie en de ambities voor de toekomst. 177Dit uitgebreide ‘vooronderzoek’ en de vele 
gesprekken vormen belangrijke succesfactoren in de samenwerking omdat men op deze manier 
meer inzicht kreeg in de beweegredenen, de achtergronden van het bedrijf, en de relatie met het 
doel, waardoor Oxfam Novib meer bewust voor deze partner kon kiezen, met de redelijke 
zekerheid dat het een ‘goed’ bedrijf was. 
 Toen het groene licht vanuit de directie kwam om in zee te gaan met ABN Amro is ook 
nog een risicoanalyse gedaan. Daarin kwamen wel een aantal risico’s naar voren, zoals de collega 
NGO’s die tegen de strategie van het partnerschap zijn, de collega Oxfams die waarschuwden 
voor mogelijke risico’s voor het ‘merk’ Oxfam Novib, en de tegenstand van zuidelijke partners 
doordat ABN in een aantal locale issues verwikkeld was. Het advies luidde dat de risico’s alleen 
weg konden worden genomen met goede, duidelijke en heldere communicatie. Ook dat er voor 
elk van de genoemde risico’s een strategie moet worden gevormd naar de doelgroep waar dit 
risico het belangrijkste is, en er moet een communicatieplan worden opgesteld.178 
Oxfam Novib was zich goed bewust van de risico’s van het partnerschap, en speelde hier ook op 
in: “Als we ons daarvan al brainstormend een beter beeld hebben gevormd, zullen we -zowel 
binnen de bank als binnen Novib- daarvoor nog draagvlak moeten ontwikkelen…179 […] Want 
draagvlak binnen Novib (andere afdelingen) en haar stakeholders is onontbeerlijk om het proces 
uiteindelijk tot een goed einde te brengen.”180 
 In deze fase van het partnerschap wordt normaliter ook een MoU getekend, waarin de 
visies en doelstellingen worden vastgelegd. Doordat de voorbereidingsfase veel tijd in beslag 
nam, was er op dit moment nog geen concrete visie op de samenwerking. Een medewerker van 
ABN Amro stelt hierover tevens: “Waarom is een partnerschap nodig, waarom is formalisatie 
nodig?” Enerzijds kan formalisatie leiden tot intensivering van het partnerschap, anderzijds kan 
een bank niet zo eenvoudig haar klantgegevens vrijgeven, wat soms bij een partnerschap wel 
vereist is. Daarnaast, zo stelt ABN Amro, “betekent een wissel van leiderschap ook dat er eerst 
wordt teruggekeken. Het gaat goed, dus waarom zouden we formaliseren?” Ook vond ABN Amro 
de sponsoring van het 50 jarig jubileum van Oxfam Novib al een vrij duidelijk teken naar de 
buitenwereld.  
 Een formalisatie van het partnerschap had mogelijk de samenwerking kunnen redden, 
met het oog op de ontwikkelingen die plaatshadden binnen ABN Amro, en de gevolgen die dit 
het gehad tot het uitblijven van een formele samenwerking. Daarom wordt het niet opstellen van 
een MoU en een Legal Binding Document hier gezien als een faalfactor in het partnerschap, dat 
officieel geen partnerschap was. 
 
Fase 3: Bouwen 
Na veel lange gesprekken heeft men uiteindelijk een partnership agreement opgezet, met daarin 
globale afspraken omtrent de samenwerking. Wel is toen afgesproken de samenwerking niet 
officieel als partnerschap aan te merken, omdat men daarvan de meerwaarde niet inzag.  
De analyse van de volgende fasen gaat dan dus ook niet over een partnerschap, maar over alle 
samenwerkingsrelatie tussen Oxfam Novib en ABN Amro in het algemeen. Wat dient te worden 
meegenomen hier, is dat er geen formeel partnerschap was, en de resultaten in dit licht dus ook 
niet zwaar wegen. In een gewone samenwerking gelden niet dezelfde succes- en faalfactoren, en 
dit kan ook niet voorspellen hoe de vormgeving in een partnerschap zou zijn. Toch levert de 
analyse interessante informatie op voor de beide partijen. 
 
Fase 4: Planning 
Binnen de samenwerking met ABN Amro wordt meestal geen planning gemaakt. Er is geen 
programma gemaakt van de termijn en de invulling van het programma om te komen tot het 
einddoel. De respondent stelt dat dit mogelijk bij formalisatie wel zou gebeuren, en dat er wel 
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bepaalde regels zijn, zoals dat Oxfam Novib altijd als partner uitgenodigd werd om bijvoorbeeld 
mee te praten over risk policies.181 Per samenwerkingsverband wordt gekeken welke rol men 
speelt en hoe dat ingevuld moet worden.  
 
Fase 5: Managing 

Een duidelijke vorm van management ontbrak. Één medewerken van Oxfam Novib en één van 
ABN Amro werkten nauw samen en zaten in de uitvoerende lijn. Verder werd ruggespraak 
gehouden binnen de eigen organisaties, en ook op bestuursniveau sprak men, formeel en 
informeel, over de samenwerking. De uiteindelijke beslissingen werden op topniveau genomen. 
 Beide partijen stellen dat dit een goede vorm van samenwerking was. Ook hierbij zou het 
mogelijk in een formeel partnerschap uitgebreidere aandacht krijgen.  
 
Fase 6: Middelen 

Wat betreft de middelen is het lastig om uitspraken te doen. Er is geen formeel partnerschap 
geweest, en binnen de samenwerking zijn er op verschillende manieren uitwisselingen van 
middelen geweest. Zo had ABN Amro een fonds waar vanuit geld naar projecten van Oxfam 
Novib ging, bracht Oxfam Novib haar visies en kennis in bij verschillende overleggen, en 
sponsorde ABN Amro het jubileum van Oxfam Novib. Hierover zijn echter geen stukken te 
vinden, en afspraken zijn niet altijd vastgelegd.  
 
Fase 7: Implementeren 

Een respondent stelt in deze: “Als er een MoU was getekend, dan zou het een fors partnerschap 
geweest zijn.”182 Oxfam Novib nam op verschillende niveaus deel aan de beleidsdialoog dat een 
wezenlijk en kwetsbaar onderdeel van de bank vormt.  Ook vanuit de foundation van ABN Amro 
ging veel geld naar Oxfam Novib.  
 Communicatie was er niet op vaste tijden, maar wanneer het nodig was. Men hield elkaar 
wel regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld en de organisatie. “het had 
op verschillende niveaus een bestendige lijn.”183 
 
Fase 8: Monitoring 

Volgens ABN Amro was er een ontspannen manier van samenwerken, met veel openheid en 
vertrouwen. Als er fricties waren was dat op de zaak, en niet op de persoon.184 Monitoring ging 
tussen de bedrijven door, maar werd wel expliciet meegenomen.  
 
Fase 9: Beoordelen 

Vanuit ABN Amro wordt deze samenwerking beoordeeld als veelzijdig, constructief, aandacht 
voor leren, complementair, en met begrip voor elkaar. “Samen kom je verder dan met schoppen 
en afhouden.”185 
 
Fase 10: Evaluatie 

De evaluatie is, zogezegd, door de omstandigheden als een nachtkaars uitgegaan.186 
 
Fase 11: Institutionaliseren 

De personele wisseling binnen ABN Amro is aangegeven bij Oxfam Novib, maar men had niet 
gedacht dat er veel zou veranderen. Daarom zijn er vanuit beide partijen ook geen stappen 
ondernomen. De intenties waren goed en men zou samen verder zoeken naar wat zou kunnen, 
echter, dit is nooit gebeurd. ABN Amro heeft zich teruggetrokken, en de samenwerking is stop 
gezet. 
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ASN BANK – OXFAM NOVIB 

HET PARTNERSCHAP 

De ASN Bank had al sinds 1992 een samenwerkingsrelatie met Novib, in de vorm van 
‘renteschenkingen’. Dit hield in dat klanten van de ASN Bank een deel van rente konden 
schenken aan Novib. In 1996 ontstond binnen deze samenwerking het ASN-Novib fonds. Beide 
partijen investeerden hierin een geldbedrag en werden gezamenlijk eigenaar van het fonds. In 
2000 werd vervolgens een beheerfonds opgericht. De Financiële Diensteenheid van Oxfam 
Novib zet geld weg in een fonds bij ASN Bank. Hieruit is later een zelfstandige club ontstaan: 
‘Triple Jump’. ASN en Novib zitten hier beide in het bestuur. Triple Jump omvat onder andere het 
MeerSparenplan en de originele Renteschenkingen. Aan laatst genoemde nemen ook de NGO’s 
Plan Nederland en Cordaid deel.  
 Tevens is er een link tussen de ASN Bank en Oxfam Novib op het gebied van de Access to 
Medicins Index, een initiatief van Oxfam Novib en andere NGO’s op het gebied van toegang en 
invoer van medicijnen. Ook maakt de ASN bank onderdeel uit van de Eerlijke Bankenwijzer, een 
initiatief waarbij Nederlandse banken doorgelicht worden op duurzame thema’s zoals 
wapenhandel, duurzaam ondernemen en kinderarbeid. Dit is tevens een initiatief van Oxfam 
Novib in samenwerking met andere NGO’s. 
 In al deze onderdelen treden Oxfam Novib en ASN Bank gezamenlijk naar buiten, en 
hebben daarmee ook een relatie op communicatiegebied, en op het gebied van fondsenwerving 
bij het ASN-Novib fonds en Triple Jump. 
  In 2005 werd vanuit ASN bank besloten de samenwerking met een aantal partners 
opnieuw te intensiveren. Reden daarvoor was dat de bank in haar missie aangeeft de 
duurzaamheid van de samenleving te willen bevorderen. “De samenwerking met NGO’s sluit hier 
op aan.”187 Een ander doel van de samenwerking was de commerciële doelstellingen 
verwezenlijken, door naamsbekendheid te verbeteren en 300 nieuwe klanten te werven. In de 
notitie ‘Samenwerking ASN Bank en Novib’ wordt gesteld dat: “De ASN Bank graag met Novib de 
samenwerking [wil] intensiveren en Novib als ‘preferente partner’ benoemen.”188 Ook vanuit 
Novib bleek de wil te bestaan om haar naam wederom te verbinden aan ASN Bank: “…immers de 
ASN Bank was en is een duurzame MVO-voorloper waarmee Oxfam Novib zich graag 
associeert.”189 
 Met het oog op de doelstellingen van ASN met dit partnerschap, is gekozen voor een 
marketingstrategie waarbij (potentiële) klanten worden opgeroepen om een duurzame 
spaarrekening te openen en daarmee het goede doel te steunen. Per nieuw geopende rekening 
doneert ASN Bank tien euro aan Oxfam Novib, en tevens krijgt de nieuwe spaarder tien euro. 
Klanten met een nieuwe spaarrekening krijgen de mogelijkheid om (een gedeelte van) de rente 
te schenken aan Oxfam Novib. Ook de andere verbanden waarop ASN en Oxfam Novib 
samenwerken bestaan nog steeds.  

ANALYSE 

Fase 1: Verkennen 

ASN Bank en Oxfam Novib werkten al langere tijd samen, toen rond 2000 besloten werd de 
relatie nieuw leven in te blazen. In 1998 waren een aantal onderzoeken gedaan, naar de markt 
van het ASN-Novib fonds, en de eventuele veranderingen die daarin moesten plaatsvinden. 
Naast dat er ook een aantal jaarverslagen van ASN Bank naar Oxfam Novib zijn gestuurd, is er 
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geen uitgebreide verkenning van de bank of haar positie gedaan. Ook is er niet naar andere 
partners gezocht, gezien het feit dat het om een bestaande relatie ging. 
 De succesfactoren die in deze fase naar voren komen zijn het vooronderzoek dat werd 
gedaan, de kennis van de sector en de bank, de vrijwillige samenwerking en de grote mate van 
betrokkenheid. 
 
Fase 2: Identificeren 
Omdat er sprake was van een al bestaande relatie is er geen quickscan van het bedrijf 
uitgevoerd. Wel werkt de ASN Bank mee aan de Eerlijke Bankenwijzer, een initiatief van onder 
andere Oxfam Novib, naar het beleid van banken op duurzame onderwerpen. In het kader 
daarvan is de bank wel doorgelicht, en dus vormt het ontbreken van een quickscan of 
risicoanalyse geen faalfactor. 
 Er is geen MoU getekend, maar wel een bewerkersovereenkomst, omdat Oxfam Novib 
adressen van ASN klanten onder haar beheer kreeg. Dit in verband met promotiemogelijkheden. 
In deze relatie is het ontbreken van een MoU of een samenwerkingsovereenkomst een faalfactor 
in deze samenwerking, om die reden dat er belangrijke persoonlijke details worden uitgewisseld 
over leden en klanten, en daar geen heldere en duidelijke afspraken over zijn vastgelegd. 
 Als we dieper inzoomen op het identificeren van de wederzijdse partner, zien we dat er 
veel communicatie heeft plaatsgevonden over de wederzijdse doelen, wensen en visies. Uit 
memo’s en verslagen blijkt dat veel aandacht wordt besteed aan het overeenstemmen in een 
gezamenlijke visie. Ook is er een verslag van een bijeenkomst die geheel in het teken stond van 
termijndoelstellingen en contract.190 Tevens zijn er meerdere bedrijfspresentaties op dit gebied 
geweest waarin de overeenstemming tussen de twee partijen duidelijk blijkt. Hieruit komt naar 
voren dat de faalfactoren van strategie, overeenstemming en complexiteit niet op gaan. Er is 
goed nagedacht over de meerwaarde van de partijen in de samenwerking, de doelstellingen die 
beide hadden en de vormgeving. De communicatie over visie en missie en het zoeken naar een 
gelijke invulling is een succesfactor in deze samenwerking.  
 
Fase 3: bouwen 
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest, waar verslagen van zijn gemaakt en waarin afspraken 
staan. Men deed dus veel aan het bouwen van de relatie en het overeenstemmen van wensen en 
doelen. Ook komt hieruit naar voren dat er continu wordt afgestemd hoe de zaken er voor staan, 
en hoe bepaalde partijen dingen geregeld willen zien, zoals met informatie over het 
spaarinitiatief op de website, welke informatie moet er op, wie schrijft wat en wat staat waar? 
Over bijna alles wordt overlegd, tot aan de mailing, de website, enzovoorts toe. 
 In de eerdere relaties is niets vastgelegd. Het ging voor een groot deel op basis van 
vertrouwen stelt een medewerker van Oxfam Novib. Op dit moment is men de relatie aan het 
formaliseren. Een medewerker van Oxfam Novib stelt dat de relatie nooit centraal heeft 
gestaan.191 Er is al een, nog niet ondertekende, samenwerkingsovereenkomst met daarin de 
wederzijdse verplichtingen, afspraken over evaluatie, rapportage en contactpersonen, looptijd, 
beëindiging, ontbinding, vrijwaring, actieplannen, geheimhouding, rechtmatig gebruik, en een 
uitgebreid actieplan voor 2008 met betrekking tot de in te zetten middelen en activiteiten. Voor 
elk initiatief worden aparte contracten getekend. Het is nog niet duidelijk of er naast de 
samenwerkingsovereenkomst ook een Legal binding document komt. Wel zal een workshop 
worden georganiseerd waarin aandacht wordt besteed aan alle samenwerkingsverbanden om te 
onderzoeken waar de synergie tussen de twee partners het sterkst naar voren komt.  Het 
partnerschap gaat zeer waarschijnlijk wel organisatie breed getrokken worden.  
 Op dit moment kan gesteld worden dat men via diverse wegen inzicht heeft verkregen in 
elkaars wensen, normen en waarden, en dat men een gezamenlijk doel heeft geformuleerd voor 
bijna alle verschillende initiatieven. Dit vormt een succesfactor in dit partnerschap. Er heerst bij 
beide partijen geen interne weerstand en voor zover zichtbaar is het in de gehele organisatie van 
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Oxfam Novib verankerd. Er is geen direct contact met andere NGO’s over deze samenwerking, 
echter, het is ook geen geheim. De ASN Bank werkt met zogenaamde structuur partners, 
waarvan Greenpeace en Amnesty nummer een en twee waren, en Oxfam Novib nu de derde. 
Tevens zijn er enkele productiepartners, waaronder ook een aantal NGO’s. In die zin kan men 
dus stellen dat er concurrentie zou kunnen zijn, anderzijds hebben de partijen verder weinig 
met elkaar van doen, en bevinden zij zich ook niet in dezelfde sector binnen 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
Fase 4: Planning 
Voor de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn uitgebreide informele activiteitenlijsten opgesteld, met 
daarin de activiteit, de verantwoordelijke persoon en de termijn. Tevens worden daarin de 
resultaten vastgelegd. Uit de vergaderverslagen blijkt dat na elke vergadering actiepunten 
worden opgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst is niets vastgelegd met betrekking tot de 
planning. Het feit dat er activiteitenlijsten zijn en in het kader daarvan ook vergaderingen, is een 
pluspunt, echter, de planning kan nog veel uitgebreider. Het is dus deels een faalfactor in deze 
samenwerking, mede ook doordat de samenwerking op dit moment nog wordt uitgebreid en in 
een ander vorm wordt gegoten.  
  
Fase 5: managing 

De succesfactor van een coördinator werkt hier zowel positief als negatief. Er zijn diverse 
initiatieven tussen Oxfam Novib en ASN Bank, die allen door een ander interne persoon bij 
Oxfam Novib worden behandeld. Enerzijds is dit goed omdat daardoor de verschillende 
activiteiten afgescheiden blijven, anderzijds zorgt het voor onduidelijkheid en 
onoverzichtelijkheid bij Oxfam Novib: “Een korte inventarisatie leert dat wij op vele manieren 
verbonden zijn met de ASN-bank. Met andere woorden, de inhoudelijke basis is er al maar is 
verspreid en/of ad hoc en wordt door een veelheid van personen binnen de ASN-bank en Oxfam 
Novib gemanaged.”192 
Er is geen ‘hoofdcoördinator’ die bijvoorbeeld alle samenwerkingsrelaties kent, wat een 
faalfactor vormt in het partnerschap. Wel zijn de cases toegewezen aan individuen, die wel allen 
behoren tot het Private Sector Program: “Zoals het er nu voor staat is het erg onoverzichtelijk. Er 
lopen meerdere initiatieven bij de bank van uit verschillende afdelingen en verantwoordelijke 
personen binnen Novib. Er is dus niet een samenwerking of een verantwoordelijke persoon.”193  
 De faalfactor die naar voren komt is dat medewerkers bij met name Oxfam Novib veel 
cases tegelijk behandelen, en dat de samenwerkingsverbanden met de ASN Bank verspreid zijn. 
Succesfactor is dat er veel onderlinge communicatie plaatsvindt, waardoor men toch inzicht 
krijgt in andermans cases, en van elkaar op de hoogte blijft.  

Met de komst van de Eerlijke Bankenwijzer en de samenwerking met ASN Bank heeft 
Oxfam Novib aangegeven te accepteren dat niet ieder bedrijf 100% duurzaam is, maar daaraan 
wel een bijdrage kan leveren. Verschillen worden gezien als een pluspunt, en worden niet 
onoverkomelijk geacht. Juist door de actieve en intensieve begeleiding en het overleg speelt deze 
faalfactor amper een rol. 
 
Fase 6: Middelen 

Over de inbreng van middelen is eigenlijk vrij weinig bekend. Het partnerschap is ook niet direct 
gericht op een doel waarvoor beide partijen middelen of geld in moeten brengen. Oxfam Novib 
moet af en toe materiaal aanleveren, verder moeten de spaarders bij ASN vanzelf komen. Wel 
zijn er afspraken over promotiemateriaal of het aantrekken van nieuwe spaarders. Voor zover 
na te gaan zijn hierin geen problemen.  
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Fase 7: Implementatie 

Voor een deel gaat de implementatie van het partnerschap vanzelf. Spaarders moeten zich 
aanmelden bij de bank en een rekening openen, daarin hebben Oxfam Novib noch de ASN Bank 
een rol. Wel zijn zij actief in het promoten van de samenwerking, middels artikelen in het 
Spaarmotief, het kwartaalblad voor ASN spaarders, folders ter informatie van het ASN-Novib 
fonds, en er werd aandacht besteed aan het partnerschap op festivals en 
voorlichtingsmomenten. Dit kan gezien worden als een succesfactor, omdat beide partijen actief 
betrokken zijn bij de implementatie van het partnerschap. 

 Er werd in een brief telkens aangegeven hoeveel oplage er van een folder of blad zou 
zijn, en op welke pagina aandacht besteed wordt aan Novib. Er is intensief contact tussen een 
paar mensen van Oxfam Novib en een aantal van ASN, en  er is zeker sprake van continue 
betrokkenheid en aandacht, wat een succesfactor vormt. Voor zover na te gaan worden 
problemen overlegd via mail of in een vergadering. Zij worden altijd gezamenlijk en in overleg 
aangepakt wat een belangrijke succesfactor is in een partnerschap.  
 

Fase 8: Monitoring 

Er is nog geen contract getekend, dus zijn er ook nog geen afspraken over monitoring. Wel zijn 
er overzichten van de renteschenkingen over de laatste 15 jaar, wat een voorbeeld van 
monitoring kan zijn: hoeveel renteschenkingen hebben we gehad, gaat het beter of slechter? Ook 
is er een overleg geweest met betrekking tot de renteschenkingen. Daar werd ingegaan op de 
situatie en de mogelijkheden tot verbetering. Verder zijn er een aantal e-mails en memo’s van 
vergaderingen waarin aandacht wordt besteed aan de huidige situatie en de verbeterpunten. 
Echter, officiële monitoringsmomenten zijn er dus niet, en in die zin is de monitoring dus een 
faalfactor. De samenwerking loopt al een lange tijd, en wordt ook regelmatig vernieuwd, maar er 
vindt geen monitoring plaats, noch op het partnerschap, noch op de partners. Met name 
monitoring op de relaties tussen de partners geldt hier als een belangrijke faalfactor.  
 

Fase 9: Beoordelen 

In de samenvatting kwam al naar voren dat deze partner voor Oxfam Novib heel belangrijk is, 
omdat zij zich er graag aan verbinden. Zij hebben veel overeenkomsten in missie en visie, wat 
belangrijke succesfactoren zijn. Nu men het partnerschap nieuw leven in gaat blazen en er 
diverse nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld heeft men besloten het partnerschap te 
formaliseren. Het feit dat men dit heeft besloten is een succesfactor, omdat men toch geleerd 
heeft van het verleden. Er waren in het verleden geen afspraken over de beoordeling van het 
partnerschap, en het is nog onduidelijk of deze wel komen in het nieuwe partnerschap. Toch kan 
gesteld worden dat het als een zeer welkome samenwerking wordt beoordeeld, wat een 
succesfactor is.194   
 
Fase 10: Evaluatie 

Er zijn nog geen officiële evaluatiedocumenten en afspraken. Er is weinig bekend over de impact 
en de resultaten van bijvoorbeeld het gezamenlijke fonds. Wel is het zo dat de partijen 
gezamenlijk naar buiten treden en continu communiceren over uitkomsten en resultaten van het 
partnerschap, echter, er wordt daar weinig tot niets over vastgelegd. Succesfactoren hier zijn het 
gezamenlijk naar buiten treden, en daarmee dus ook samen verantwoordelijkheid nemen, en het 
feit dat men wil gaan formaliseren. Faalfactoren zijn het feit dat er tot nu toe niets formeel is 
vastgelegd en er weinig bekend is over de impact en de resultaten van de samenwerking.  
  

Fase 11: Institutionaliseren 
In feite loopt het partnerschap al jaren, maar pas recent is gestart met het vormgeven van de 
formalisering. Ook is men aan het kijken wel nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden. 
Juist deze fase is heel belangrijk omdat men in overleg is over de toekomst. Niet zozeer over of 
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de partners met elkaar doorgaan, maar in welke vorm en hoedanigheid, en met welke 
initiatieven.  
 
Fase 12: Behouden/beëindigen 

Definitief behouden. De partijen hebben besloten het partnerschap meer te formaliseren,  van 
Oxfam Novib een structurele partner te maken, en voor de toekomst het partnerschap uit te 
breiden met meer initiatieven. Over de contractuele afspraken is men momenteel nog in overleg.  
 

BAARSMA – OXFAM NOVIB 

HET PARTNERSCHAP 

Het volgende partnerschap is een samenwerking tussen Oxfam Novib en de Baarsma Wine 
Group NL (Baarsma). Baarsma is een dochteronderneming van Baarsma Wine Group Holding 
B.V., marktleider in de distributie van wijn in Nederland, met een marktaandeel van 20%. Naast 
Baarsma Nederland is de B.V. ook voor 78% eigenaar van Baarsma Zuid Afrika, opgericht in 
1003. De Baarsma Group exporteert wijn naar 28 landen.195  
 Het partnerschap met Baarsma werd geïnitieerd vanuit Oxfam Novib. Naar aanleiding 
van een verzoek vanuit de partnerorganisatie ‘Women on Farms’ en de studie binnen de mode- 
en voedselindustrie ‘Trading away our rights’ van Oxfam International, financierde Oxfam Novib 
een onderzoek naar de wijnsector in Nederland, waarbij meerdere bedrijven werden 
benaderd.196 Er was weinig animo voor het onderzoek, behalve vanuit Baarsma. Zij stelden hun 
bedrijf open voor een onderzoek: “…being a marketleader not brings along certain rights and 
opportunities, but obligations as well.”197 Sociale problemen in de wijnsector zouden vanzelf aan 
het licht komen, wanneer Baarsma zelf het bedrijf openstelde voor een onderzoek door Oxfam 
Novib zou dit minder schadelijk zijn voor de reputatie.  

Na afloop van de studie ging Oxfam Novib met Baarsma in gesprek over mogelijke acties 
om de wijnsector duurzamer en meer verantwoord te maken. Ook andere partijen werden 
benaderd, zoals de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), en Albert 
Heijn. Echter, wederom was er geen animo voor een partnerschap. Baarsma besloot de 
gesprekken voort te zetten en samen met Oxfam Novib dat de focus zou komen te liggen op Zuid 
Afrika en Chili.  

Het doel van dit partnerschap was het verbeteren van de sociale problemen aan het 
einde van de wijnketen. De contacten tussen Baarsma en Oxfam Novib resulteerden in een 
partnerschap gericht op het verbeteren van de werkomstandigheden van de medewerkers op de 
wijngaarden in Zuid Afrika. Daarbij was de lokale partnerorganisatie van Oxfam Novib in Zuid 
Afrika betrokken, The Wine and Agricultural Ethical Trade Association (WIETA). WIETA was de 
uitkomst van een pilot in de wijnsector, van de Ethical Trading Initiative in het Verenigd 
Koninkrijk. Het is een vrijwillige vereniging van stakeholders in de wijn-, fruit- en 
bloemensector, van vakbonden tot wijnproducenten, overheidsinstellingen en 
exportagentschappen. Het doel van WIETA is “the promotion of ethical trade in the winesector 
and agricultural sector as a whole”.198  

Als gevolg van het uitblijven van partners naast Baarsma, ging het oorspronkelijke plan 
niet door. De vervangende invulling van het partnerschap kreeg de vorm van een boek. Het boek 
was een initiatief van Oxfam Novib, Baarsma, uitgeverij Fontein en onderzoeker Fokko Bosker. 
Bosker deed voor Oxfam Novib en Baarsma onderzoek naar de wijnsector in Zuid Afrika en Chili 
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en schreef hierover het boek ‘De nieuwe wijnmakers. Een onderzoek naar eerlijke wijnen van 
nieuwe wereldlanden’. Het boek focust op de persoonlijke verhalen van mensen werkzaam in de 
wijnsector, en besteed aandacht aan een aantal issues waaronder behuizing van medewerkers, 
de manieren van betalen en de hoogten van salarissen, en eerlijke contracten. Oxfam Novib en 
Baarsma ondersteunden dit financieel, en de uitgever en onderzoeker besloten slechts beperkte 
kosten te declareren voor het boek. Met het boek en de speciale wijn van Baarsma, ‘Cape reality’, 
werd aandacht gevraagd voor de problemen in de wijnsector.199  

Baarsma en Oxfam Novib besloten een partnerschap te bewerkstelligen waar ingegaan 
werd op de in het boek naar voren gekomen problemen. Er werd gewerkt met de condities zoals 
deze door WIETA waren opgesteld. In het partnerschap werd er voor gekozen om geen nieuw 
wijnmerk te ontwerpen, bijvoorbeeld een label dat stelt dat de wijn afkomstig is van WIETA 
gecertificeerde wijngaarden, maar de verantwoordelijkheid van de consument mee te nemen. 
Baarsma wilden niet enkel een deel van het proces verbeteren, maar de gehele keten. Voor 
Baarsma is het echter onmogelijk om van de een op de andere dag te besluiten alleen wijn in te 
kopen van WIETA gecertificeerde wijngaarden. Oxfam Novib accepteerde dit feit, en het 
partnerschap werd dan ook gezien als een ontwikkelingsmodel, dat op de langere duur de 
gehele wijnsector zou moeten gaan beïnvloeden.200 Uiteindelijk is er voor gekozen hieraan 
invulling te geven door middel van publicaties van het boek, diverse krantenartikelen en 
mediaoptredens, en doorgaande onderhandelingen met verkopers, handelaren en consumenten. 

ANALYSE 

Fase 1 

Als de succes- en faalfactoren uit de literatuur op dit partnerschap worden toegepast, dan  blijkt 
dat er slechts enkelen terugkomen in deze fase van de samenwerking.  
 In de literatuur wordt gesproken over pioniers, medewerkers die nieuwe projecten 
aannemen en daarbij de nodige risico’s willen nemen. In dit partnerschap was dat niet het geval. 
Het onderzoek werd ingezet naar aanleiding van eerdere onderzoeken door Oxfam 
International, en een verzoek vanuit een partnerorganisatie. In dit licht heeft Oxfam Novib dan 
ook naar wijnhandelaren gezocht die geïnteresseerd waren om mee te werken aan een 
onderzoek. Wel was er sprake van pioniers op het gebied van de sector en het probleem. 

Er was van te voren geen doel of visie opgesteld, er was een hoge mate van flexibiliteit in 
de beginfasen van het onderzoek. Er is vooraf het nodige onderzocht, zij het door Oxfam Novib of 
door andere instellingen. Zo is er onderzoek gedaan naar de structuur, prijsmechanismen en 
standaarden van wijn in Nederland, is er een ‘follow-up’ gedaan naar de medewerkers op de 
wijnboerderijen in Chili en Zuid Afrika naar aanleiding van een campagne in Engeland, en is er 
gebruik gemaakt van diverse studies naar ‘women workers in wine and dicidious fruit global 
value chains’.201 De verschillende onderzoeken en studies die naar het onderwerp zijn verricht, 
tonen aan dat er voldoende kennis was, of werd gegenereerd, om een succesvol partnerschap op 
te bouwen. Op basis van het materiaal van zowel Oxfam Nederland, als Oxfam International en 
de lokale partners, heeft Oxfam Novib het probleem kunnen analyseren, en hiervoor een doel op 
kunnen stellen, namelijk de leef- en werkomstandigheden van medewerkers van wijnboeren in 
Zuid Afrika verbeteren.  
 Een belangrijke succesfactor binnen dit partnerschap was de vrijwillige basis en de open 
houding van Baarsma naar dit onderzoek en naar Oxfam Novib als organisatie. Er was absoluut 
geen sprake van een verplichte samenwerking, meerdere bedrijven hadden namelijk al bedankt, 
maar Baarsma wilde zelf hun bedrijf door laten lichten. Er was daarmee ook geen gebrek aan 
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betrokkenheid, deze was juist heel erg groot: “…as they opened up their business themselves, 
showing their will to be transparent and improve their impact.”202 
   
Fase 2: Identificeren 

Gesteld kan worden dat de fase van identificeren een belangrijk onderdeel van het partnerschap 
omvatte. Naast de Baarsma Group werden ook andere partijen, zowel wijnhandelaren als 
verkopers, benaderd. Zo is Ahold aangeschreven als een mogelijke partner, om in dialoog te 
treden over de bereidheid ketenverantwoordelijkheid aan te gaan met betrekking tot diverse 
producten, waaronder wijn. In het kader daarvan zijn ook Laurus, Great Grapes in België, en 
Tesco benaderd. Het nadeel is dat elk van deze bedrijven weigerden om samen te werken in een 
dergelijk onderzoek. Belangrijk is dat partijen voor elkaar open staan, willen leren en elkaar 
accepteren, dat was hier niet het geval. Het is niet zo dat de gestelde doelen niet in de strategie 
van eerder genoemde potentiële partners paste, maar zij wilden niet op vrijwillige basis 
samenwerken. Een succesfactor hier is dat Oxfam Novib dus alleen de samenwerking is 
aangegaan met een partner die vrijwillig wilde samenwerken, en zij heeft meteen een 
inschatting kunnen maken van de eventuele concurrentie. 

Het bedrijf Baarsma zou op een groot aantal onderdelen van MVO onderzocht worden. Er 
is om die reden dus geen quickscan van het bedrijf gemaakt, en men heeft de partner puur 
gekozen op basis van de wil van Baarsma om mee te werken. Omdat men zich nog in de 
identificatiefase bevond, was er ook nog geen MoU of ander formeel document getekend, waarin 
is vastgelegd aan welk doel de beide partijen zich committeren. Een eerder onderzoek naar dit 
partnerschap concludeert: “There was no reason to do this […], as both parties were willingly 
cooperating on a voluntary basis, and the project went forward in a good manner.”203 

In de beginfase van dit partnerschap, waarin men de partijen nog bij elkaar zoekt en 
langzaam ideeën vormt omtrent de invulling ervan, is besloten een andere vorm te kiezen dat 
het doel of idee dat Oxfam Novib aanvankelijk had, namelijk zowel verkopers als wijnhandelaren 
zich laten committeren aan de WIETA standaarden. Al in de beginfasen van het project kwam 
naar voren dat er bijna onmogelijk zou zijn de productie en inkoop op korte termijn te 
veranderen, en daarom besloot Oxfam Novib eerst met campagnes, en de publicatie van het 
boek, meer aandacht te besteden aan de retailsector in Nederland.204 Later bleek ook, zo is in een 
e-mail terug te vinden, dat Baarsma zonder medewerking van andere partijen, niet mee wilde 
werken: “wil Baarsma nadrukkelijk niet alleen de kar trekken.”205 
Hier treedt dan ook een faalfactor op. Men was enthousiast over het feit dat Baarsma haar 
bedrijf open wilde stellen voor onderzoek, maar heeft de visie en intenties van Oxfam Novib 
daarmee te weinig gecommuniceerd. Zo kwam men er dus later achter dat Baarsma het plan 
goed vond, mits anderen daar ook aan mee zouden werken. De flexibiliteit van Oxfam Novib is 
prijzenswaardig, omdat er daardoor alsnog aandacht is gekomen voor het probleem, zij het in 
een andere vorm dan gepland. Echter, hieruit blijkt dat Oxfam Novib haar doeleinden niet 
voldoende heeft gecommuniceerd naar Baarsma, omdat in een later stadium blijkt dat deze 
partij niet mee wil werken.  
 

Fase 3: Bouwen 
Uit een memo van Oxfam Novib blijkt dat de relatie, ondanks het feit dat het oorspronkelijke 
idee geen ingang vond, toch is doorgezet.206 Naar aanleiding van een campagne van Oxfam Novib 
en Baarsma, onder de werktitel ‘Klare wijn’, op gebied van MVO in de wijnsector, nam een 
journalist contact op met Oxfam Novib. In overleg met Oxfam Novib en Baarsma besloten zij een 
boek uit te geven, en daarin was dus ook de common goal symmetry gelegen: “Door de 
participatie in de onderzoekskosten voor het boek hopen de initiatiefnemers een signaal te 
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geven aan handelaren, importeurs, winkelketens en consumenten dat een sociaal genotsmiddel 
zoals wijn een eerlijke prijs verdient.”207 De journalist ging voor het boek naar Chili en Zuid 
Afrika om een beeld te schetsen van de huidige situatie. Omdat er diverse partijen betrokken 
waren, er kosten waren voor publicatie, reis, verblijf en onderzoek, en het uitgeven van het boek 
aan regels gebonden is, werd een contract opgesteld tussen Oxfam Novib en Bosker Tekstwerk. 
Daarin is vastgelegd wat het doel van de samenwerking is, het tijdspad, de resultaten, tussentijds 
beëindigen, aansprakelijkheid, geheimhoudingen de opdrachtkosten.208 Tevens zijn Terms of 
Reference opgesteld, waarin is vastgelegd wat de achtergrond van de samenwerking is, de 
doelstelling, de methodologie, de verantwoordelijkheid en de te verwachten resultaten, tijdpad 
en het budget.209  
 Gezien het feit dat een groot deel van de samenwerking door de firma Bosker Tekstwerk 
uitgevoerd zou worden, zijn deze contracten voldoende geweest. Een echt contract en Legal 
Binding Document tussen Oxfam Novib en Baarsma was niet meer nodig, omdat de invulling 
anders was geworden.  
 Er was niet direct sprake van weerstand in een van beide organisaties, maar er is ook 
geen extra aandacht besteed aan het verankeren van de samenwerking in de organisatie, of het 
inlichten van gerelateerde bedrijven of andere NGO’s. Verdeeldheid, weerstand en kritiek 
kunnen het partnerschap negatief beïnvloeden. Dit heeft zich niet dusdanig gemanifesteerd 
maar zou wel aandacht moeten krijgen, omdat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek wel 
de nodige voeten in de aarde kan hebben. In deze worden deze punten dan ook als faalfactoren 
aangemerkt.  
  
Fase 4: Planning 

“Opdrachtnemer zal met de uitvoering van de werkzaamheden beginnen op 1 februari 2006 en 
zal ze uiterlijk 1 juni 2006 gereed hebben.”210 Buiten deze stelling in het contract, is er enkel nog 
een onofficieel document waarin meer specifiek deadline worden vastgesteld, met betrekking 
tot de deadline voor de uitgever, het aanleveren van stukken door de partners, en het 
onderzoeken van mogelijkheden van de verspreiding van de boeken via winkels en handelaren. 
Ook wordt in dit document de mogelijke oplage van het boek aan de orde gesteld, en is al een 
titel bedacht. Echter, dit zijn afspraken naar aanleiding van een gesprek tussen Baarsma en 
Oxfam Novib, hierover ligt niets formeel vast. 
 Als we kijken naar de succesfactoren, zien we dat er een duidelijke projectbeschrijving 
aanwezig is, maar dat de planning minimaal is. Er worden slechts twee regels gewijd aan de start 
en beëindiging van het partnerschap, en: “februari, maart en april research, interviews in Chili 
en Zuid Afrika. Uitwerken in mei. Publicatie in juni.”211  Er zijn geen tussenstappen of 
overlegmomenten vastgelegd, geen afspraken over monitoring en evaluatie, afronding en 
communicatie. De planning is een faalfactor in het onderzoek, omdat het te weinig structurele 
informatie bevat. Zo zijn er bijvoorbeeld geen afspraken over eventuele uitloop, het aantal 
interviews, of een datum voor Oxfam Novib om het concept nog in te zien. Het is van belang voor 
een goed verloop van het partnerschap dat de partners exact van elkaar weten wat zij wanneer 
van elkaar kunnen verwachten, en dat is in deze niet het geval.  
 
Fase 5: Managing 

Het management is een lastig gegeven in een samenwerking als deze, waarin een partij een groot 
gedeelte van het werk in het buitenland uitvoert, en de andere partijen daar in mindere mate in 
bij kunnen dragen.  
 Wel kan gesteld worden dat er gedurende het proces intensieve communicatie en 
begeleiding is geweest. Er zijn diverse memo’s en e-mails uitgewisseld met betrekking tot de 
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voortgang van het boek en over de vorm van de publicatie. In die zin kan gesteld worden dat 
gezien de invulling van de samenwerking gekozen is voor de meest optimale vorm van 
management, en dus als succesfactor kan worden aangemerkt. 
 Een andere succesfactor die in deze samenwerking naar voren komt is het feit dat slechts 
een beperkt aantal mensen betrokken werd van de deelnemende organisaties, en dat deze 
personen steeds dezelfde bleven.  
 
Fase 6: Middelen 

Over de middelen zijn slechts een beperkt aantal afspraken gemaakt. De kosten zijn vastgelegd 
in het contract, maar het is niet na te gaan of deze ook daadwerkelijk zo uitbetaald zijn. De 
controle is dus ook minimaal, en is dus een faalfactor in deze samenwerking. 
 
Fase 7: Implementeren 

Al eerder werd gesteld dat een belangrijk deel van het partnerschap uitgevoerd werd door één 
van de partners, namelijk het schrijven en publiceren van het boek door Bosker. Uit de 
communicatiestukken kan gesteld worden dat er voldoende communicatie en betrokkenheid 
was, wat een positief effect heeft op het partnerschap, en om die reden dus ook een succesfactor 
is. Het is onduidelijk of zich bij de implementatiefase problemen voorgedaan hebben, en hoe 
men daar mee om is gegaan.  
 
Fase 8: Monitoring 

Van te voren was niets vastgelegd over monitoring, en binnen dit partnerschap is weinig tot 
niets terug te vinden dat betrekking heeft op monitoringsmechanismen. De aandacht voor dit 
onderdeel was minimaal, aangezien er geen monitoringsmomenten zijn geweest, behalve de 
korte updates met betrekking tot het boek. De reden voor gedegen en uitgebreide monitoring is 
in het theoretisch kader aan bod gekomen, en op basis daarvan kan gesteld worden dat in deze 
samenwerking de monitoring, en de aandacht voor tussentijds leren, een faalfactor vormt. Juist 
dit partnerschap zou een voorbeeld geweest kunnen zijn, van hoe een bepaald idee in het begin 
geheel omgevormd wordt, door obstakels bij externe partijen. 
 
Fase 9: Beoordelen 
Ook over de beoordeling waren vooraf geen afspraken gemaakt. Wel zijn er afspraken gemaakt 
over de te verwachten resultaten, echter, de uiteindelijke resultaten (grotere bewustwording) 
zijn niet te beïnvloeden. Zo wordt gesteld dat “De retail in Nederland neemt tot nu toe weinig 
actie op het gebied van verantwoord inkopen van wijn…”212 
Men kan zich dus afvragen in hoeverre men het partnerschap daarop kan beoordelen. Men kan 
nagaan hoeveel boeken er verkocht zijn, en via welke kanalen, maar de uiteindelijke 
bewustwording bij het publiek of de bedrijven moet blijken uit de specifieke acties die zij 
ondernemen, zichtbaar in bijvoorbeeld het stijgen van inkoop bij WIETA gecertificeerde 
wijnboeren. De daadwerkelijke impact van de output, het boek, is dus enkel indirect te meten, en 
daarmee is ook het succes van het partnerschap niet direct meetbaar. Wat betreft de publicatie 
en distributie van het boek is het partnerschap succesvol, wat betreft het doel om de keten te 
beïnvloeden is het succes nog onzichtbaar.  
 Succesfactor in deze is dat er een vergadering is geweest tussen de partijen waarin veel 
aandacht is besteed aan de beoordeling van het partnerschap. Zo werd er gesproken over de 
mate van publiciteit, het aantal overgebleven boeken bij Baarsma, en ontbrekende 
verkoopcijfers van Super de Boer. Er is geen definitieve impactmeting verricht, maar er is wel 
over gecommuniceerd.  
 
Fase 10: Evalueren 
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Behalve de vergadering die in de vorige fase aan bod kwam, is geen evaluatie van het 
partnerschap op zich te vinden. Uit dezelfde e-mail blijkt wel dat men gezamenlijk 
verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen, en het succes deelt. Echter, een belangrijke 
faalfactor die hier naar voren komt, is dat afspraken over het succes en de evaluatie ontbreken. 
Hoewel de impact lastig te meten is, had men wel een evaluatie kunnen doen naar de 
samenwerking in het algemeen. 
 De faalfactor van evaluatie over een te korte periode speelt hier geen rol, aangezien het 
boek uitgegeven is in 2006, en men een vergaring heeft gehad over de voortgang in 2007.  
 
Fase 11 en 12: Institutionaliseren, behouden of beëindigen? 

In het verslag van de bijeenkomst over de resultaten en de verkoop van het boek en de wijn, 
wordt al nagedacht over het vervolg van het partnerschap: “over een bepaalde tijd kan het 
interessant zijn follow up te geven aan het boek door een goed voorbeeld als Cape Reality te 
volgen. […] We houden elkaar op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen mbt het boek 
en zullen in ieder geval na de Chili reis in mei weer bij elkaar moeten komen om te praten over 
vervolg.”213    
 Het is onduidelijk op welke manier aan dit partnerschap vervolg is gegeven. Er zijn geen 
duidelijke afspraken over data wanneer men de follow-up wil gaan doen, of over de invulling 
van het partnerschap in een andere vorm. Het partnerschap faalt in deze fase dus, doordat er 
geen duidelijke afspraken zijn over de voortgang, en de communicatie daarover, de visies van de 
verschillende partijen of de mogelijkheden.  
 

DSM – OXFAM NOVIB 

Een waterpurifier in India 

HET PARTNERSCHAP 

“Daarbij zijn wij overtuigd van de meerwaarde van die duurzaam ondernemen oplevert, voor 
onze stakeholders en voor ons bedrijf.”214, zo stelt de Raad van Bestuur van DSM. DSM is een 
bedrijf dat wereldwijd actief is op het gebied in de voedingsindustrie en de farmaceutische 
industrie, hoogwaardige materialen en industriële chemicaliën.215 DSM ontwikkelt, produceert 
en verkoopt producten en diensten, die worden toegepast in voeding- en gezondheidsproducten, 
cosmetica, geneesmiddelen, auto’s enzovoorts.  
 In 2002 stelde Kofi Annan van de Verenigde Naties dat ongeveer 1,1 miljard mensen 
geen veilig drinkwater ter beschikking hebben.216 De behoefte aan schoon drinkwater is met 
name groot in derdewereldlanden, als gevolg van langdurige droogtes, gebrekkige 
voorzieningen en slecht functionerende nutsbedrijven.217 DSM besloot in het kader hiervan voor 
het honderdjarig bestaan een prijsvraag uit te schrijven: ‘sharing our dreams, sharing our 
talents.’ Het doel was betrokkenheid van medewerkers vergroten en dit te combineren met CSR. 
Medewerkers mochten met een ingenieus idee komen, iets wat past bij de persoon en bij de 
samenleving. Met deze ‘opdracht’ in het achterhoofd schreven twee medewerkers zich in voor 
de prijsvraag. Zij ontworpen daartoe een speciale waterfilter die de bewoners van de Derde 
Wereld een toekomst moest geven.218 Het project werd verkozen tot winnaar, en mocht in 
samenwerking met DSM ontworpen gaan worden. De waterpurifier gebruikt een 
filtratiesysteem onder druk. Regen- grond- of oppervlaktewater wordt in een vat gegoten, dat 
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vervolgens afgesloten wordt en met de hand onder druk wordt gebracht. Het water stroomt 
door een keramische filter en wordt op die manier gereinigd. Het vuile water stroomt weg, en er 
komt schoon, drinkbaar water uit de purifier. “Het doel van Water4Life was het ontwikkelen en 
op grote schaal produceren van de nieuwe waterfilterapparaten in regio’s waar dat nodig is, 
samen met de mensen die deze nodig hebben.”219 
 India is een van de landen die kampt met problemen als vervuild grondwater door 
arseen en botaantastende fluoride, en oppervlaktewater dat vergeven is van bacteriën en 
virussen. Er is contact gezocht met Oxfam Novib, vanwege de kennis over de lokale markt, en de 
contacten met lokale NGO’s. Aanvankelijk besloten de partijen na overleg de waterpurifier te 
introduceren in Bangladesh. Echter, hier liep het kort na marktintroductie om politieke redenen 
vast, en men besloot het project te verplaatsen naar India.220  
 Tevens werd besloten een lokale organisatie in te schakelen voor voorlichting en 
educatie van de bevolking, en distributie en promotie van de filter.221 Vanuit het netwerk van 
Oxfam Novib werd de lokale DHAN Foundation aangedragen, een organisatie met drieduizend 
vrijwilligers in dienst, die tussen de 600.000 en 3 miljoen Indiërs helpen op diverse gebieden 
door middel van verschillende projecten. DHAN Foundation was ook betrokken bij de 
samenwerking tussen Interpolis en Oxfam Novib, en in dit nieuwe project konden de al eerder 
genoemde selfhelpgroups een lening afsluiten bij DHAN voor een Water4Life-filter. Een van de 
vrouwen was in deze contactpersoon voor DHAN, en via deze vrouw kon één selfhelpgroup een 
waterpurifier krijgen.222 
 Dit was het plan zoals bedacht door de beide partners. Het product werd meerdere 
malen veranderd, aangepast, verbeterd, en uiteindelijk geïntroduceerd na de tsunami-ramp. 
Echter, de bedoeling van het project was, dat de lokale NGO de volledige productie over zou 
nemen zodat het product lokaal kon worden geproduceerd, om zo niet van het Westen 
afhankelijk te zijn. Uiteindelijk is het product overgedragen aan DHAN, en niet binnen het 
partnerschap op de markt gebracht, mede omdat het te duur was om vanuit het Westen te 
ontwerpen en exporteren naar India. 
 

ANALYSE 

Fase 1: Verkennen  
Oxfam Novib heeft niet zelf naar partners gezocht, maar is benaderd voor DSM. Oxfam Novib 
was volgens DSM een invloedrijke NGO met veel draagvlak. Er kwam langzaam een omslag bij de 
Raad van Bestuur voor projecten op maatschappelijk vlak, en Oxfam Novib heeft geholpen om 
deze op de kaart te krijgen, en te zorgen dat de top zich uitsprak.223 

Men zou kunnen stellen dat het partnerschap opgezet is vanuit een idee van synergie. De 
situatie, een product ontwerpen en uitzetten in ontwikkelingslanden, was voor DSM vrij nieuw. 
Wat betreft de ontwerpers van de filter kan men spreken van echte pioniers, en voor DSM dus 
ook. DSM had de kennis over vervuild water, filtersystemen, maar het ontbrak aan kennis over 
ontwikkelingslanden en de behoeften daar. Bij Oxfam Novib was de situatie omgekeerd: zij 
hadden geen kennis over water en filtersystemen, maar wel kennis en ervaring in 
ontwikkelingslanden. De twee partijen konden dus iets betekenen voor elkaar, wat een 
succesfactor vormt. De rol van Oxfam Novib was niet nieuw, zij speelden voor makelaar door 
financieel te steunen, en lokale partners in contact te brengen met DSM, en laatst genoemde te 
voorzien van informatie over de landen, de situatie daar en de kansen en bedreigingen. Er is dus 
geen sprake geweest van het benaderen van meerdere partners of stakeholders. Oxfam Novib 
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werd benaderd en is met het concrete plan aan de slag gegaan. Zij hebben gedurende de 
samenwerking kennis verzameld, maar het doel was wel vanaf het begin helder: filtersystemen 
distribueren in derde wereld landen. Het feit dat er niet van tevoren onderzoek is gedaan is een 
faalfactor, maar het gezamenlijke, heldere doel is een succesfactor.  
 Volgens DSM was het feit dat zij een bedrijf waren voor Oxfam Novib reden om de 
samenwerking aan te gaan, en voor hen was de reden dialoog. Oxfam Novib werd gezien als een 
waardevolle partner in dialoog, omdat zij zowel kritisch als positief zijn. 
  Draagvlak voor dit project was groot omdat Oxfam Novib water als een van de 
belangrijkste speerpunten in het beleid had. Dit had tot gevolg dat het partnerschap goed was 
ingebed, een belangrijke succesfactor. 
 
Fase 2: Identificeren 

Voor zover bekend zijn er door DSM geen andere partijen benaderd voor deze samenwerking. 
Dit is een succesfactor in de zin dat er geen concurrentie is die de samenwerking kan verstoren.  

Een faalfactor is dat er door Oxfam Novib geen quickscan gedaan is van het bedrijf DSM, 
ondanks dat zij toch een intensieve relatie aangingen. Wel stelt DSM dat er gesprekken zijn 
geweest met Oxfam Novib over de sociale verantwoordelijkheid met de corporate secretary. 
Daar kwam uit naar voren dat het bedrijf CSR als onderdeel in de strategie heeft. Ook is met de 
directeur gesproken over dit onderwerp. Het feit dat een quickscan ontbreekt en geen 
risicoanalyse is gedaan, is toch problematisch gebleken in deze samenwerking. Men heeft de 
basis van het partnerschap verkeerd ingeschat. Water is geen basis van DSM, het zit niet in de 
core-business. Dit feit alleen is geen basis voor een duurzame relatie, zo stelt DSM. Men heeft 
deze partner dus puur gekozen op basis van de waardetoevoeging en de betrokkenheid bij het 
thema water. 

 De beweegredenen en visies zijn duidelijk naar elkaar uitgesproken, en waren van te 
voren bij DSM ook al duidelijk, maar zijn niet vastgelegd in een MoU, wat een faalfactor vormt in 
de samenwerking omdat er geen afspraken over het doel, de rollen en verantwoordelijkheden 
zijn vastgelegd. Er is wel een overeenkomst getekend tussen DSM en de nieuw opgerichte 
stichting Water4Life, een stichting die in het leven geroepen in het kader van het project. Ook is 
er een financiële overeenkomst waarin de rechten en plichten op gebied van financiën voor alle 
partijen zijn vastgelegd.224 

De primair verantwoordelijke individuen zijn gedurende het hele project hetzelfde 
gebleven, waardoor het project gestroomlijnd verliep, men elkaar steeds beter ging vertrouwen 
en er een hoge mate van continuïteit was, wat belangrijke succesfactoren vormen in het 
partnerschap. 
 
Fase 3: Bouwen 
Elke partij heeft een bepaalde reden waarom zij in het partnerschap stappen. Het doel van dit 
partnerschap was opgesteld door DSM en Water4life, Novib heeft daarin geen input gehad.225 
DSM zocht voor het kunnen volbrengen van haar project de missende elementen, en vond daar 
als partner Oxfam Novib voor. Oxfam Novib had de keus in deze rol mee te doen aan het project, 
of niet.  

Het doel waaraan zij bij zouden dragen was helder, echter nergens echt vastgelegd, 
behalve in het contract tussen DSM en Water4Life. Er is verder weinig tot niet onderhandeld 
over de invulling van het partnerschap, behalve het te kiezen land waar het project uitgevoerd 
zou gaan worden. Dat wil echter niet zeggen dat er geen ‘common goal symmetry’ was. Men was 
het van beide kanten eens met het project en de invulling ervan, wat een succesfactor vormt in 
de samenwerking.  

Er is geen Legal binding document waarin de rollen, verantwoordelijkheden en 
besluitvormingsprocedures vastlagen, men werkte op basis van vertrouwen. Het partnerschap 
was binnen Oxfam Novib niet extreem verankerd, vanwege de rol die zij speelden in deze 
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samenwerking, namelijk vooral financieel. Ook zijn er geen andere NGO’s ingelicht over de 
samenwerking, wat bij negatieve publiciteit tot problemen zou kunnen leiden. Beide punten 
kunnen dus aangemerkt worden als faalfactoren in deze samenwerking. 
 
Fase 4: Planning 
Er is geen gedetailleerde planning van het geheel. Er zijn geen afspraken over de te nemen 
stappen, de data van missies, de einddatum. Ook ontbreekt een duidelijke, gedetailleerde 
projectbeschrijving, met daarin de tussenstappen, de verantwoordelijkheden, de input en 
outcomes enzovoorts. Het ontbreken van een planning is een faalfactor in dit partnerschap. De 
reden hiervoor is volgens DSM dat de dialoog verschoof naar de partnerorganisatie, en weg van 
Oxfam Novib. Men ging vanuit DSM elke maand naar DHAN Foundation, en er was dan ook 
regelmatig contact. Ook is het zo dat er enige tijd elke dag iemand van DSM aanwezig was bij 
DHAN, er was intensief contact, want daar moest het gebeuren. Met Oxfam Novib was nauwelijks 
contact, ongeveer 1 a 2 keer per jaar.226  
 
Fase 5: Managing 
Binnen Oxfam Novib was slechts één persoon betrokken bij dit partnerschap, wat een 
succesfactor is, omdat er weinig overlegd hoeft te worden, waardoor besluiten sneller gemaakt 
kunnen worden. 

Er is geen specifieke managementvorm gekozen, alles ging vanzelf, zonder afspraken. 
Voor Novib was dit ook van beperkt belang, omdat het voornamelijk ging om de samenwerking 
tussen de lokale partner en DSM en Water4Life. Er is wel sprake van intensieve communicatie, 
en intensieve begeleiding maar in mindere mate vanuit Oxfam Novib, aangezien zij voornamelijk 
zorg droegen voor de kennis omtrent de landen en financiële steun verzorgden. DSM stelt dat 
Oxfam Novib wel altijd op de hoogte was, maar nooit aanwezig. Ook de lokale poot van Oxfam 
Novib, Oxfam India, was wel geïnformeerd, maar niet betrokken. Daarbij was het zo dat vanuit 
DSM twee medewerkers fulltime aan het project werkten, en één half time, en bij Oxfam Novib 
was slechts een medewerker betrokken. Zowel DHAN als DSM hadden een aparte 
projectorganisatie opgezet om het project in goede banen te leiden. 
 
Fase 6: Middelen 
DSM heeft zorg gedragen voor de technische kennis en onderzoeken, Oxfam Novib voor de 
kennis met betrekking tot ondernemen in de Derde Wereld, en financiële steun. Er heerste geen 
onduidelijkheid over de in te brengen middelen, echter, er was ook niets formeel vastgelegd, dus 
er was geen afbakening van wie waarvoor verantwoordelijk was. In die zin was het vertrouwen 
en de goede relaties een belangrijke succesfactor, maar het ontbreken van overzicht van 
middelen en afspraken kan als belangrijke faalfactor worden aangemerkt in deze fase.  
 
Fase 7: Implementatie 
Ondanks de beperkte rol van Oxfam Novib tijdens de implementatiefase, is het project 
gedurende de looptijd voldoende ingebed gebleven. Echter, Oxfam Novib is nooit zelf bij DHAN 
geweest voor dit specifieke project. De rol van Oxfam Novib was klein, maar de betrokkenheid 
daarom niet minder. Er waren regelmatig voortgangsrapporten en updates, en diverse 
bijeenkomsten daaromtrent.227 Deze factoren hebben een bijdrage geleverd aan een goed 
verloop van het partnerschap.  

Een van de belangrijkste problemen die zich voordeed was de instabiele politieke 
situatie in Bangladesh. Deze problemen kon men niet omzeilen, en in overleg is toen besloten 
over te stappen naar India, waar Oxfam Novib ook een partner had die geïnteresseerd was in het 
product.228 DSM stelt dat er een moeizame start is geweest met de DHAN Foundation en dat er 
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min of meer sprake was van verplichte samenwerking. Dit kan als faalfactor aangemerkt 
worden, mede ook omdat Oxfam Novib hierin mogelijk een meer begeleidende rol had moeten 
spelen. Hieruit blijkt dat een partnerschap een dynamisch geheel is, wat continu aandacht 
vraagt, en waar onverwachte ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Ook overleg tussen de 
partijen is belangrijk, zoals bij een voorgaand beschreven probleem. Wanneer er voldoende 
contact en betrokkenheid is kan men snel overleggen, een besluit nemen en handelen.  
 
Fase 8: Monitoring 

Er is ook in dit partnerschap in beperkte mate aandacht besteed aan de monitoring van de 
voortgang gedurende het proces. In deze fase is wel veel gecommuniceerd over de voortgang, 
mede ook door de risico’s van het project en de problemen die de testproducten telkens 
ondervonden. Zo stelt DSM dat de relatie met DHAN lastig was en dat zij zich vaak afvroegen of 
ze door moesten gaan als er vanuit DHAN niets kwam. Zij moesten regelmatig nagaan of men 
nog op een lijn zat, “dat regelde Oxfam dan vaak weer.”229 

Echter, ook hier had de monitoring vaak betrekking op de purifier, en niet op de 
samenwerking. Er heeft geen intensief onderhoud van de relatie plaatsgevonden, en ook geen 
geplande monitoring. Het feit dat dit niet heeft plaatsgevonden, en er geen intensief onderhoud 
is gepleegd maakt dat deze fase grotendeels faalfactoren bevat. Daarbij komt wel dat de effecten 
van het product lastig te meten zijn tussentijds, omdat het product toen steeds niet op de markt 
was en er dus geen invloed op armoede gemeten kon worden. Er is wel een versie van het 
product uitgedeeld na de Tsunami, maar hierover zijn geen resultaten bekend, er is ook geen 
evaluatie of onderzoek naar gedaan. 
 

Fase 9: Beoordelen 

De laatste fasen van het partnerschap, de beoordeling en evaluatie, zijn in dit partnerschap het 
lastigst. In wezen kan gesteld worden dat de samenwerking op zich positief was, maar het 
uiteindelijke doel binnen het partnerschap niet is gehaald. Toch beoordelen beide partijen de 
samenwerking als succesvol. Uiteindelijk heeft Water4Life in een andere samenwerking de 
purifier op de markt kunnen brengen, en doet dit nu ook in andere landen. Echter, DSM stelt dat 
dit niet het doel van de samenwerking was. De purifier moest lokaal ontworpen worden omdat 
het lokaal geproduceerd moest kunnen worden, tegen een lage prijs. Ontwerpen in Nederland en 
importeren is nooit een doel geweest. Het idee was dat DHAN het product verder zou ontwerpen 
en op de markt zou brengen. De perceptie van beide partijen lopen hier dus in de eindfase 
uiteen, aangezien Oxfam Novib van mening was dat de purifier niet op de markt kwam omdat 
deze te duur bleek te zijn.230 

De impact van het partnerschap is onduidelijk omdat het project niet gericht was op het 
marktelement. Pas na de samenwerking in het product op de markt gekomen, en de impact van 
de purifier als zodanig is dus niet te meten in het partnerschap.  
 Wat echter opvallend is als we kijken naar de beoordeling, is dat er door Oxfam Novib 
geld gestoken is in dit project maar er geen gegevens zijn van wat er met het geld is gebeurd. Een 
deel van het geld zal zijn gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling, maar daarover is niets 
bekend. Wat betreft de beoordeling van de input heeft men dus ook gefaald. Het geld is in het 
project gestoken, maar er kan niet beoordeeld worden of dit verantwoord is gedaan, en waar het 
overige geld gebleven is.  
 
Fase 10: Evalueren 

Net als de beoordelingsfase heeft ook de evaluatiefase niet de aandacht gehad die het verdient. 
Het ontbreken van een evaluatie is een faalfactor gebleken in deze samenwerking. Er is niet 
geëvalueerd op de samenwerking, maar ook niet op het product. Wel is men binnen DSM 
nagegaan of men door wilde gaan met projecten op gebied van Water, omdat dit geen core-
business was. Wel is er een e-mailbericht waarin een aantal aandachtspunten staan voor DSM, 
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met betrekking tot ‘knowhow’ voor het ontwikkelen van zinvolle maatschappelijke 
toepassingen.231 Echter, dit is voor een dergelijke langdurige en intensieve samenwerking te 
summier. De evaluatiefase is dus in zijn geheel een faalfactor gebleken in het proces van dit 
partnerschap. 
 
Fase 11: Institutionaliseren 

Er waren geen afspraken over de beëindiging van de samenwerking, of over de afronding, wat 
naast een ontbrekende evaluatie nog een faalfactor vormt. Beide partijen hebben het product 
overgedragen aan DHAN Foundation, die het product later samen met Water4Life op de markt 
heeft weten te brengen. Men heeft nooit de intentie gehad, althans niet vanuit DSM om het 
product op grote schaal te verspreiden. Tevens was DSM van mening dat zij geen projecten op 
water meer wilden doen, omdat zij dit geen core-business vonden. Wel is toen gekeken naar 
mogelijkheden op gebied van voedsel, maar van water omschakelen naar voedsel is lastig. 
Andere voorbeelden waren projecten met het vrouwencondoom waar DSM ook de kennis en 
middelen voor had, en er is gedacht over andere landen. DSM stelt dat “beide partijen [hadden] 
zich beter moeten voorbereiden, dan was er mogelijk iets langdurigs uitgekomen.”232 Ook had 
beter uitgesproken moeten worden dat het ging om een project. De vraag is of Oxfam Novib 
duidelijk heeft gemaakt of dit project de aanloop naar dialoog moest vormen, en zij gericht 
waren op een langdurige band. Ook was het zo dat er contacten waren met de projectgroep van 
DSM, en niet met DSM als bedrijf. 
 
Fase 12: Behouden of beëindigen? 

DSM stelt dat het partnerschap eigenlijk nooit goed is beëindigd. Er was ruzie in de stichting 
Water4Life, de financiën waren niet rond en dat maakt de gehele afronding onduidelijk.233  

Er zijn geen verwachtingen uitgesproken of afrondende gesprekken gehouden. Ook heeft 
men niet meer gesproken over de evaluatie, verder contact of concurrentie van andere bedrijven 
of NGO’s. Uiteindelijk is het project voortgezet in Water4Life, in samenwerking met DHAN 
Foundation, maar inmiddels ook in andere landen en met andere partners. Oxfam Novib steunt 
Water4Life als organisatie verder niet. 
 

HEIPLOEG – OXFAM NOVIB 

HET PARTNERSCHAP 

Aan het partnerschap met Heiploeg ging een onderzoek vooraf. Het onderzoek handelde over de 
sociale, economische en ecologische knelpunten van garnalenteelt in Indonesië, en een 
sectorstudie van de Nederlandse garnalenmarkt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de 
garnalenteelt een negatieve invloed op het milieu en de samenleving heeft: “some of the social 
costs […] are food and income insecurity for local people, credit debts, displacement, violence 
and child labor.”234 Samen met Friends of the Earth en IUCN stelde Oxfam Novib vijf criteria op 
waaraan garnalenhandelaren zich dienden te houden. De vraag was hoe deze vijf criteria 
gecontroleerd konden worden. 
 Een jaar of vijf geleden kwam Oxfam Novib in contact met Heiploeg. Heiploeg is de 
grootste garnalenimporteur van Europa, en Oxfam Novib had garnalen als sector binnen het 
Private Sector Program. Oxfam Novib ging met Heiploeg in gesprek over de problemen in de 
sector en de principes waar je aan moet voldoen wil men verantwoord garnalen inkopen. Een 
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medewerker van Oxfam Novib stelt dat Heiploeg hierin zeer responsief opstelde, en dat er open 
over gesproken werd. Heiploeg maakte wel vanaf het begin al duidelijk dat als er iets moest 
gebeuren dat het binnen de kaders van Global Gap moest. Global Gap is een standaard voor 
voedselveiligheid. Als er ook standaarden voor milieu en sociale issues moesten komen dan 
moesten deze passen binnen de principes van Global gap. Daar ging Oxfam Novib wel mee 
akkoord. Echter, het proces van het ontwerpen van deze standaarden bleek een lang traject, veel 
langer dan was voorzien. De gedachte was dat de criteria relatief snel op poten zouden zijn en 
men dan een project zou kunnen starten. Doordat de formele weg, via GG, gekozen werd duurde 
het allemaal veel langer.  
 Oxfam Novib heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van standaarden op sociaal en 
milieugebied binnen de Global gap, en er zijn gesprekken geweest over het testen van deze 
standaarden met leveranciers. In die zin was het volgen van de formele weg een positieve 
ontwikkeling, omdat de standaarden nu ook gelden voor de rest van Europa. Daarvoor was een 
project nodig. Daarvoor is een ‘Letter of Intent’ getekend, maar het gehele proces duurde zolang, 
en Oxfam Novib werd telkens ingehaald door nieuwe ontwikkelingen, dat er nooit een formele 
relatie tot stand is gekomen. Heiploeg is voorzitter van de technische commissie van Global gap 
met betrekking tot de standaarden voor garnalen, en hebben Oxfam Novib gevraagd als 
adviseur. Zij hebben daarin toegestemd, onder de voorwaarde dat zij geen goedkeuring zouden 
geven aan de standaarden tenzij het volledig anders zou worden ingericht, en de NGO’s een 
andere rol zouden krijgen.  
 De Global Gap was daar niet klaar voor, maar Oxfam Novib stelt wel dat zij een positieve 
invloed hebben gehad op het geheel. Partners in de GG luisteren nu naar NGO’s en zijn opener in 
hun visies, mogelijkheden en standpunten. Inmiddels zijn de standaarden er wel en is Oxfam 
Novib met Heiploeg aan het kijken of zij een project kunnen starten om na te gaan hoe de 
certificering gaat, en dus eigenlijk willen gaan aanvangen met het originele plan. Het was dus 
geen zaak van een verplichte samenwerking waar een van de partijen niet aan wilde, maar het 
feit dat het juiste moment niet gevonden kon worden, en een deel van de partijen niet klaar 
waren voor een partnerschap. Tevens is Oxfam Novib van mening dat haar beeld van een 
partnerschap er vijf jaar geleden heel anders uitzag: “we dachten dat het makkelijker was dan 
het bleek te zijn”.235 Er gaan lange fasen aan vooraf, het kost veel tijd stelt een medewerker. “Ook 
nu we waarschijnlijk binnen het Initiatief Duurzame Handel van de overheid aan de slag gaan, 
die geven er geld voor, maar dan moet je het nog steeds eens worden over de invulling.”236 

ANALYSE 

Fase 1: Verkenning 

Ook dit partnerschap is een voorbeeld van een reactie vanuit Oxfam Novib op een toentertijd 
opkomend issue, namelijk de garnalenteelt en de problemen die in deze sector spelen. Er was 
geen sprake van zogenaamde pioniers in de organisatie, maar van een reactie op een aantal 
onderzoeken. Er was echter ook geen sprake van een verplichte samenwerking, een belangrijke 
faalfactor binnen partnerschappen. Oxfam Novib heeft dit onderwerp vanuit verschillende 
hoeken benaderd, op basis van verschillende strategieën. 

Men is gestart met het inzetten van een campagne om bewustwording te creëren onder 
de bevolking, en is tegelijkertijd gestart met het benaderen van bedrijven. Verschillende 
garnalenimporteurs zijn benaderd, en betrokken bij het opstellen van de vijf criteria. Als een van 
de grootste importeurs van garnalen, zo niet de grootste, is men om de tafel gegaan met 
Heiploeg om verder te praten over de invulling hiervan. In overleg met Heiploeg en andere 
bedrijven uit deze sector is een doel opgesteld, namelijk het verantwoord maken van de 
garnalenteelt en de sociale condities daaromtrent.  
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Fase 2: Identificeren 

Voor de samenwerking met Heiploeg is zowel een risicoanalyse als een quickscan gemaakt. De 
risicoanalyse is uitgevoerd door een medewerker van Oxfam Novib, en daarin kwamen de 
volgende onderwerpen aan bod: kansen voor relevante verandering, consequenties van 
eventueel succes, de waarschijnlijkheid van het bereiken van de uitkomsten, de kosten van de te 
behalen resultaten, de bedreigingen en de consequenties daarvan, de kansen op verlies, en 
management. Uit de risicoanalyse werd geconcludeerd dat ‘De kansen op een positief resultaat 
lijken groot, mits de voorbereiding goed is en Novib’s rol duidelijk, ook t.o.v. de betrokken 
bedrijven (wat kan Novib bieden?)’.237  
 De quickscan is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Een quickscan is 
een onderzoek naar de mate waarin bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een 
van de onderdelen van een quickscan is een risicoanalyse. Daarnaast wordt het beleid aan een 
analyse onderworpen, en wordt gekeken hoe de implementatie van het MVO beleid heeft 
plaatsgevonden. De quickscan concludeert dat het bedrijf zich bewust is van de problemen in de 
keten, en dat zij de verantwoordelijkheid hiervoor serieus neemt, gezien de concept-
inkoopvoorwaarden en de stakeholder-dialoog die er over gaande is binnen Heiploeg.  
 Succesfactoren die in deze samenwerking naar voren komen is de bereidwilligheid om 
mee te werken: “De medewerking van het bedrijf aan dit onderzoek was lofwaardig en uit het ter 
beschikking stellen van het auditrapport blijkt ook de transparantie van het bedrijf.”238 Op basis 
van de uitkomsten van de quickscan, het belang van het probleem en het feit dat Heiploeg de 
grootste importeur is, en daarin een belangrijke voorbeeldfunctie heeft, is gekozen om met deze 
partner in zee te gaan. Middels de quickscan is er meer inzicht gekomen in de beweegredenen 
van de beide partners en de cultuur van Heiploeg. Het feit dat Heiploeg en andere bedrijven uit 
de branche al om de tafel hadden gezeten om nieuwe richtlijnen te ontwerpen, geeft aan dat de 
doelstellingen zeker pasten in de strategie van het bedrijf, dat er overeenstemming was op de 
basiscriteria en de focus. Er was door alle onderzoeken veel inzicht in de complexiteit van het 
probleem, waardoor er ook geen sprake was van een faalfactor op het gebied van complexiteit. 
De primair verantwoordelijke individuen zijn gedurende het hele proces aangebleven, wat een 
belangrijke bijdrage levert aan een succesvol partnerschap. 
 
Fase 3: Bouwen 

In deze fase wordt het partnerschap uitgebreid en worden de afzonderlijke en gezamenlijke 
doelstellingen vastgesteld. Hoewel er geen duidelijkheid is op het gebied van weerstand en 
verankering in de organisatie, de twee belangrijkste faalfactoren in deze fase, zijn er ook weinig 
echte succesfactoren aan te wijzen. In de eerste fase werd al duidelijk dat Heiploeg en Oxfam 
Novib zich beiden konden vinden in het verbeteren van de richtlijnen voor de garnalensector, 
maar er staat nergens vastgelegd, in een MoU bijvoorbeeld, wat precies de gezamenlijke doelen 
moesten worden. Ook is er geen Legal binding document opgesteld waarin basisvoorwaarden 
zijn geschapen over de doelstellingen, communicatie, oplossen van eventuele obstakels, rollen 
van partijen, taken, planning, etc. 

Het overleg met andere NGO’s wordt als een succesfactor gezien. Oxfam Novib heeft in 
dit partnerschap samengewerkt met onder andere Milieudefensie en IUCN, de International 
Union for Conservation of Nature. Oxfam Novib heeft dus overleg gepleegd met NGO’s die in dit 
vakgebied actief zijn.  
 Ook verankering in de organisatie kan als een belangrijke succesfactor worden gezien. Er 
is veel gedocumenteerd over dit partnerschap, waaruit blijkt dat er regelmatig overleg is 
geweest, en dat het partnerschap hoog op de agenda stond.  
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Fase 4: Planning 

Er is geen gedetailleerde planning van het partnerschap terug te vinden in het archief. Wel is er 
tussentijds een soort evaluatiemoment geweest binnen Oxfam Novib. Daarin werden voor elk 
van de vijf strategieën de resultaten voor 2004 en 2005 bekend gemaakt, en de daaropvolgende 
actiepunten voor 2006. Deze actiepunten zijn echter ook zeer beknopt weergegeven. Er is geen 
projectbeschrijving, maar ook geen contract met afspraken over de planning en de duur, de 
activiteiten etc. Deze fase kan dus gezien worden als een faalfactor in de samenwerking. 
 
Fase 5: Management 

Ook bij dit partnerschap waren meerdere mensen binnen Oxfam Novib betrokken. Er was geen 
duidelijke coördinator of eindverantwoordelijke. Intensieve begeleiding van het partnerschap 
wat in deze fase belangrijk wordt geacht, was er in die zin dat er binnen Oxfam Novib regelmatig 
is overlegd, maar van communicatie met andere partners zijn geen stukken te vinden. Gesteld 
kan dus worden dat er twee belangrijke faalfactoren in dit stadium waren: beperkte 
communicatie en beperkte begeleiding.  
 
Fase 6: Middelen 

Er zijn geen afspraken terug te vinden over de in te brengen middelen, vaardigheden en 
capaciteiten van elk van de partners, omdat er ook geen contract of overeenkomst getekend is. 
Een faalfactor dus, die voortkomt uit een eerdere fase. 
 
Fase 7 en 8: Implementeren en monitoring 

Aangezien er geen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de implementatie, er geen contract 
was over afspraken, middelen en doelen, is er ook weinig bekend over de implementatiefase. 
Wat wel bekend is, zijn een aantal interne memo’s waarin Oxfam Novib haar bezorgdheid en 
visie op het verloop van het partnerschap uit. Daarin wordt gesteld dat het partnerschap vrij 
nieuw was voor alle partijen, zeer traag verliep en dat er gebrek was aan politieke wil om de 
balans te maken tussen enerzijds markttoegang en duurzame productiemiddelen: “Wij hebben 
meermaals moeten constateren dat vragen met betrekking tot […], of andere onderwerpen die 
relateren aan duurzaamheid niet of onvoldoende serieus werden genomen.”239 Naar aanleiding 
van deze memo kan gesteld worden dat de inbedding van de doelstelling van Oxfam Novib 
onvoldoende was, en dat daaraan ook onvoldoende aandacht werd besteed. Behoeftes en 
belangen werden in deze fase dus niet gerespecteerd, er was weinig aandacht voor en het 
partnerschap werd onvoldoende onderhouden om deze breuk op te vangen. Het gevolg was dat 
Oxfam Novib en IUCN de samenwerking vroegtijdig hebben opgezegd: “Daarom hebben wij 
besloten niet langer te willen deelnemen aan dit partnerschap…”240 
 
Omdat het partnerschap vroegtijdig beëindigd is, zullen de overige fasen van het model buiten 
beschouwing worden gelaten. 

MIAN - OXFAM NOVIB 

Een samenwerking tussen Oxfam Novib, MIAN, Interpolis, Eureko, Rabobank Foundation, en 

DHAN Foundation 

HET PARTNERSCHAP  
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Novib erkent dat microverzekeringen kunnen bijdragen aan risicospreiding voor armen in 
Derde Wereld landen. Zij heeft daarom de wil om bij te dragen aan een duurzame verbetering 
van de leefomstandigheden van deze groep via een systeem van ‘microinsurance’ of wel 
microverzekeringen.  
  De Rabobank Foundation verstrekte in India al verschillende jaren microkredieten. Op 
het moment dat men zich bij Oxfam Novib voor het eerst ging buigen over microverzekeringen, 
kwam bij de Rabobank Foundation het idee op dat, wanneer mensen geld geleend en gespaard 
hebben met microkredieten, er een wens komt om deze ook te beschermen. 

De Rabobank Foundation en Oxfam Novib zijn toen samengekomen: “Rabobank is 
natuurlijk een bank, en Oxfam een NGO, en we willen microverzekeringen.”241 De Rabobank 
heeft toen Interpolis242 in het spel gebracht. Binnen Interpolis was een aantal medewerkers zeer 
enthousiast over werken in ontwikkelingslanden. De vraag was of de kennis omtrent moeilijk 
verzekerbare risico’s, zoals overstroming en veeziekten, zouden kunnen worden toegepast in 
een derdewereldland, om daar onderlinge verzekeraars op te zetten. In 2001 heeft Oxfam Novib 
onderzocht in hoeverre er bij partnerorganisaties in het zuiden belangstelling was voor 
dergelijke verzekeringen, en welke rol zij daar zou kunnen spelen. De uitkomst van het 
onderzoek was dat ‘microcredit partners’ van Oxfam Novib zeer geïnteresseerd waren in 
microverzekeringen, en er in sommige gevallen al mee hadden geëxperimenteerd. In 
samenwerking met de Nederlandse partners FOV (Federatie van Onderlinge Verzekeraars), 
Interpolis en Rabobank Foundation is Oxfam Novib in 2002 op zoek gegaan naar mogelijke 
partners binnen haar netwerk in Bangladesh, India en Sri Lanka. De beste partner voor 
samenwerking bleek de partnerorganisatie DHAN Foundation in India. De DHAN Foundation is 
een microkrediet organisatie met ongeveer 700.000 leden, verspreid over verschillende 
verzekeringsproducten. De ‘Development of Humane Action Foundation (DHAN)’ focust zich 
sinds 1990 op bankieren voor vrouwen en agricultuur op basis van waterreservoirs voor kleine 
en middelgrote boeren. DHAN wordt gezien als een van de belangrijkste spelers in Zuid India op 
het gebied van verzekeringen en het opzetten verzekeringen voor zogenaamde ‘self-help-
groups’.243  

Een aantal medewerkers van Interpolis en Oxfam Novib zijn naar India gegaan, om 
kennis te nemen van de lokale situatie bij DHAN Foundation. Men zag daar potentie in de 
verzekeringen, met name omdat samenwerking met lokale verzekeraars niet succesvol was 
geweest. Oxfam Novib, Interpolis en DHAN Foundation hebben toen besloten dit project samen 
te gaan doen. Besloten werd om elk de helft van het project te sponsoren, en op basis van die 
overeenkomst werd een businessplan geschreven. Echter, DHAN Foundation stelde dat zij naast 
financiële steun ook technische assistentie wensten. Om die reden is er een technisch team 
opgezet, die de technische missies zou begeleiden. Tussen de Rabobank Foundation en Oxfam 
Novib is op dit onderdeel een apart Memorandum of Understanding getekend, waarin is 
vastgelegd wat de technische missie moeten behelzen en waar zij aan moeten voldoen.  
 Binnen de herverzekeringsafdeling van Interpolis ging men steeds meer van dergelijke 
projecten opzetten. Dit paste echter niet direct in de visie van een lokaal landelijk werkende 
verzekeraar, en om die reden zijn de vrijwilligersactiviteiten gesepareerd van Interpolis, in de 
organisatie MIAN (MicroInsurance Association Netherlands). In MIAN hebben niet alleen 
medewerkers van Interpolis zitting genomen, maar ook van een aantal andere verzekeraars, 
onder meer de koepel Eureko, waarin zowel Nederlandse als andere Europese verzekeraars 
zitten. Na vijf jaar heeft MIAN haar doelstelling niet kunnen behalen, en gaat terug naar de 
oorspronkelijke eenvoudige levensverzekeringen. Binnen Eureko was inmiddels zoveel kennis 
beschikbaar over allerhande typen verzekeringen dat men besloot een aparte afdeling op te 
richten voor microverzekeringen, binnen de poot van CSR. Eureko legt daarbij de nadruk op de 
producten die MIAN niet aanbiedt. Het gevolg hiervan is dat Oxfam Novib nu twee partners 
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heeft: MIAN voor de levensverzekeringen, en Eureko voor de rest. Op dit moment loopt het 
samenwerkingsverband nog steeds, en is men aan het zoeken naar een manier om deze met 
Eureko te formaliseren.244 
 De uiteindelijke MoU is getekend tussen Oxfam Novib en MIAN. De oorspronkelijke 
samenwerking tussen Oxfam Novib en de Rabobank Foundation is dus uiteindelijk uitgegroeid 
tot een samenwerking tussen Oxfam Novib, MIAN en Eureko, en in mindere mate zijn ook de 
Rabobank Foundation en Interpolis betrokken. MIAN en Eureko werken samen met de lokale 
organisatie DHAN Foundation, en Oxfam Novib is in die relatie financieel en controlerend 
betrokken.  

DOELSTELLING VAN HET PARTNERSCHAP 

Het DHAN project omvat de tweede fase van ‘People’s Mutuals’. People’s Mutuals is een aparte 
rechtspersoon opgezet door DHAN, specifiek gericht op microverzekeringen. Zij richt zich op het 
onderhandelen met mainstream verzekeraars om hun producten aan te passen aan de armen. In 
India hebben verzekeraars een verplicht quotum voor rurale en sociale sector, en dus speelt 
DHAN een belangrijke rol. DHAN treedt op als tussenpersoon op het gebied van 
levensverzekeringen, en doet onderzoek naar lifestock en gewassen.  

In elke stad of wijk vormen ongeveer 15 families een lokale zelfhulpgroep, voornamelijk 
bestaande uit vrouwen. Vijftien van deze groepen vormen samen een cluster, en vijftien clusters 
vormen een federatie. Elke federatie bestaat dus uit zo een 3000 tot 3500 leden. In totaal zijn er 
72 federatie. Het idee is dat elk van deze federaties uiteindelijk, met hulp van MIAN en DHAN 
een eigen bedrijf voor microkrediet opzet. 

Het doel van de samenwerking was om via het bedrijfsleven technische kennis, in deze 
verzekeringstechnische kennis, inbrengen in projecten van Oxfam Novib. Het partnerschap is 
daarmee dus transactioneel, gericht op de core-business van beide partijen, en op de inbreng 
van middelen en kennis op die gebieden. Het partnerschap valt tevens onder de categorie 
‘micro’, daar het een specifiek doel in een specifiek land had, namelijk in 2006 300.000 leden te 
hebben gedekt met een of meer verzekeringsproducten. In 2009 moeten 27 federaties de risico’s 
van 100.000 leden dekken, met eigen verzekeringsproducten ter waarde van 1 biljoen Indiase 
Roepie (INR). Tevens zullen 600.000 leden verzekerd zijn bij mainstream verzekeraars, ter 
waarde van 7 biljoen INR. In 2009 is het ook de bedoeling dat People’s Mutuals de status van 
volledig erkende organisatie heeft bereikt, wat inhoudt dat oplossingen voor het reduceren van 
kwetsbare risico’s van de armen zijn opgestart. Ook zijn oplossingen getest voor de 
belangrijkste, meest voorkomende risico’s. People’s Mutuals zal volledig zelfstandig zijn in 
november 2011. 

ANALYSE 

Het partnerschap zoals hierboven beschreven loopt al enkele jaren. Het nadeel is echter dat 

er, buiten het MoU tussen Oxfam Novib en MIAN, niets is geformaliseerd, of op papier is 

vastgelegd. De analyse van het partnerschap is dus volledig gebaseerd op een aantal 

interviews, en de beperkte schriftelijke informatie die beschikbaar is.  

 

Fase 1: Verkenning 

Vanuit Oxfam Novib kwam de suggestie voor microverzekeringen op in 2001/2002. Binnen de 
financiële diensteenheid, waaronder microkrediet viel, werd de opkomst van 
microverzekeringen gesignaleerd. Omdat er nog weinig bekend was over dit nieuwe product in 
armoedebestrijding was er sprake van een grote uitdaging. Om te onderzoeken wat de uitdaging 
precies zou omvatten, en wat de mogelijkheden voor Oxfam Novib waren in deze, is een survey 
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gedaan bij de counterparts met als doel te achterhalen of er vraag was naar een dergelijk 
product. Een uitgebreid onderzoek naar een uitdaging is van groot belang, om de risico’s, kansen 
en bedreigingen in te kunnen schatten, en een heldere visie op te kunnen stellen. Er werd een 
overzicht gemaakt van de gaande ontwikkelingen en de vraag vanuit de organisaties. Vervolgens 
heeft men een concept nota aan de directie van Oxfam Novib gestuurd, aangaande de 
ontwikkelingen op het gebied van microverzekeringen en de mogelijkheden en wensen om 
hiermee aan de slag te gaan. Gesteld kan dus worden dat pioniers in de organisatie de 
ontwikkelingen hebben gesignaleerd, voldoende uitgebreid onderzoek hebben gedaan, en naar 
de organisatie hebben gecommuniceerd deze uitdaging aan te willen gaan omdat zij hierin een 
toekomst zagen voor Oxfam Novib. Hierin zijn een aantal belangrijke succesfactoren voor het 
partnerschap gelegen, te weten de aanwezigheid van pioniers met de moed om een uitdaging 
aan te gaan, een uitgebreide verkenning en draagvlak creëren in de organisatie in een vroeg 
stadium van het initiatief. 
 Al eerder werd gesteld dat in de tijd dat Oxfam Novib met microverzekeringen aan de 
slag ging, er ook een vraag was vanuit Rabobank Foundation/ Interpolis: “het was een 
ontwikkeling die van verschillende kanten werd opgepikt.”245 Deze beide partijen hebben elkaar 
middels goede persoonlijke contacten gevonden. Er is dus door Oxfam Novib geen speciaal 
onderzoek geweest naar mogelijke andere partners. Enerzijds vormen de goede persoonlijke 
contacten belangrijke ingrediënten voor een succesvol partnerschap, anderzijds kan ook gesteld 
worden dat partnerschappen zich telkens anders ontwikkelen, en daarmee dus risico’s met zich 
mee brengen. Het is daarom goed voor zowel de NGO als het bedrijf om in de ‘markt’ na te gaan 
of het bedrijf de beste is om mee in zee te gaan. Dat is hier niet het geval geweest, echter, dit 
heeft geen nadelig effect gehad op het partnerschap. Wel is er onderzoek gedaan naar de lokale 
partners van Oxfam Novib, in India, Bangladesh en Sri Lanka, om te onderzoeken waar de pilot 
het beste zou kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens is er een acquisitie geweest, en hebben 
Oxfam Novib en Interpolis besloten dat DHAN Foundation in India de meest geschikte partner 
was om het pilotproject uit te voeren. Het gezamenlijk kiezen van de partner is een succesfactor 
in het project. Oxfam Novib kent haar partners, maar Interpolis niet, en op deze manier kon ook 
zij nagaan welke partner het beste bij haar doelen en werkwijzen aan zou sluiten. 
 Het doel van de beide organisaties met dit project was microverzekeringen 
bewerkstelligen in de Derde Wereld. Oxfam Novib heeft voorafgaand aan het project en het 
bijeen komen van de partners geen specifiek doel opgesteld, mede omdat men eerst moest 
uitvinden of het project wel of niet opgezet zou kunnen worden, of er een grote kans was dat het 
vruchtbaar zou kunnen worden. Er was dus geen sprake van een verplichte samenwerking, maar 
van een gezamenlijk doel dat men niet zonder samenwerking zou kunnen bereiken. Dit sluit dan 
ook goed aan op de intentie die Oxfam Novib heeft met de partnerschappen: het bereiken van 
synergie door samenwerking met bedrijven. De vrijwillige samenwerking, en het feit dat beide 
partijen uit de samenwerking bepaalde voordelen zouden halen, kunnen bestempeld worden als 
succesfactoren in dit partnerschap.  
 Het overkoepelende doel van de samenwerking hadden de beide partijen gemeen, echter 
het doel uiteindelijke doel van Oxfam Novib was een institutionele band bewerkstelligen met 
Interpolis of Eureko. Het doel van Interpolis was volgens Oxfam Novib echter niet direct gericht 
op een partnerschap, “de boot werd afgehouden. […] wel samenwerken, maar geen 
exclusiviteit.”246 Het feit dat de partners hierop van mening verschilden, en dit niet uit hebben 
gesproken naar elkaar, kan een faalfactor zijn geweest in de zin dat het tot gevolg heeft gehad 
dat er weinig is geformaliseerd. Dit laatste kan een reden zijn dat afspraken, 
verantwoordelijkheden of visies onduidelijk waren, of zaken extra tijd kostten.  
 Hoewel de echte samenwerking tussen Oxfam Novib en Interpolis door de laatste 
enigszins werd afgehouden, was er geen gebrek aan betrokkenheid stellen beide partijen. Er 
waren goede persoonlijke contacten, en er is vanuit Interpolis uiteindelijk zelfs de 
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vrijwilligersorganisatie MIAN uit voortgekomen. De grote betrokkenheid vanuit beide 
organisaties, en het feit dat men er zelfs een vrijwilligersorganisatie voor heeft opgericht kunnen 
gezien worden als belangrijke succesfactoren in deze fase van het partnerschap. 
 
Fase 2: Identificeren 

Gesteld wordt dat een partnerschap een samenwerking dient te zijn tussen de twee best 
passende partijen. Echter, in dit partnerschap is niet gezocht naar verschillende mogelijke 
partners, en er is dus ook niet gekeken of Interpolis/ Rabobank Foundation wel daadwerkelijk 
de beste partner was. Op grond waarvan heeft men dan de keuze voor deze partner gemaakt? 
Meer op grond van de goede relaties, beschikbaarheid en betrokkenheid en het gezamenlijke 
doel, en niet op basis van de mate waarin de partners bij elkaar passen, of de mate waarin zij 
toegevoegde waarde voor elkaar zouden kunnen hebben, de verschillende culturen of 
beweegredenen. Het feit dat deze redenen de grondslag waren voor de keuze van de partner is 
niet direct een faalfactor geweest in het proces, maar heeft wel geleid tot de oprichting van 
MIAN door Interpolis. Interpolis heeft MIAN namelijk opgericht vanuit de gedachte dat projecten 
zoals deze niet in de strategie of visie van de organisatie van Interpolis passen.247 In die zin is 
Interpolis pas in een later stadium nagegaan of een dergelijke samenwerking wel past, en heeft 
daarin toen pas stappen ondernomen. Men kan hier dus stellen dat het goed identificeren van de 
partner belangrijk is om verschillen die zich manifesteren op cruciale onderdelen of niveaus in 
een vroeg stadium kunnen worden geïdentificeerd, en zo mogelijk of nodig kunnen worden 
ondervangen. Wanneer dit niet gebeurd kan dit een faalfactor zijn in de samenwerking, wat in 
meer of mindere mate hier ook het geval is geweest. Echter, wederom hebben de partners dit 
niet als problematisch ervaren. 
 Vanuit beide partijen wordt gesteld dat het partnerschap “een beetje pionieren was.”248 
Beide partners hadden een doel voor ogen dat zij niet zonder elkaar konden bewerkstelligen, en 
men zag hierin een kans gelegen, echter, “…we zijn nooit zover gekomen dat we zeiden van ‘dit 
gaat de goede kant op, laten we een quickscan gaan maken.’” Het feit dat het partnerschap op 
sommige onderdelen meer tijd kostte had dus deels te maken met het feit dat er weinig was 
geformaliseerd, en er dus gaandeweg ontwikkeling plaatsvond, maar deels ook met het stadium 
waarin het partnerschap verkeerde, namelijk pionieren. Enerzijds is dit een faalfactor in de zin 
dat belangrijke zaken doordat zij niet vastliggen meer tijd kosten, anderzijds is men op deze 
manier ook meer flexibel, en is er minder risico op verstarring. De beide partijen gaven aan op 
dat moment geen reden te zien om te formaliseren, en daarnaast hadden beide partners nog 
weinig ervaring met partnerschappen, waardoor men eigenlijk niet wist wat er vastgelegd zou 
kunnen worden. Noch Interpolis noch Oxfam Novib hebben het feit dat er geen formalisatie was 
en zaken meer tijd kostte als een belemmering ervaren. Vanuit de literatuur kan dus gesteld 
worden dat de faalfactoren aanwezig waren, maar zij zijn niet als zodanig ervaren door de beide 
partijen.  
 Het uiteindelijke Memorandum of Understanding is getekend tussen Oxfam Novib en 
MIAN. Hierin liggen afspraken vast over de doelen, bijvoorbeeld financiële en technische 
bijdragen leveren aan projecten van partners van Oxfam Novib op het gebied van 
microverzekeringen, de rollen en verantwoordelijkheden, resultaten en evaluatie, bijvoorbeeld 
de afspraak dat het project door Oxfam Novib wordt geëvalueerd in 2006, transparantie en 
vertrouwelijkheid, bijvoorbeeld over het gebruik van vertrouwelijke stukken in communicatie, 
en externe communicatie.249  
 Één van de faalfactoren van partnerschappen in deze fase is het wisselen van primair 
verantwoordelijke individuen in de organisaties. Dat is in dit partnerschap meerdere malen 
voorgekomen, maar men is van mening dat dit geen negatieve invloed op het verloop of de 
relaties heeft gehad. Ook is men van mening dat er geen interne verdeeldheid is geweest, of 
weerstand vanuit de organisaties, onderwerpen die vaak als faalfactor kunnen worden 
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aangemerkt. Wel werd gesteld dat het leiderschap vanuit MIAN als een negatieve factor is 
ervaren, terwijl leiderschap juist als een succesfactor wordt aangemerkt. Bij MIAN kwamen 
voornamelijk mensen met managementposities terecht: “…ze hebben vaak een houding van ‘wij 
weten het wel, en wij zeggen wel hoe het moet.”250 Daarnaast deden zij trainingen, brachten 
kennis in en ontwikkelde producten, maar besteedde te weinig aandacht aan discussie met de 
partner. 
  
Fase 3: Bouwen 

In fase 1 en 2 wordt voornamelijk verkend, maar in fase 3 start men met het opbouwen van de 
relatie. De doelen de in fase 1 en 2 zijn geëxploreerd krijgen in fase 3 vastere contouren, en er 
wordt een contract opgesteld.  
 Zoals in fase 2 al werd gesteld, is er een Memorandum of Understanding opgesteld 
tussen Oxfam Novib en MIAN. Normaliter wordt er ook een apart bindend document opgesteld 
waarin een aantal specifieke onderwerpen nog verder worden vastgelegd. De reden hiervoor is 
dat het afspraken vastlegt, wat het partnerschap meer formaliseert en waardoor de partners 
elkaar aan kunnen spreken wanneer een van beiden in gebreken blijft. In dit partnerschap is 
naast de MoU niets formeel vastgelegd. Volgens de respondenten was het enerzijds omdat het 
een pioniersfase was, en men geen idee had wat een partnerschap moest of kon omvatten. 
Daarnaast was de respondent van Eureko van mening dat er niet specifiek gekozen is om niet te 
formaliseren, maar dat het ook ‘verzekeraars eigen’ is: “Het is een heel groot deel vertrouwen op 
relatie. Je gaat risico’s met elkaar aan, je kent catastrofes als de aardbeving in Italië, en ook daar 
ligt maar één a4tje onder. En dit had aanvankelijk het karakter van een klein project in India, en 
daar wilden wij wel bij helpen. Dan ga je toch niet op papier zetten? Je spreekt het af, je schud 
elkaar de hand en je zegt wat gaan we doen.”251  
 In het MoU is verder geen duidelijk, helder, meetbaar doel vastgesteld. Op de website van 
Oxfam Novib is deze echter wel te vinden. Ook zijn er geen documenten te vinden met de 
doelstellingen, wensen, waarden en normen van beide organisaties, of de reden waarom zij met 
dit partnerschap zijn gestart. In het MoU zijn wel afspraken gemaakt omtrent rollen, 
verantwoordelijkheden, evaluatie en communicatie, maar op een zeer abstract niveau. 
Voorbeelden zijn “to contribute to the promotion of micro-insurance, acknowledging that 
insurance services for the poor can play a vital role in providing income security in times of a 
crisis, which otherwise could lead to debt and further impoverishment”, en “Novib provides 
financial support for the micro-insurance projects to its partners.” Er is geen Legal binding 
document met afspraken over besluitvormingsprocedures of ‘groundrules’: “We hebben er nooit 
aan gedacht om het vast te leggen, is het nodig?”, is de vraag die direct teruggekaatst wordt door 
een respondent. De reden dat men een bindend document maakt is dat het functioneert als een 
vangnet wanneer er iets misgaat. Echter, te strakke afspraken kunnen de flexibiliteit ook 
inperken, en zoals de respondent hier ook stelt kan men zich afvragen tot op welke hoogte een 
contract dient te worden gemaakt. In deze relatie heeft het niet vastleggen van afspraken geen 
negatieve effecten gehad, omdat er veel vertrouwen was tussen de partners, de relaties goed 
waren, en men informeel met elkaar omging. Hier heeft dit dus niet tot een faalfactor geleid, 
maar de respondent heeft wel aangegeven in een volgende samenwerking meer formeel vast te 
willen leggen.252 Hierop zal in de fasen 11 en 12 verder ingegaan worden.  
 
Het doel van Oxfam Novib was een institutionele band met Interpolis bewerkstelligen, om via 
die weg te laten zien dat samenwerken met het bedrijfsleven kon. Daarnaast was een doel het 
uitbreiden van de portefeuille van microverzekeringen: “Het is niet duidelijk uitgesproken, maar 
het was geen geheim”, wordt door een respondent gesteld.253 Volgens Oxfam  Novib was wel 
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onduidelijk waar MIAN heen wilde, met name omdat zij volledige samenwerking afhielden en 
elders ook ijzers in het vuur hadden. In belangrijke mate kan dit gezien worden als een 
faalfactor, omdat de organisaties in de beginfasen van het partnerschap niet duidelijk naar 
elkaar hebben uitgesproken wat het afzonderlijke doel was, en welke verwachtingen zij bij het 
partnerschap hadden.  
 Een andere succesfactor die in partnerschappen vaak genoemd wordt, is het inlichten 
van andere NGO’s over de samenwerking, om daarmee te voorkomen dat er problemen 
ontstaan, of andere NGO’s proberen het partnerschap te dwarsbomen. Volgens Oxfam Novib was 
het bekend bij andere NGO’s dat zij samenwerkten met MIAN, en daarbij werkte MIAN ook met 
andere NGO’s samen.  Er was dus was geen directe aanleiding om andere NGO op de hoogte te 
stellen: “Ik weet niet in hoeverre je het exclusief moet maken. MIAN heeft een grote capaciteit, 
wij kunnen dat aanbod niet absorberen.”254 Het feit dat Oxfam Novib dus geen andere partijen 
heeft ingelicht heeft geen faalfactor gevormd in deze samenwerking.  
 Met betrekking tot weerstand en verankering kan gesteld worden dat er binnen beide 
organisaties geen sprake was van weerstand bij medewerkers. MIAN was zelfs speciaal met dit 
doel opgericht binnen Interpolis, en was in hoge mate verankerd binnen de organisatie. Ook was 
er binnen Interpolis een speciale afdeling voor CSR, en onderkende men binnen Oxfam Novib het 
belang van microverzekeringen in het bereiken van de organisatiedoelstellingen.  
 
Fase 4: Planning 

Voor de samenwerking tussen Oxfam Novib en Interpolis/MIAN is geen strikte planning 
geweest. Er zijn afspraken gemaakt over de technische missies, hoe vaak deze zouden 
plaatsvinden en waarover zij zouden moeten gaan. Ook zijn er afspraken gemaakt tussen MIAN 
en DHAN Foundation over verschillende stadia van de samenwerking. Echter, tussen de 
Nederlandse partners zijn geen overeenkomsten over het programma van het partnerschap, de 
termijn, de mate en manieren van communiceren, de besluitvorming of afspraken over 
onvoorziene omstandigheden. Kortom, er is geen uitgebreide projectbeschrijving gemaakt 
waarin een tijdsschema en stappenplan zijn uitgezet: “De samenwerking tussen MIAN en Oxfam 
Novib daar is geen planning op geweest. Er is wel gezocht, maar we zijn nooit zodanig 
samengekomen dat we daar op gingen samenwerken.”255 
 Het hebben van een gedetailleerde planning in een partnerschap is een succesfactor, in 
de zin dat het de partijen duidelijkheid verschaft over het verloop van het partnerschap. In de 
planning kunnen de partners de ontwikkeling zien, kunnen problemen of risico-onderdelen 
sneller zichtbaar worden en kan inzichtelijk gemaakt worden wat er van welke partner 
verwacht wordt op welk moment. Het uitblijven van een gedetailleerde planning is inherent aan 
het feit dat men niet zo formeel bezig was met het partnerschap. Volgens de respondenten heeft 
het niet tot echte problemen geleid, maar het uitblijven had meer te maken met de 
onbekendheid van het verloop van partnerschappen dan dat het een bewuste keus was. In dit 
zin kan het dus aangemerkt worden als een faalfactor. 
 
Fase 5: Managing 
Het partnerschap werd vanuit Oxfam Novib gedraaid door een tweetal mensen van de 
afdelingen Microfinance en Research en Development/Private Sector Program. Er was geen 
aparte coördinator voor het geheel aangesteld. Ook vanuit MIAN waren er verschillende 
personen betrokken, maar er was geen aparte coördinator aangesteld, die voortgang, afspraken 
en documenten bewaakte.  

Uit interviews komt naar voren dat de medewerkers van MIAN voornamelijk van 
managementposities komen, en daardoor een sterke rol hadden in het partnerschap. Daarnaast 
waren er voor hen verschillende rollen in het partnerschap: facilitator, technische ondersteuner, 
medewerker van een onderlinge verzekeraar en onderling vrienden. Het gevolg was dat er een 
(te) grote mate van betrokkenheid bij het project was. Er was weinig ruimte voor compromissen 
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en communicatie. “Persoonlijke betrokkenheid is niet slecht, maar er moet wel een bepaalde 
afstand zijn”, stelt een medewerker van Oxfam Novib. Zij trekken hun rol en de mate waarin zij 
daarin adequaat gehandeld hebben in deze situatie sterk in twijfel: “Al die rollen lopen door 
elkaar heen. Ik vind dat niet altijd duidelijk. Ik denk dat we daar meer aan moeten doen.” 

Goed management is belangrijk in een partnerschap omdat het bijdraagt aan heldere 
structuren, snellere communicatie, kostenbesparing en de onderlinge relatie. Uit voorgaande 
opmerkingen kan men opmaken dat het management in dit partnerschap uitgebreider had 
gekund en meer geformaliseerd had kunnen worden. Het management kan dus aangemerkt 
worden als een faalfactor in dit partnerschap, hetgeen ook niet ontkend wordt door de 
betrokkenen.  
 
Fase 6: Middelen 
Het partnerschap was opgezet omdat beide partijen een doel hadden dat zij niet zonder elkaar 
konden bewerkstelligen. Beide partijen hebben zich toegelegd op de eigen ‘specialiteit’. Het doel 
was om microverzekeringen op te zetten, waarbij Oxfam Novib de financiële middelen in zou 
brengen samen met Rabobank Foundation, en MIAN en Interpolis de technische kennis. 
Daarnaast is er een voorbereiding geweest van medewerkers die op missie zouden gaan, over 
werken in derdewereldlanden en de mogelijke risico’s en gevaren. Dit is georganiseerd door 
Oxfam Novib, in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen.256  
 Vanuit Interpolis/Eureko wordt echter wel gesteld dat de voorbereiding van het 
partnerschap op gebied van de lokale cultuur, werken in de Derde Wereld, de omgangsvormen, 
beter kan: “Dat zou best een rol mogen zijn van Oxfam Novib of Rabobank Foundation.” De reden 
daarachter is volgens een respondent dat de kennis in NGO’s vaak al aanwezig is op 
bovengenoemde vlakken, en het tijdsverspilling is om dat op eigen houtje te gaan ontdekken. 
“We kunnen dat wel gaan organiseren binnen Eureko, maar de kennis is hier al.[…] Ik denk dat 
het heel slim is dat ieder doet waar hij goed in is, en dat je ook op basis daarvan een 
partnerschap aan gaat.”257 
 Ook op gebied middelen kunnen zijn dus nog faalfactoren aanwezig, die op een vrij 
eenvoudige manier omgezet kunnen worden in succesfactoren. De faalfactor hier is dat 
onvoldoende is nagedacht welke middelen het partnerschap nodig had, welke partner die zou 
moeten verzorgen en wanneer. Het kan in het partnerschap veel tijd en frustraties schelen 
wanneer dit helder is, met name als het gaat om grote bedragen of significante andere inbreng, 
zoals de voorbereiding van een missie. Omdat er ook geen planning is gemaakt, is ook geen 
overzicht van de middelen en het tijdspad waarin die ingebracht zouden moeten worden.  
 
Fase 7 Implementeren 

Bij de fase van implementatie is Oxfam Novib in mindere mate betrokken geweest. Haar rol was 
in deze voornamelijk ondersteunend. Oxfam Novib financierde kost, inwoning en verkeer, en de 
verschillende missies. Later is het financieren van missies afgeschaft. Al het geld gaat nu naar de 
DHAN Foundation, zij bepalen wanneer er een missie nodig is en waar deze over moet gaan. Op 
deze manier probeert Oxfam Novib meer vraaggestuurd te werken. De rol van Oxfam Novib 
loopt langzaam aan verder af, en wordt overgenomen door Oxfam Zuid Azië, een lokale NGO.  
 Een faalfactor in fase 7 ontstaat wanneer de inbedding van het partnerschap afneemt, de 
partijen minder contact met elkaar krijgen, en het partnerschap daardoor langzaam afbreekt. Dit 
is in deze samenwerking niet het geval. Oxfam Novib en MIAN zijn tot het einde van het contract 
intensief met het partnerschap bezig geweest, er is regelmatig contact geweest, er zijn de nodige 
technische missies naar India afgereisd en men werkte altijd met plezier aan het 
partnerschap.258  
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Fase 8: Monitoring 

Fase 8 is de fase waarin men aandacht besteed aan het verloop van het partnerschap. Belangrijk 
in deze fase is dat men, hoewel minder vaak, regelmatig overlegd over de voortgang van het 
partnerschap, om op die manier eventuele problemen vroegtijdig te kunnen signaleren. In het 
partnerschap met MIAN en Oxfam Novib is dit een van de meest aanwezige faalfactoren. Er 
wordt namelijk via reguliere monitoring geëvalueerd met de zuidelijke partner DHAN, maar niet 
tussen Oxfam Novib en MIAN, over de relatie tussen die twee, en de samenwerking. Na elke 
missie is er wel een evaluatiemoment, met als doel een kostenplaatje te kunnen maken van elk 
afzonderlijk verzekeringsproduct in India, en andere problemen waar men tegenaan loopt. 
Echter, de afspraken met betrekking tot monitoring zoals deze in de MoU zijn vastgelegd zijn 
nooit nagekomen: “[De] MoU wordt niet geëvalueerd, het project wel, dat gaat via de reguliere 
monitoring.”259 Het niet monitoren van de voortgang is een faalfactor in het proces. Wanneer dit 
namelijk wel wordt gedaan, kan daaruit interessante informatie worden gedestilleerd, over 
bijvoorbeeld veranderde verhoudingen, andere wensen of verwachtingen, onderlinge 
problemen of juist behaalde successen.  
 
Fase 9: Beoordelen 

De beoordeling van het partnerschap, monitoring en evaluatie hebben geen prioriteit gekend 
binnen het partnerschap. Het project, de microverzekeringen bewerkstelligen, had meer 
prioriteit dan de onderlinge relaties, maar ook daarin is in beperkte mate aandacht besteed aan 
de evaluatie en monitoring. 
 De beoordeling van het partnerschap als zodanig is niet op papier vastgelegd, maar uit de 
interviews kwamen wel een aantal punten naar voren. Ten eerste was dit de eerste 
microverzekeringsoperatie die Oxfam Novib deed, het is het startpunt geweest van de verdere 
ontwikkelingen. Er is extra werk aangetrokken binnen de afdeling MicroFinance, voor het 
ontwikkelingen van specifieke capaciteiten, uitbouw en ontwikkeling. “In die zin was het wel een 
baker.”260 Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat met dit partnerschap microverzekeringen 
als instrument in armoedebestrijding meer op de kaart is gekomen: “In die zin is het voorbeeldig 
geweest”. Ten derde heeft men met dit partnerschap samenwerking met het bedrijfsleven op de 
kaart kunnen zetten: “Het begin is heel belangrijk geweest, de ondersteuning is goed geweest, 
maar de impact op Oxfam Novib daarna van die partnerschap is heel groot geweest.”261 
 De beoordeling van het partnerschap in het algemeen is dus goed. Men is tevreden over 
hetgeen bereikt is, over de samenwerking en over de invloed op zowel de organisaties als de 
samenleving. Ook het feit dat Oxfam Novib aan de buitenwereld heeft laten zien dat 
samenwerken met het bedrijfsleven kan, is een belangrijke uitkomst geweest. Echter, ook in 
deze fase is, ondanks de positieve uitkomsten, een faalfactor aanwezig, namelijk het feit dat men 
nooit over de voorgaande positieve uitkomsten heeft gesproken, of ze heeft vastgelegd in een 
rapport. Het uitwisselen van de ervaringen kan in belangrijke mate bijdragen aan het 
leervermogen van de organisaties, en het (schematisch) vastleggen op papier draagt eraan bij 
dat tussenstappen en daarbij behorende fouten beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt, wat 
het leervermogen vergroot.  
 
Fase 10: Evalueren 

Het feit dat er geen evaluatie heeft plaats gevonden heeft volgens een respondent deels te maken 
met personeelswisselingen. Ook de samenwerking met Interpolis en MIAN liep uit elkaar, 
“omdat ze ook allerlei andere dingen wilden”.262 Oxfam Novib zette vanaf het begin sterk in op 
institutionele samenwerking, maar mede doordat MIAN in een identiteitscrisis was verwikkeld, 
werd dat niet bewerkstelligd. “Daar is eigenlijk minder nagedacht over de relatie op zich, gaat 
het goed of niet.”263 
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 Er is geen evaluatierapport geschreven en er is niet gecommuniceerd over eventuele 
evaluatiemomenten. Toch wordt het partnerschap door beide partijen bestempeld als zeer 
succesvol. Ook zonder formalisering, wat volgens de partijen juist leidt tot meer flexibiliteit, is er 
een ‘voorbeeldig’ partnerschap opgezet en uitgevoerd.  
De rollen tussen de partijen waren verdeeld, elke partij spitste zich toe op hetgeen waar hij goed 
in was. Ze waren in het project niet gelijkwaardig, maar in het partnerschap als zodanig over het 
algemeen wel. Oxfam Novib is van mening dat zij haar rol beter had moeten bewaken, waardoor 
MIAN iets korter gehouden had kunnen worden, maar verder waren de rollen en 
verantwoordelijkheden eerlijk verdeeld.  
 De het uitblijven van de evaluatie is dus vanuit de literatuur gezien een faalfactor, omdat 
daarmee het leervermogen wegvalt, maar het is niet zo dat de beide partijen helemaal niets over 
hebben gehouden aan de samenwerking. Ook stellen zij dat de beperkte formalisering juist heeft 
bijgedragen aan de flexibiliteit, en in die zin dus een succesfactor is.  
 
Fase 11: Institutionaliseren 

“We zijn met een doorstart bezig, MIAN zelf ook en Eureko ook.” MIAN en Interpolis hebben de 
taken min of meer verdeeld. Eureko gaat meer gezondheidsverzekeringen, 
landbouwverzekeringen en pensioenen doen, terwijl MIAN zich volledig gaat richten op 
levensverzekeringen. Oxfam Novib heeft in die zin nu dus twee partners: “Je ziet nu wel een 
vraag, ook binnen Oxfam Novib, om opnieuw te gaan nadenken over de samenwerking.[…] Nu zij 
duidelijk hebben welke kant ze op gaan, gaan we nu opnieuw praten over partnerschap.”264De 
doorstart zal zich voornamelijk richten op een meer institutionele samenwerking met Interpolis: 
“Wat ons altijd heeft geïnteresseerd is de link met de verzekeraar, omdat je daarmee dingen 
naar de overheid kunt onderhandelen. MIAN is een vereniging die kennis ter beschikking stellen, 
maar in sommige landen is die kennis lokaal beschikbaar en hoef je niet per se gebruik te maken 
van MIAN.” 265 
Het feit dat Oxfam Novib nu in gesprek is met Interpolis/Eureko, en daarin ook haar mening 
over het uiteindelijke doel meer naar buiten brengt is al een succesfactor op zich. Er zijn 
verschillende onderhandelingen geweest over voortzetting, met Eureko is men inmiddels in 
gesprek over een doorstart in een andere vorm. Alle partijen moeten zich nu afvragen of zij de 
succesfactor tijd en capaciteit voldoende achten om een partnerschap door te zetten.  
 
Fase 12: Behouden of beëindigen? 

Uit de vorige fase kwam naar voren dat de rollen van de verschillende partijen zijn veranderd. 
Het project van MIAN en DHAN wordt voortgezet, en de samenwerking wordt grotendeels 
overgedragen van Oxfam Novib naar Oxfam India: “Formeel houdt de samenwerking met DHAN 
op, dat gaat naar Oxfam India.” Ook over deze afronding zijn geen duidelijke afspraken gemaakt, 
het wordt stap voor stap bekeken.  
 Op dit moment is Oxfam Novib in gesprek met Eureko om oude plannen opnieuw uit de 
kast te halen, om te zien hoe het nieuwe partnerschap vormgegeven kan worden. Er worden 
verwachtingen uitgesproken, wensen, doelen en visies, echter, het partnerschap bevindt zich 
nog in een beginfase, dus contractuele afspraken zijn nog niet vormgegeven.  

In fase 3 werd gesteld dat de respondent van Interpolis het toen niet direct nodig vond 
om te formaliseren. Maar die mening is veranderd. Eureko heeft aangegeven specifieke zaken nu 
contractueel wel vast te leggen “gewoon om wederzijds de verwachtingen te managen”. 
Voorbeelden zijn financiën en betaling, monitoring en evaluatie, technische voorbereiding van 
missies, en afspraken over in te brengen middelen, rechten en plichten. Een respondent stelt: 
“Kun je er altijd op vertrouwen dat wij herverzekeringen van die entiteit doen, of hebben we ook 
het recht om te zeggen dit is wel zo bagger, we verzekeren hiermee een brandend huis, dat gaan 
we niet doen. […] Hebben wij dat recht?” Op dit moment gaat het volgens de respondent nog 
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over een project, maar in een later stadium gaat het over bijvoorbeeld een land. “Het zou zo 
maar kunnen dat […] zegt daar willen wij maar 10 of 20 % van. Dan ga ik wel verder in de markt 
kijken welke partners binnen […] misschien een deel willen hebben. Dat recht zou ik wel ergens 
willen hebben vastgelegd.”  
 Ook voor Oxfam Novib komen in deze fase van behouden of beëindigen de geleerde 
lessen uit het verleden naar voren. Zo wordt op dit moment de Europese koepel van 
verzekeraars Eureko doorgelicht op het gebied van CSR, wat eerder niet werd gedaan bij 
Interpolis en MIAN: “Maar bij een beursgenoteerd bedrijf als Eureko, zou er wel iets kunnen 
zitten waarvan je later zou zeggen daar hadden we geen zaken mee moeten doen.” De 
respondent van Interpolis stelt daarentegen: “Voor ons is het wel makkelijker, want Oxfam 
Novib weet je waar die voor staan. Andersom zijn er commerciële verzekeraars die beleggen in 
wapenindustrie, maar wij hebben daar een strikt beleid in, wij doen dat niet. Toch is het handig 
daar kennis van te nemen.”266 
 Er zijn dus wel de nodige lessen geleerd, wat een belangrijk succes mag zijn. Het 
partnerschap met Interpolis en later MIAN heeft een aantal belangrijke faalfactoren gekend, 
maar onder andere door de succesfactoren zoals de goede persoonlijke contacten, de synergie 
en het uiteindelijke doel, heeft het partnerschap een goed resultaat weten te bereiken. Het mag 
een succesfactor worden genoemd dat de partijen ook inzien wat er schortte aan de 
samenwerking, en dat nu, in een doorstart of vernieuwing anders aan gaan pakken.  

LAURUS – OXFAM NOVIB 

HET PARTNERSCHAP 

In 2003 startte Laurus, in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu (SNM), Goede Waar 
en Co en Friends of the Earth Netherlands, de campagne ‘Weet wat je eet’. Het doel van deze 
campagne was het verlagen van het aantal insecticiden op groenten en fruit in Nederlandse 
supermarkten. In 2003 was er een presentatie van het rapport ‘People, planet, profit in the 
supermarket’, een gezamenlijk project op CSR gebied tussen NGO’s en het Centraal Bureau 
Levensmiddelen, de brancheorganisatie van Nederlandse supermarkten.267 Het project faalde 
uiteindelijk en men besloot het bovengenoemde rapport te publiceren als eindrapportage. Bij 
deze presentatie kwam Oxfam Novib in contact met Laurus: “…Laurus approached Oxfam Novib 
to work together on a one-on-one basis on the social issues of certain products.”268 
 Laurus wilde de reputatieschade van de mislukte campagne ‘Weet wat je eet’ beperken, 
en bevond zich, mede als gevolg van de prijzenoorlog tussen supermarkten, in een slechte 
financiële situatie. “In response to the crisis, Laurus seemed to want to reinvent itself in one way 
or another.”269 De prijzenoorlog had ertoe geleid dat verschillende supermarkten in de perceptie 
van de consument qua prijszetting en service naar elkaar toe zijn gegroeid. De overleving van 
een full service formule, waarvan Laurus er een aantal bezat, is een duidelijke identiteit nodig. 
Laurus wilde met haar winkelformule van Super de Boer koploper worden op het gebied van 
MVO. Om dit te kunnen bereiken besloot zij een samenwerking aan te gaan met Oxfam Novib en 
Stichting Natuur en Milieu.270  
 Binnen het partnerschap werd besloten een aantal activiteiten te ontplooien, die 
grotendeels uit zouden worden gevoerd binnen het kader van het Economie Light programma. 
Economie Light is een innovatieve manier van samenwerken tussen NGO’s, voorlopers uit het 
bedrijfsleven en kennisinstituten.271 Om die reden werden bij de samenwerking ook professoren 
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betrokken, van onder andere de Wageningen Universiteit en Erasmus. “Economie-light 
onderscheidt zich bijvoorbeeld van de klassieke stakeholderdialoog, doordat een structurele 
samenwerking wordt aangegaan, waarbij NGO’s en bedrijfsleven wederzijds verplichtingen op 
zich nemen. Tevens onderscheid E-Light zich van een situatie waarbij NGOs bedrijven proberen 
te beïnvloeden middels incidentele confrontaties.”272 
 “Het Economie Light project Laurus betreft een projectmatige samenwerking die gericht 
is op het verduurzamen van het supermarkt assortiment, en het verduurzamen van de 
supermarkt strategie en het bedrijfsmodel van Laurus en Super de Boer.”273 Het uiteindelijke 
doel was een versterking van de identiteit van de supermarkt Super de Boer en Laurus, op het 
gebied van MVO. In het project zijn vier stromen van activiteiten te onderscheiden274: een 
‘innovation track’ voor de leveranciers van Laurus, het ontwerpen van een benchmark, het 
ontwerpen van een CSR- bedrijfsmodel voor Laurus, en een duurzaamheidformule voor Super 
de Boer. Al deze onderdelen zouden ingebed worden in het kader van het project Economie 
Light van Stichting Natuur en Milieu. 
 In 2004 lichtte Blonk Milieu Advies de supermarktketen van Super de Boer door op 
duurzaamheid van het assortiment en de strategie. In 2005 tekende de drie partijen het 
intentiedocument. De samenwerking met Oxfam Novib was voor Laurus met name belangrijk 
vanwege de ervaringen en kennis op gebied van internationale sociale aspecten van zaken doen, 
die Oxfam Novib uit vorige partnerschappen al bezat. “Something which Laurus confirms as they 
wanted to go beyond the planet dimension of CSR.”275 Laurus wilde met dit partnerschap 
bewerkstelligen dat zij de koploper op het gebied van CSR, Albert Heijn, voorbij zouden streven. 
Voor Oxfam Novib was dit een kans om te proberen de gehele sector te beïnvloeden: “…as other 
supermarkets would have to react in one way or another.”276  
 Naast het Economie Light programma was er ook samenwerking met kennisinstituten in 
het TransForum project. Dit project omvat een kennisaanpak in het overgangsproces naar een 
verduurzaming in de keten, zoals het doel is in het partnerschap tussen Laurus en Oxfam Novib. 
“Er is sprake van systematische kennisontwikkeling die gevoed wordt door bedrijfskundige, 
marktkundige en veranderkundige theorieën die het analyseren en systematiseren van 
bedrijfspraktijken tot uitgangspunt hebben.”277 Kort gezegd was het doel van het TransForum 
project om een MVO strategie en een businessmodel voor Laurus en Super de Boer te 
ontwikkelen en deze te veralgemeniseren voor toepassing in andere ketens. Om dit te kunnen 
bewerkstelligen wordt het project ingebed in het Economie Light samenwerking, en zullen de 
concrete innovatieprojecten gefaciliteerd worden vanuit TransForum. Dat betekent dat er, naast 
de doelstellingen binnen het Economie Light programma, een aanpak wordt gevolgd die de 
volgende einddoelen voor Laurus, SNM en Novib beoogd278: 

� Laurus is bekend bij stakeholders als duurzaam en innovatief 
� SDB heeft met een duurzaam assortiment waarde gecreëerd 
� Het proces en de resultaten bij Laurus kunnen door NOVIB en SNM gebruikt worden 

voor verbreding van duurzaam ondernemen. 
� De concepten en mechanismen zijn breed bekend bij kennisinstellingen en TransForum. 

 
Echter, in 2006 gaf Laurus aan “…dat de oorspronkelijke ambitie t.a.v. MVO koploperschap zoals 
verwoord in de Economie Light samenwerkingsovereenkomst thans en in het komende jaar niet 
ingevuld kan worden.”279 Om die reden is het project toen verplaatst van het Economie Light 
programma naar het Transforumproject.  
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ANALYSE 

Fase 1: Verkenning 
De fase van verkenning is een heel belangrijke. Daarin wordt aandacht besteed aan de 
achtergrond van de problematiek, het standpunt van de organisatie daarin, en de manier waarop 
zij zouden kunnen bijdragen aan de oplossing ervan. In deze fase spelen pioniers, medewerkers 
die voorop durven te lopen en risico’s willen nemen, een belangrijke rol. Ook gaat het hier om 
goede persoonlijke contacten waarmee vaak veel bereikt kan worden.  
 Als we deze succesfactoren toepassen op de casus Laurus – Oxfam Novib, zien we dat er 
slechts weinig van terugkomen. Er was geen sprake van echte pioniers in de organisatie, want 
Oxfam Novib werd benaderd door Laurus zelf: “Hartelijk dank voor de uitnodiging voor een 
verkennend gesprek […] naar aanleiding van onze ontmoeting bij de presentatie van het 
rapport…’280 Er is wel een e-mailbericht uitgegaan naar Laurus, met betrekking tot de kansen die 
Oxfam Novib in de samenwerking zag, en de gezamenlijke punten waarop zij elkaar zouden 
kunnen vinden: “In de afgelopen maanden hebben Laurus en Novib elkaar in korte tijd op een 
groeiend aantal punten weten te vinden. […] Op dit moment overweegt Laurus een 
samenwerkingsovereenkomst met Natuur en Milieu. Mijn voorstel is om samen te bezien hoe 
een goede aansluiting van Novib daarbij mogelijk is.”281 Voor Oxfam Novib was dit een nieuwe 
samenwerking, en daarmee dus wel een risico, maar er zouden ook veel bekende aspecten 
inzitten, bijvoorbeeld met betrekking tot de producten (koffie, garnalen, cacao, bekende 
producten uit voorgaande partnerschappen) waarop zij zouden inzetten. 
 In deze fase komen ook een aantal faalfactoren naar voren. Er was geen verplichte 
samenwerking, Laurus had zelf aangegeven zich te willen toeleggen op MVO282, en er was dan 
ook geen gebrek aan betrokkenheid. Wel waren er bedreigingen voor het succes, bijvoorbeeld 
vanuit Albert Heijn/Ahold. Dit risico is meegenomen in allerlei analyses, maar niet ingesloten. 
Men kan deze bedreiging zien als een concurrentiestrijd. Een partnerschap moet ontwikkeld zijn 
op basis van de wil om als eigen bedrijf ergens iets aan te doen, niet omdat een andere 
supermarkt dat doet.  
 Oxfam Novib heeft in dit partnerschap veel gedaan aan het verbreden van haar kennis 
over de sector, de holding, MVO in supermarkten en ‘chain supply management’. Allereerst is er 
een verkenningsrapport geschreven door een consultancy bureau, waarin aandacht wordt 
geschonken aan MVO in supermarkten, mogelijke speerpunt producten in de schappen bij 
Laurus, en een MVO scan van het bedrijf.283 Tevens is in het archief het nodige theoretische 
materiaal terug te vinden, waaruit blijkt dat de organisatie zich heeft toegelegd op het eigen 
maken van specifieke kennis op het gebied van supply chain management. Ook is er in het 
archief een document gevonden over Laurus als holding: hoe groot zijn zij, wat is de omzet, hoe 
is Laurus ontstaan, hoe zijn missie en visie omschreven?284  Daarnaast zijn in een vroeg stadium 
een aantal onderzoeksinstellingen betrokken, en ook van daaruit zijn de nodige onderzoeken 
naar het thema MVO in supermarkten gedaan, waarvan Oxfam Novib gebruik heeft gemaakt.285 
Men kan dus stellen dat Oxfam Novib op verschillende manieren aandacht heeft besteed aan het 
probleem, weinig tot niet aan het zoeken naar andere partners op dit gebied, er was een doel 
opgesteld voor zij aan de samenwerking begonnen (zie brief 23 febr. 2005), en er was na een 
aantal onderzoeken de nodige kennis over de sector en het bedrijf en de problemen die er 
speelden.  
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Fase 2: Identificeren 
Bij de identificatie is het van belang dat de mogelijke partners geanalyseerd worden, en dat 
daarna de best passende gekozen wordt. Bij dit partnerschap was dat niet mogelijk, althans, 
Oxfam Novib heeft niet naar andere partners gezocht, maar is direct in zee gegaan met Laurus.  
 De belangrijkste succesfactor die in deze fase terugkomt, is de quickscan of de 
risicoanalyse. Om in te kunnen schatten of het bedrijf past bij de missie en visie van de NGO, is 
het belangrijk hiervoor een scan te laten doen, zodat men later niet voor verrassingen komt te 
staan. Uit de communicatie onderling is op te maken dat er de intentie is geweest om een 
risicoanalyse te laten doen, echter, deze is nergens in het archief terug te vinden. Wel is er een 
uitgebreide quickscan van Laurus gedaan, door een onafhankelijk adviesbureau. De quickscan is 
uitgebreid, met informatie over het bedrijfsprofiel, een sector analyse (bijv. genetisch 
gemodificeerd voedsel, prijzenslag, arbeidsomstandigheden en bestrijdingsmiddelen, codes en 
initiatieven.), een scan op negatieve publiciteit, de invulling van MVO beleid, implementatie 
ervan, en MVO bedrijfsanalyse, relatie met producenten en consumenten.  De conclusie was dat 
MVO binnen Laurus nog in de kinderschoenen staat, er geen gedragscode aanwezig is en een 
verbrokkeld MVO-beleid. Tastbaar resultaat was matig, maar de oprichting van een MVO-
stuurgroep was een positieve ontwikkeling.286 Er wordt in de quickscan geen oordeel geveld, 
Oxfam Novib moet uit dergelijke quickscans vaak zelf de conclusie trekken of zij in een 
samenwerking met het bedrijf een toekomst zien.  
 Een andere succesfactor is het opstellen van een MoU. Die is er niet gemaakt, wel is er 
een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Hierop wordt in de volgende fase kort 
ingegaan. 
 Faalfactoren die vanuit de literatuur genoemd worden, zijn in deze fase niet als zodanig 
terug te vinden. De doelstelling van het partnerschap paste bij Laurus’ wens om meer MVO te 
opereren. Er is geen wisseling van primair verantwoordelijke individuen over het gehele traject, 
er was overeenstemming over de basiscriteria en de focus op de gekozen producten. Er is het 
nodige onderzoek gedaan naar de verschillende elementen van het partnerschap, de 
achtergronden en de problematiek, waardoor de complexiteit te overzien was. Er was geen 
interne verdeeldheid binnen de beide partijen afzonderlijk, geen dubbele agenda’s of misbruik.  
 
Fase 3: Bouwen 
Bij het partnerschap met Laurus zijn er gezamenlijke doelen opgesteld, die ook zijn vastgelegd in 
de samenwerkingsovereenkomst, maar de afzonderlijke doelen zijn dat niet. Zo is in een briefing 
van Oxfam Novib te lezen dat zij samenwerken met Laurus om vanuit deze macht te werken aan 
verbeteringen in de markt, en dat zij door samenwerking “van elkaar leren en potentieel meer 
resultaat bereiken dan individueel en vanuit buitenstaander perspectief.”287 In alle 
communicatie is over deze doelstelling niets terug te vinden. De vraag is of er in die zin dus 
voldoende zicht was op de afzonderlijke doelstellingen, wensen, waarden en normen. Er is wel 
voldaan aan de succesfactor van het gezamenlijke doel, maar de afzonderlijke component had 
meer aandacht kunnen krijgen.  
 De eerder genoemde samenwerkingsovereenkomst is relatief uitgebreid, en zou gezien 
kunnen worden als een Legal binding document. Er zijn afspraken gemaakt over de aanvang, de 
duur en de aard van de overeenkomst, de wederzijdse inspanningsverplichtingen, de 
communicatie, en een projectplan. Afspraken over de rollen en besluitvormingsprocedures, 
uitgebreide communicatie en werkafspraken ontbreken. Wel staan in het projectplan 
omschreven hoe een specifieke projectgroep er uit ziet, en hoe vaak deze gemiddeld bij elkaar 
komen. De vraag is of de eerder genoemde ontbrekende afspraken geleid hebben tot 
strubbelingen gedurende het proces. Wanneer dit het geval is, kan men spreken van een 
faalfactor. Uit de communicatie blijkt echter dat al in een vroeg stadium aandacht is besteed aan 
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de ontbrekende schakels, die zorgde voor problemen, waaronder de communicatie, ‘branding 
van duurzaamheid’ en het projectplan.288 
 Een andere positieve invloed op de samenwerking kan zijn dat Oxfam Novib contact zou 
leggen met andere NGO’s. Dit is niet expliciet gedaan, wel is terug te vinden dat in bepaalde 
stukken de zuster NGO’s een doelgroep zijn voor communicatie. Ook wordt in de notulen gesteld 
dat “Samenwerkingsovereenkomst kan ook tegen andere ngo’s gebruikt worden.”289  
 
Fase 4 en 5: Planning en management 

In dit partnerschap worden planning en management samengenomen, omdat zij in het 
projectplan van Oxfam Novib en Laurus ook met elkaar verweven zijn.  
 In het projectplan wordt eerst een achtergrond geschetst van het probleem en de weg 
naar de oplossing, het doel en de reikwijdte. Vervolgens komt de projectaanpak aan bod, met 
een looptijd van november 2005-december 2006. Er is in het project gekozen om de zes 
speerpunten op te splitsen in corporate niveau en operationeel niveau. Verankering van het 
partnerschap is dus in die zin verspreid over de hele organisatie. Er zijn bij alle organisaties 
meerdere mensen betrokken bij het partnerschap, maar het is onduidelijk of er bij elk van de 
partijen een hoofdvertegenwoordiger is.290  
 Voor het corporate gedeelte is een uitgebreide invulling gegeven aan de aanpak, de 
doelstellingen, maar vooral ook aan het management en de organisatiestructuur. Ook worden de 
taken en bevoegdheden van elk van de onderdelen van het management uiteengezet: de externe 
consultant als projectmanager die zorg draagt voor de ontwikkeling van instrumenten, 
monitoring en evaluatie, en de kwartaalgroep waar de taken meer gericht zijn op reflecteren, 
bewaken van voortgang, adviseren en afstemmen. Ook wordt het projectonderdeel van de 
benchmark tot in detail uiteengezet.  
 Binnen het lijnmanagement, dus operationeel niveau, worden de principes ook 
uiteengezet, en wordt daarna de samenstelling van de projectgroep aangegeven, die gemiddeld 
bestaat uit twee tot vier personen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij het speerpunt ‘ethical trade’ 
aangegeven wat de afspraken met Oxfam Novib zijn, en hoe hieraan gevolg gegeven zou gaan 
worden, en wat het effect van deze afspraken zou moeten bewerkstelligen.  
 Aan het einde van de samenwerkingsovereenkomst wordt een planning voorgesteld, en 
een projectstructuur, met een overzicht van de samenhang en belangrijkste taken. Ook is een 
document aanwezig waarin voor alle projectgroepen en de kwartaalgroep weergegeven staat 
hoeveel uur zij mogen/moeten besteden aan vergaderen, de voorbereidingstijd per deelnemer, 
de tijd per deelnemer, inclusief en exclusief reistijd en hoe dit voor Novib uitkomt. Dit document 
was echter geen onderdeel van het projectplan, waarin het eigenlijk thuis zou horen.291   
 Enerzijds is deze planning dus heel uitgebreid, de taken zijn keurig opgesplitst in 
deelprojecten, en er vloeit helder uit voort welke taken en bevoegdheden er zijn. Anderzijds is er 
geen strakke planning met betrekking tot wanneer welke projecten exact afgerond dienen te 
zijn. Ook is er geen duidelijk schema waarin dit aangegeven staat, of waarin zichtbaar is gemaakt 
hoe de verschillende deelprojecten zich in tijd tot elkaar verhouden.  
 Uit het archiefmateriaal blijkt overigens wel dat het partnerschap een belangrijke rol 
speelde binnen alle organisaties, dat men er veel mee bezig was, er regelmatig over bij elkaar 
kwam en ook veel communiceerde over voortgang, problemen, afspraken en notulen.  
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Fase 6: Middelen 
Wat opvallend is, is dat er wel een conceptversie van het projectplan is, waarin een begroting 
weergegeven staat, maar dat deze niet is opgenomen in de getekende versie van de 
samenwerkingsovereenkomst. In die zin is er dus weinig afgesproken of vastgelegd over de in te 
brengen middelen. In het digitale archief is wel een volledige urenspecificatie te vinden en een 
accountantsverklaring. Wat uiteindelijk vanuit Novib is ingebracht blijft onduidelijk. 
 
Fase 7: Implementeren 

Uit het archief blijkt dat het partnerschap in deze fase een grote mate van continuïteit kende, een 
grote mate van betrokkenheid, ingebed in diverse samenkomsten en vergaderingen. Ook is er in 
2006 een presentatie geweest van de voortgang. Ook hebben de beide partijen gezamenlijk een 
aantal persberichten over de samenwerking naar buiten gebracht, waaronder in het Financieel 
Dagblad. Vooral in deze fase kan men zien dat de verhoudingen steeds beter werden. Er werd 
veel gecommuniceerd, en men kon over allerhande zaken bij elkaar terecht. Zo heeft Laurus op 
een gegeven ogenblik besloten de verwachtingen ten aanzien van het Economie Light 
programma. Daarover is dan ook intensief gecommuniceerd, aangezien het belangrijke 
veranderingen voor alle betrokken partijen met zich mee bracht: “aarzel niet om vooruitlopende 
op een gesprek al op bovenstaande punten in te gaan via telefoon of email. […] Het is belangrijk 
om snel te weten waar iedereen aan toe is, zodat we onze energie en enthousiasme kunnen 
richten op verdere voortgang van vooral de levensvatbare uitdagingen in ons project.”292 Deze 
quote geeft al aan dat men bereid was om over problemen te praten om deze zo goed mogelijk 
op te kunnen lossen. Op het antwoord op dit bericht wordt door de wederpartij ook 
onderschreven dat het van belang is te weten wat men van elkaar kan verwachten. Het 
partnerschap is dus zeker goed ingebed gebleven in deze periode, er was voldoende contact en 
problemen zijn actief en in overleg aangepakt.  
 
Fase 8: Monitoring 
In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat na zes maanden in een vergadering van de 
Kwartaalgroep een go/no go moment wordt ingelast. Daarin wordt de voortgang van het project 
geëvalueerd en wordt besloten of de inspanningen en resultaten voldoende zijn om door te 
gaan.293  Ook voor dit partnerschap geldt dat de projecten op zich wel geëvalueerd worden, maar 
het partnerschap, dus de samenwerking tussen de twee partijen op verschillende gebieden, niet. 
Er is door Oxfam Novib bijvoorbeeld wel een overzicht gegeven van de verschillende relaties die 
er bestaan tussen Oxfam Novib en Laurus, en de verwachtingen die daarbinnen leven. Ook is er 
een overzicht van de voortgang van alle projectonderdelen afzonderlijk, en er is in een 
vergadering een evaluatiemoment geweest van het project. Tevens is er op een hoger niveau een 
analysedocument gemaakt, een groeidocument waarin uitdagingen worden geformuleerd voor 
de toekomst, en een aanpak om grote milieu-innovaties te realiseren. 
 Na het eerste jaar (medio november 2006) zou de voortgang van de samenwerking 
tussen Laurus, Oxfam Novib en Natuur en Milieu worden geëvalueerd en zou besloten worden of 
en hoe de samenwerking wordt voortgezet. Als gevolg van een reorganisatie bij Laurus kon dit 
toen niet doorgaan. In een later stadium liet Laurus weten de oorspronkelijke ambitie ten 
aanzien van het koploperschap niet waar te kunnen maken: “…MVO koploperschap zoals 
verwoord in de Economie Light samenwerkingsovereenkomst thans en in het komende jaar niet 
ingevuld kan worden.”294 Naar aanleiding van deze verandering in de samenwerking is een 
evaluatiemoment ingebouwd, maar wederom op de problemen bij Laurus, niet op de 
samenwerking. 
 Wat hier echter ontbreekt, en wat een belangrijke faalfactor in het proces kan vormen, is 
de evaluatie van de samenwerking: hoe werken deze twee partijen samen, hoe communiceren 
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zij, houdt eenieder zich aan de afspraken, zijn de rollen goed verdeeld, moeten er zaken 
veranderen, wat kan er nog verbeteren? Aangezien er geen tussentijdse evaluatie van het 
partnerschap is geweest, kan er ook weinig gezegd worden over bijvoorbeeld de veranderingen 
met betrekking tot wensen van partners, de aanpak van onderlinge problemen of de effectiviteit 
van de samenwerking.  
 
Fase 9: Beoordelen 
De samenwerking op zich is positief beoordeeld, de uitkomst er van nog niet, omdat het project 
op dit moment nog loopt.  
 
Fase 10: Evalueren 
Er is geen directe evaluatie uitgevoerd, wel is er een ‘learning history’-document met een 
overzicht over het verloop van het partnerschap en de leermomenten daarin. Er is geen 
evaluatie geweest op de samenwerking tussen de onderlinge partners, een belangrijke faalfactor 
in het proces. 
 
Fase 11 en 12: Institutionaliseren en beëindigen of behouden? 

In overleg is besloten om, naar aanleiding van de statement van Laurus dat zij het koploperschap 
niet kunnen vervullen, opnieuw afspraken te maken met betrekking tot het vervolg van 
samenwerking, de vorm daarvan, de prioriteiten, de te behalen resultaten en inbedding van dit 
alles in het Transforumproject. Hoewel N&M veel waarde hechtte aan de strategie van Economie 
Light, en Laurus daar niet meer aan kon voldoen en dus eigenlijk niet meer binnen het 
programma viel, werd de samenwerking wel zeer goed gewaardeerd. ‘De 
verduurzamingstrajecten hebben meerwaarden en er is enthousiasme bij de betrokken 
partijen.’295  
 Voorgesteld werd om de samenwerking te continueren, maar de vorm te wijzigen. Met 
andere woorden de Economie Light samenwerking werd gestopt, maar de samenwerking voor 
de verduurzamingtrajecten en bijkomende activiteiten werden gecontinueerd. Voor de 
uitvoering van deze samenwerking werd aangesloten bij het Transforumproject. Alle partijen 
hebben zich al eerder aan dit project verbonden.296 
 

NUON – OXFAM NOVIB 

Partnerschap in Albanië 

HET PARTNERSCHAP 

Maatschappelijk ondernemen stond bij Nuon al een tijd hoog op de agenda. In verschillende 
projecten, waaronder het bouwen van een weeshuis in Senegal, steunde Nuon de maatschappij. 
In het kader van een nieuw initiatief, Dreams-inc genaamd, startte de Centrale 
ondernemingsraad van Nuon met een aantal projecten in het kader van maatschappelijke 
betrokkenheid. Het eerste project heette: ‘Mijn dag, hun toekomst’. Een programma waarmee 
medewerkers van Nuon via een financiële bijdrage of het inleveren van vrije dagen een bijdrage 
konden leveren aan door de Centrale ondernemingsraad gekozen projecten: “Bijvoorbeeld door 
een vrije dag in te leveren. De waarde ervan wordt omgezet in klinkende munt en vervolgens 
verdubbeld voor een goed doel.”297 
 Oxfam Novib is een organisatie die mensen in ontwikkelingslanden via lokale projecten 
steunt om op eigen benen te kunnen staan. Om dit te kunnen bewerkstelligen werken zij onder 
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andere samen met de overheid en het bedrijfsleven. Het project van Nuon was een uitstekende 
mogelijkheid voor Oxfam Novib om in samenwerking met het bedrijfsleven een lokaal project uit 
te kunnen voeren. Voor Oxfam Novib begon het zogezegd ‘in de kantine’, waar twee collega’s in 
gesprek kwamen over de mogelijkheden om met het geld van Nuon een project te financieren. Er 
waren twee mogelijkheden, maar naar enig overleg en een aantal analyses, werd gekozen voor 
het project met ADRF (Albanian Disability Rehabilitation Foundation) in Albanië. Oxfam Novib 
steunde deze organisatie al geruime tijd, maar er was weinig voortgang. Ook waren zij 
subsidieafhankelijk en het doel was juist na enige steun de organisatie subsidieonafhankelijk te 
maken.298 
 Oxfam Novib vroeg ADRF een projectvoorstel te schrijven voor Nuon. ADRF is een 
organisatie bestaande uit artsen, psychologen en fysiotherapeuten die zich inzetten voor 
mensen met een handicap in Albanië. In Albanië wonen 220.000 mensen met een geestelijke of 
lichamelijke handicap, waarvoor nauwelijks voorzieningen zijn en die vaak geen werk of 
uitkering hebben. Rolstoelen kunnen zij zich om die reden dan ook niet veroorloven, met als 
gevolg dat ze bijna niet de deur uit komen. Daarnaast worden mensen met een handicap vaak 
met de nek aangekeken, en familie schaamt zich voor hen. ADRF zet zich via diverse kanalen in 
om burgers te laten zien dat ook gehandicapten volwaardige en nuttige burgers van de 
samenleving zijn. ADRF besloot de rolstoelwerkplaats Mirësia aan te dragen als project, om deze 
uit de financiële en technische problemen te helpen. In deze werkplaats vervaardigen mensen 
met en zonder handicap betaalbare rolstoelen, en vinden trainingen in het gebruik ervan 
plaats.299 Echter, de werkplaats was vervallen, en de kwaliteit van de productiemiddelen slecht. 
 Nuon besloot het project van Oxfam Novib en ADRF aan te nemen als een van de 
projecten die zouden worden gesteund in het kader van het initiatief ‘Mijn dag, hun droom’. Het 
doel van de samenwerking was het verbeteren van de situatie in de fabriek, door middel van 
financiële steun, kennis van bedrijfsmanagement en kennis van energievoorziening door Nuon. 
Er zijn een aantal technische missies geweest van medewerkers van Oxfam Novib en Nuon om 
aldaar de handen uit de mouwen te kunnen steken. Uiteindelijk heeft het partnerschap geleid tot 
een nieuwe, goedlopende fabriek met nieuwe machines, betere elektriciteitsvoorzieningen en 
een goed lopend management.300  

ANALYSE 

Fase 1: Verkenning 
ADRF was al enige jaren een partnerorganisatie van  Oxfam Novib. Oxfam Novib nam een 
pioniersrol op zich, door naar een voor hen onbekend bedrijf te stappen en mee te doen aan een 
‘wedstrijd’. Er is vooraf geen onderzoek naar Nuon gedaan, wat een faalfactor in deze 
samenwerking is geweest, omdat men op die manier niet na kon gaan wat Nuon voor bedrijf 
was, en of zij pasten in de visie van Oxfam Novib en aansloten bij het project met ADRF. Aan de 
andere kant is het ook een succesfactor omdat men een risico durfde te nemen in de 
samenwerking met een onbekend bedrijf.  
 Er is voor de samenwerking een plan opgesteld door ADRF, waardoor men zicht had op 
wat het project zou gaan behelzen en in hoeverre Nuon daar een bijdrage in zou kunnen leveren. 
Nuon was nog geen bekende partij voor Oxfam Novib, dus persoonlijke contacten spelen geen 
rol. Er was ook geen verplichte samenwerking, het project sprak Nuon aan en zij besloten dit 
project als partner te nemen. Het feit dat Oxfam Novib met haar project moest strijden tegen 
andere projecten betekent wel dat er in deze fase concurrentie was, wat een faalfactor is.  Er was 
voor Nuon wel een verplichte samenwerking met ADRF, want Oxfam Novib had die partner 
geselecteerd. 
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Fase 2: Identificeren 
Nadat Nuon gekozen had voor Oxfam Novib en het project in Albanië, werden een aantal 
belangrijke stappen ondernomen.301 De eerste stap omvatte een reis naar Albanië. Een aantal 
medewerkers van Nuon en Oxfam Novib gingen naar Albanië om te inventariseren wat de 
mogelijkheden en eventuele risico’s zouden zijn. Eenmaal terug is er een workshop geweest over 
zaken doen in Albanië. Vervolgens is de fabriek van ADRF doorgelicht, omdat het een onderdeel 
vormt van een grotere organisatie, en Oxfam Novib alleen met ADRF werkt. Uit deze analyse 
kwamen een aantal onfrisse dingen naar voren, en met deze zaken in het achterhoofd is een plan 
geschreven om de zaken op orde te brengen.  
 Er is verder ook in deze fase geen onderzoek gedaan naar Nuon. 

Voor de samenwerking is geen MoU opgemaakt, wel is er een ‘letter of intent’ getekend, 
een businessplan opgesteld door ADRF en een samenwerkingsovereenkomst met daarin 
doelstellingen, aanvang, duur, aard, wederzijdse verplichtingen, beëindiging, gevolgen daarvan, 
exclusiviteit, vertegenwoordiging, geschillen en rechtelijke clausules.302 Deze 
samenwerkingsovereenkomst was een formeel document en dus een succesfactor in de 
samenwerking. 

De wederzijdse doelstellingen waren inpasbaar in de strategie van alle drie de partijen, 
en vormde dus ook geen faalfactor. Nuon had de partner deels uitgekozen omdat het paste bij 
haar missie, visie en motivatie voor CSR. Ook binnen Oxfam Novib was het project inpasbaar, in 
de zin dat het past bij steun in de vorm van financiële hulp en technische ondersteuning, waar 
Oxfam Novib de nodige ervaring in heeft. ADRF wilde hulp bij het vernieuwen van de fabriek, 
Oxfam Novib wilde daarbij technische kennis en ondersteuning, en Nuon wilde een bijdrage 
leveren aan de maatschappij, middels een project dat zij konden steunen. Novib kreeg de steun, 
en Nuon kon laten zien dat zij aan CSR deden en een goed doel steunden. 
 De primair verantwoordelijke individuen zijn gedurende het project aangebleven, en er 
was geen sprake van interne verdeeldheid of weerstand, er was juist veel betrokkenheid bij de 
partners.  
  
Fase 3: Bouwen 

De doelen waren al vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst. Daarin en in de gezamenlijke 
gesprekken kwamen de wensen en visies naar voren, waarna een helder doel werd 
geformuleerd in overeenstemming met Oxfam Novib en Nuon. Een helder, gezamenlijk 
geformuleerd doel vergroot de betrokkenheid, het respect voor elkaar, en vormt een goede basis 
voor de samenwerking, en is dus een succesfactor geweest. Er is geen Legal binding document, 
en dus ook geen basisregels over communiceren of vertrouwelijkheid, buiten wat er in het 
businessplan en de overeenkomst is vastgelegd.  

Van faalfactor was geen sprake, behalve het feit dat er geen Legal binding document was. 
Er was een grote mate van betrokkenheid, er was juist heel veel animo voor het idee. 
Medewerkers van Nuon leverden gezamenlijk 650 vrije dagen in, de organisatie verdubbelde het 
bedrag en enkele mensen gingen vrijwillig mee op technische missies.303 Uit een interview kwam 
duidelijk naar voren dat alles in openheid en vertrouwen gebeurde, dat was een belangrijke 
succesfactor in deze samenwerking.  
 

Fase 4: Planning 

Er is een uitgebreid businessplan, maar voornamelijk gericht op de financiële kanten van het 
verhaal, niet op de planning. Ook in de stukken van Oxfam Novib is geen planning te vinden.304 
Uit een interview met een voormalig medewerkerster van Oxfam Novib blijkt dat ADRF een 
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planning heeft gemaakt, en dat die is beoordeeld door Nuon. Ook heeft een stagiair bij Nuon 
onderzoek gedaan naar de technische onderdelen en andere producten.  
 Het feit dat er wel een projectbeschrijving is, maar die niet bij Oxfam Novib aanwezig is, 
maakt dat de planning toch een faalfactor vormt, omdat de planning zelf niet beoordeeld kan 
worden. Van de faalfactor van overeenstemming was geen sprake.  
 
Fase 5: Management 

In het business plan staan alle namen van de betrokken personen opgesteld. ADRF is beheerder 
van het project, binnen Oxfam Novib waren drie mensen verantwoordelijk, en bij Nuon twee. Er 
was geen aparte coördinator, behalve de beheerder.  

Vanuit ADRF was een heel duidelijke management structuur opgesteld, met een board, 
daaronder een executive director, daaronder de financiële administratie, een resource centre en 
coördinatie, een ‘subsidizing unit’ en de Miresia werkplaats. Verder hangen onder die vier poten 
nog administratie, de advocaat, een programma assistent en een distributiecoördinator, en de 
medewerkers van de werkplaats. Deze heldere structuur is echter voornamelijk gericht op 
Albanië, en de rollen van Oxfam Novib en NUON worden hier niet in geplaatst.305  
 Duidelijk naar voren in het interview kwam dat de betrokkenheid gedurende het project 
niet heel intensief was. “De lol was er al snel vanaf. Men wilde resultaten zien, en dat liet lang op 
zich wachten.”306 Ook is het volgens de respondent zo dat programma medewerkers gemiddeld 
20 partners begeleiden, en de partnerschappen die daarbij komen nog moeten begeleiden.  
 In deze fase komen dus een aantal succes- en faalfactoren naar voren. Het feit dat in het 
businessplan uitgebreid aandacht wordt besteed aan de betrokken personen en de 
verantwoordelijkheden die zij hebben, vormt een succesfactor. Ook het feit dat er een soort van 
beheerder was vormt een succes, omdat diegene overzicht kan houden en structuur aanbrengt. 
De betrokkenheid is een faalfactor, omdat met name binnen Oxfam Novib heel veel cases tegelijk 
worden behandeld, en dat mensen dat naast hun eigenlijke werk moeten doen. Ook de 
begeleiding was niet optimaal en vormt dus een faalfactor. 
 

Fase 6: Middelen 

Uit een verslag van ADRF blijkt dat Nuon zich op alle fronten aan de afspraken heeft gehouden. 
Zij zouden geld geven, gebaseerd op vrije dagen. Dat is gebeurd, en het bedrag is ook 
verdubbeld. Daarnaast was er technische assistentie in de vorm van managementtechnieken, 
een businessmanager, technische kennis over bedrijfsmanagement, en zij hebben geholpen met 
de contacten met de regering.307 Over de input van Oxfam Novib staat niets op papier, maar uit 
interviews kwam naar voren dat het geld niet besteed is zo als het zou moeten, de helft ging naar 
het project, de andere helft in de pot.308 Vanuit een andere respondent wordt juist weer gesteld 
dat er vanuit Oxfam Novib meer geld in het project ging, en vanuit Nuon meer tijd en energie. 
Echter, blijft het feit bestaan dat er onduidelijkheid is over de precieze inbreng en de gevolgen 
daarvan. Dit zorgt voor een faalfactor in de samenwerking, namelijk onduidelijkheid over de in 
te brengen middelen. Dit geldt hier niet zo zeer vooraf, maar wel achteraf. Ook tijdens het 
project is maar de vraag of de kwaliteit en kwantiteit goed bewaakt zijn, ook dit is niet na te 
gaan.  
 
Fase 7: Implementatie 

De continuïteit en betrokkenheid gedurende het project waren laag, zoals ook al eerder werd 
gesteld. Naarmate het project langer voortduurde was er steeds minder aandacht voor, en zag 
men uit naar resultaten. Gevolg was dat de inbedding in beide organisaties langzaam verloren 
ging. Ook werd aangegeven dat het partnerschap niet werd gevoeld of beleefd als een echt 
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partnerschap. Dit kwam onder andere door de beperkte communicatie, het feit dat het zich ver 
weg afspeelt, en alles langer duurde dan gepland.  Er was weinig monitoring tussen Oxfam Novib 
en Nuon. Dit kan het gevolg zijn van het feit dat de uitvoering voor het belangrijkste deel plaats 
had in Albanië. Oxfam Novib was ook maar in beperkte mate betrokken bij de uitvoering.  
 In deze fase zijn dus geen van de succesfactoren terug te vinden. De betrokkenheid en 
continuïteit zijn beperkt en vormen een gevaar voor het partnerschap, en bovendien lijkt het 
alsof er te weinig tijd is voor het partnerschap en het contact minimaal is. 
 
Fase 8: Monitoring 

Uit het interview blijkt dat er vanuit ADRF wel gecommuniceerd werd over de voortgang, maar 
er zijn geen documenten waarin staat aangegeven wat en wanneer er is gemonitord. Men had 
het wel over de voortgang, maar de relatie was nooit gestructureerd op dat gebied. Er zijn ook 
geen gedragscodes gemonitord, omdat deze er niet waren. Wel is er door Nuon een folder 
gemaakt, maar nooit een officieel voortgangsdocument.  
Nuon en Oxfam Novib zijn op een aantal technische missies naar Albanië geweest, waar de 
belangrijkste onderdelen van het project zijn uitgevoerd. Over de communicatie aldaar is niets 
bekend. Ook de communicatie tussen de partijen in Nederland is beperkt.  

Men zou kunnen stellen dat het onderhoud van het partnerschap problematisch is 
geweest, mede door het feit dat alles langer duurde, en men sneller resultaten wilde. Er was niet 
veel aandacht voor het leeraspect in de samenwerking, wat een faalfactor vormt.  
Effecten zijn zeker meetbaar, de fabriek staat er, de effecten zijn zeer tastbaar en zichtbaar. Ook 
zijn er ontastbare effecten, zoals de opgedane kennis. Van dwarsbomende partijen was geen 
sprake. 
 
Fase 9: Beoordelen 

Het partnerschap is geslaagd. Beide partijen zijn tevreden met het resultaat, en hebben dit ook 
samen gevierd. De gemaakte afspraken zijn nagekomen, de beoordeling van de samenwerking 
op zich had echter geen prioriteit. De prioriteit lag in de relatie tussen Nuon en ADRF. Er is wel 
vanuit ADRF een verslag geschreven, wat gebruikt is in de communicatie naar de medewerkers 
van Nuon over de resultaten van het project. De impact voor Nuon was groter dan voor Oxfam 
Novib, aangezien de laatste er weinig winst mee zou behalen. De doelen op zich zijn wel behaald, 
en op dat gebied kan het dan ook als een succesvol partnerschap betiteld worden.309 
Faalfactoren zijn het feit dat de beoordeling uitbleef, succesfactor is dat er uitgebreid 
gecommuniceerd werd over de uitkomst, en dat deze positief was. 
 
Fase 10: Evaluatie 

Het succes van het partnerschap is gedeeld in de communicatie naar de medewerkers van Nuon. 
Uit de verslagen en folders komt naar voren dan beide partijen de verantwoordelijkheid voor de 
resultaten namen. Er is naar buiten toe voldoende gecommuniceerd over de resultaten, echter, 
onduidelijk is hoe men gekomen is tot het naar buiten treden hierover en welke afspraken 
daarover zijn gemaakt. Er is weinig terug te vinden over de communicatie omtrent de 
uitkomsten, wel is er een eindverslag van ADRF. Hoewel de hierboven genoemde succesfactoren 
van rapportage, communicatie en gedeelde verantwoordelijkheid aanwezig zijn, is de evaluatie 
toch beperkt. Er is vanuit een kant geëvalueerd. Wel waren alle partijen tevreden over het 
resultaat. 
 
Fase 11: Institutionaliseren 

De samenwerking was een project,er is niet gesproken over een doorstart of andere projecten. 
Wel was het zo dat Oxfam Novib al haar activiteiten uit Albanië zou weghalen, en dat elk project 
dat nog werd gestart in wezen gericht was op afbouwen en beëindigen. 
 
Fase 12: behouden of beëindigen 
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In het contract staat vastgelegd dat het partnerschap geldt voor 2 jaar, met een mogelijke 
verlenging van nog eens 2 jaar. Er zijn geen verdere memo’s of verslagen over de afsluiting van 
het partnerschap op zich. Wel kwam uit het interview naar voren dat het partnerschap is 
overgedragen aan Cordaid, een collega-NGO van Oxfam Novib.310 De reden hiervoor was dat 
Oxfam Novib meer moest focussen, en had besloten om Oost Europa uit het beleid te halen. Om 
die reden is dus ook besloten het partnerschap in Albanië volledig te beëindigen, en er is ook 
niet gekeken om met Nuon nog een andere samenwerking aan te gaan.  
 

NUON - OXFAM NOVIB 

Elektra in Mali 

HET PARTNERSCHAP 

Al enige tijd was Nuon actief in Zuid Afrika in projecten met betrekking tot elektriciteit. Vanuit 
Oxfam Novib en Milieudefensie kwam hierop stevige kritiek. Nuon trok zich de kritiek aan, en 
vroeg een gesprek op directieniveau aan met Oxfam Novib. In dit gesprek is men uiteindelijk 
overeengekomen dat de ontwikkeling meer verantwoord en duurzamer konden worden 
gemaakt, door samen te werken met het maatschappelijk middenveld aldaar. Nuon en Oxfam 
Novib besloten op dit thema een partnerschap aan te gaan. Naast Oxfam Novib en Nuon zouden 
in dit partnerschap ook deelnemen het lokale Nuon bedrijf in Mali: Yeelen Kura, en de partner 
van Oxfam Novib Sigiyongonje.311  

Mali is een land in West-Afrika. Het merendeel van de boeren in Mali zijn actief in de 
katoenteelt. Samen met Burkina Faso is Mali een van de grootste katoenproducenten van West-
Afrika. Doordat veel katoenboeren in de Verenigde Staten en Europa subsidies ontvangen, is het 
voor katoenboeren in West-Afrika moeilijk om een goede prijs te krijgen voor hun product.312 
 Oxfam Novib werkt al geruime tijd samen met Sigiyongonje, een lokale organisatie die 
werkt aan het versterken van de capaciteiten van lokale katoenboeren. Oxfam Novib en Nuon 
besloten om deze ontwikkeling nog duurzamer te maken door het te koppelen aan verschillende 
vormen van duurzame energie. De doelgroep van het project waren de boeren en boerinnen van 
42 dorpen in Segou in Mali. De koppeling werd gelegd in een aantal projecten: 
• Het oprichten van twee gemeenschapsradio’s op zonne-energie 
• Aanleg van elektriciteit bij scholen 
• Aanleg van elektriciteit bij consultatiebureaus 
• Aanleg van een op zonne-energie gebaseerde waterpomp 
 
De gemeenschapsradio zou worden gebruikt om voorlichting te geven, over bijvoorbeeld 
HIV/Aids, verkiezingen, en landbouw voorlichtingsboodschappen. Boeren zijn vaak analfabeet 
en de radio functioneert in deze dan ook als krant, waarin de overlijdensberichten, geboorten en 
huwelijksberichten worden aangekondigd. Deze berichten vormen tevens een belangrijke 
inkomstenbron voor de radiostations.  
De consultatiebureaus moesten worden voorzien van koelsystemen en licht, opdat er vaccinaties 
en medicijnen veilig konden worden bewaard.313  
 

DOELSTELLINGEN EN BELANGEN 
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Nuon en Oxfam Novib zijn beide op hun eigen deelgebied sterk betrokken bij duurzame 
ontwikkeling. Op de verschillende werkterreinen waren raakvlakken, en beide organisaties 
onderkenden het belang en de mogelijkheden van innovatieve samenwerking.  
 

Oxfam Novib 

Oxfam Novib streeft naar duurzame ontwikkeling door initiatieven van arme mensen in 
ontwikkelingslanden te ondersteunen en hen ook hier een stem te geven. Daartoe ondersteunt 
Oxfam Novib partnerorganisaties en projecten in ontwikkelingslanden met financiële middelen, 
technische assistentie en samenwerkingsverbanden. In Nederland werft Novib materiële en 
immateriële steun om deze doelstelling te bereiken. 
 Het doel van deze samenwerking voor Oxfam Novib is gebruik te kunnen maken van de 
kennis en ervaring met en investeringen van Nuon in met rurale elektrificatie door middel van 
zonne-energie, en gebruik te kunnen maken van de communicatiemiddelen en –kanalen van 
Nuon richting medewerkers en (potentiële) klanten. Daarnaast was een doel dat de 
partnerorganisaties van Oxfam Novib gebruik konden maken van de bereidheid tot investeren 
van Nuon in rurale elektrificatie met behulp van duurzame energiebronnen, met name zonne-
energie.314  
 
Nuon 

Nuon is een energiebedrijf in Nederland, welke producten en service verleent aan bijna 3 
miljoen klanten in Nederland en het buitenland. Nuon wordt in Nederland gezien als koploper 
op het gebied van duurzame energie. Daarnaast zijn zij gericht op uitgebalanceerde groei voor 
alle stakeholders: aandeelhouders, werknemers, klanten, de leefomgeving en de samenleving. 
Nuon ziet het als haar verantwoordelijkheid (CSR) om haar financiën en kennis te gebruiken in 
ontwikkelingslanden, om toegang tot basis elektriciteit te verschaffen en andere vormen van 
energie te doen toekomen aan de bevolking in de rurale gebieden.  
 Nuon is van mening dat de klimaatverandering een internationaal vraagstuk is, en 
daarom investeren zij al geruime tijd in duurzame energie projecten in het buitenland. Nuon 
wilde de samenwerking met Oxfam Novib om verschillende redenen aangaan. Ten eerste wilde 
Nuon gebruik maken van de kennis en ervaringen van de partners van Oxfam Novib in het 
zuiden, met betrekking tot rurale elektrificatie in ontwikkelingslanden. Daarnaast konden zij via 
deze samenwerking gebruik maken van de communicatiemiddelen van Oxfam Novib, met name 
gericht op de medewerkers, donateurs en het publiek in het algemeen. Ook het gebruik maken 
van de imago- en marketingvoordelen die voortvloeien uit het gebruik van het “merk” Oxfam 
Novib, waren een reden voor samenwerking. De vierde en laatste reden was het verwerven van 
eigendomsrechten van de ‘groene rechten’ die ontstaan uit de opgewekte energie in de 
projecten. Het project was dus een combinatie van filantropische beweegredenen en 
transactionele. Filantropisch in de zin dat Nuon gebruik maakte van het merk Oxfam Novib en de 
bijbehorende communicatiekanalen en betrokkenen, transactioneel in de zin dat Nuon hiermee 
een bijdrage leverde aan de maatschappij verbonden aan haar eigen vakgebied, namelijk het 
verstrekken van nutsvoorzieningen.315  
 

ANALYSE 

Fase 1: Verkenning 

Uit een interview met een van de direct betrokkenen bij deze casus kwam naar voren dat de 
samenwerking tussen Nuon en Oxfam Novib niet voortkwam uit een probleem waarvoor een 
van beiden een partner zocht om het op te lossen, maar uit de rol van waakhond die Oxfam 
Novib op zich had genomen. Er is dus niet actief gezocht naar andere partners, maar een relatie 
aangegaan met een partij waar zij invloed op konden uitoefenen, en daarmee op armoede. Er 
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was geen specifieke kennis over deze sector in huis bij Oxfam Novib, en ook niet over Nuon als 
bedrijf. Wel was het bedrijf bereid om mee te werken aan duurzaam ondernemen, wat een 
succesfactor is voor een samenwerking. Er is geen onderzoek gedaan naar andere mogelijke 
partners, wat een faalfactor is in deze fase.316 
 
Fase 2: Identificeren 

Al in 2001 tekenden Nuon en Oxfam Novib een contract, met als doel het “gezamenlijk 
bevorderen van rurale elektrificatie in ontwikkelingslanden met zonne-energie (te beginnen in 
Mali) en ontwikkelen van een gezamenlijk communicatie- en marketingbeleid.”317 Het project 
kwam toentertijd echter niet van de grond vanwege, zo bleek later, verschillen in de 
verwachtingspatronen bij elk van de actoren, “met als gevolg dat geen concrete invulling is 
gegeven aan de samenwerking.”318 Er was in de beginfase dus sprake van een belangrijke factor, 
geen overeenstemming over basiscriteria of focus, waardoor het partnerschap in het begin heeft 
gefaald. Ook actief leiderschap en pioniers binnen de organisatie ontbraken, waardoor er vanuit 
beide partijen geen initiatief genomen werd en het project in eerste instantie niet van de grond 
kwam. 
 Oxfam Novib is in de periode 2001-2003 ook door de energieleverancier Essent 
benaderd. Nuon vond dit aanbod van Essent aan Oxfam Novib in strijd met de afspraken die zij 
met laatstgenoemde hadden, en om die reden is deze verkenning vroegtijdig afgebroken.319  

In 2003 besloten de partners dat er behoefte was om de relatie te intensiveren  en 
concrete invulling te gaan geven aan het al in 2001 gestelde doel. Pas toen is de relatie weer 
opnieuw aangehaald, en is men intensief gesprekken gaan voeren over de doelen, visies, en 
beweegredenen van alle partners.320 Er is geen quickscan van het bedrijf gemaakt, wel heeft men 
in een aantal bijeenkomsten meer aandacht geschonken aan de vraag wat men samen zou 
kunnen en zou willen, en wat de beweegredenen van de partners waren, dan dit in het begin 
werd gedaan. Naar aanleiding daarvan is een projectplan opgesteld, maar er is geen MoU van dit 
partnerschap.  

In de eerste samenwerking leidde de faalfactoren van gebrek aan leiderschap en de 
ontbrekende gezamenlijke focus dus tot het uitblijven van een echt partnerschap. Maar ook in de 
tweede fase zijn faalfactoren te zien, hoewel er nu wel overeenstemming was. Deze keer vormt 
het feit dat er, ondanks de faalfactor van focus bij de eerste poging, geen MoU is opgesteld. Ook is 
het altijd belangrijk een risicoanalyse te doen of een quickscan, zeker als er meerdere 
gegadigden zijn, zoals met Essent.  
 
Fase 3: Bouwen 
Men heeft uiteindelijk na een aantal keren samen te zijn gekomen overeenstemming kunnen 
bereiken over de afzonderlijke doelen, het gezamenlijke doel, de interesses van beide partijen en 
de inbreng van middelen: ‘Gestart wordt met een kleinschalig project in Mali, in samenwerking 

met de partnerorganisatie van Novib [en] dochteronderneming van Nuon in Mali, Yeelen Kura, 
levert expertise voor de uitvoering van het project. […]Voor communautaire voorzieningen (bv 

verlichting van een kliniek) zal de investering voor de hardware gedaan worden door Nuon 

(uitvoering Yeelen Kura); Novib + Voisins Mondiaux ondersteunen de organisatorische kant.’321 
 In 2001 hebben Nuon en Oxfam Novib een contract ondertekend, waarin de looptijd, de 
doelstellingen en de verantwoordelijkheden van beide partijen waren vastgelegd. In 2003 is dit 
zogenaamde ‘werkplan’ uitgebreid met projectdoelen, specifieke op te leveren producten en 
diensten, marketing afspraken, projectbegrenzing, middelen, de projectorganisatie en haar 
rollen, en de planning. Naast dit werkplan is er een officieel contract getekend, een Legal binding 
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document, met daarin afspraken over doelstellingen en belangen, aanvang, duur, aard, 
verplichtingen, beëindiging en exclusiviteit, vertegenwoordiging, overdraagbaarheid, en 
geschillen en toepasselijk recht. De formele vastlegging vormt dus een succesfactor in deze 
samenwerking, er zijn meerdere documenten waarin verschillende belangrijke elementen 
worden uiteengezet en vastgelegd.322 
 Het partnerschap leverde in geen van beide organisaties weerstand of problemen op. Er 
werd intensief samengewerkt aan promotie van het partnerschap naar de buitenwereld toe. 
“Nuon en Novib zoeken naar een goede manier om deze samenwerking communicatief en voor 
marketing vorm te geven voor het Nederlandse publiek.”323 Ook hiervoor is een apart beleid 
geschreven, met daarin doelgroepen van Oxfam Novib en Nuon, en klantwervingsconstructies 
per doelgroep, marketingtechnieken en projectelementen.324  
 
Fase 4: Planning 

In het contract en het werkplan zijn afspraken gemaakt over de tijdsduur en de belangrijkste 
peilmomenten in het proces: “De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 4  jaar, 
ingaande op 1 juli 2001 en eindigend op 30 juni 2005, met een mogelijkheid tot verlenging met 
telkens 4 jaar. Na drie jaar vindt er een evaluatie plaats.”325 Er zijn afspraken gemaakt over 
bijvoorbeeld de definitieve plannen van het marketingbeleid, evaluatiemomenten en start- en 
beëindiging van het partnerschap.  
Er is tussen Oxfam Novib en Nuon dus wel een projectplan gemaakt, met vastgestelde doelen, 
targets, en in beperkte mate managementafspraken, maar er is geen gedetailleerde weergave 
gemaakt van alle te nemen tussenstappen, de termijnen, en het programma. De reden hiervoor is 
dat een groot deel van de samenwerking en de uitvoering plaatsvindt tussen de lokale partners 
van Oxfam Novib en Nuon.  
 De planning is in wezen dus minimaal, maar diende tussen Oxfam Novib en Nuon ook 
niet zeer uitgebreid te zijn omdat zij niet direct zaken met elkaar moesten doen, maar de 
zuidelijke partners een groot deel van de uitvoering deden. Daarom is de planning geen 
faalfactor in deze samenwerking. Al is het ook voor de noordelijke partners belangrijke wat er 
precies gebeurd en wanneer.  
 
Fase 5: Managing 

Er was geen aparte coördinator bij beide partijen. Vanuit zowel Oxfam Novib als Nuon waren 
meerdere medewerkers tegelijk betrokken. Er werd gewerkt met zogenoemde projectgroepen 
(bijvoorbeeld project Mali en Marketing) en projectleiders. In het begin waren er vanuit Oxfam 
Novib twee medewerkers betrokken, in een later stadium vijf of meer, allemaal van 
verschillende onderdelen en lagen uit de organisatie. Het management is een succesfactor, 
ondanks dat er veel mensen betrokken waren. Het werken met projectleiders en groepen zorgt 
voor structuur en overzicht wat belangrijke elementen voor succes zijn.326 
 Er was ruim voldoende communicatie, zowel via de mail als in bijeenkomsten of 
vergaderingen. Naast projectgroepen zijn er ook een klankbordgroep en een stuurgroep in het 
leven geroepen. In het werkplan zijn afspraken vastgelegd over de hoeveelheid bijeenkomsten, 
zo kwamen de klankbordgroep en de projectleiders maximaal vier keer per jaar bij elkaar, en 
had de werkgroep volgens het werkplan ‘regelmatig overleg met de projectleiders’, hoe vaak 
men daadwerkelijk bij elkaar is gekomen is echter onduidelijk. Er is veelvuldig over de mail 
gecommuniceerd, zowel intern bij Oxfam Novib als tussen Oxfam Novib en Nuon, over voortgang 
en problemen. Er was dus wel degelijk sprake van intensieve begeleiding in dit stadium, en in de 
stadia van de uitvoering.  
 Het feit dat er veel gecommuniceerd werd over en weer, betekent dat er veel 
betrokkenheid was bij het partnerschap, en bij de verschillende onderdelen. De begeleiding was 
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dus een succesfactor in de samenwerking. Onduidelijk is hoeveel cases binnen Oxfam Novib 
behandeld werden, maar de cases waren in ieder geval niet aan één persoon toegewezen, wat 
een faalfactor vormt. 
 
Fase 6: Middelen 
Uit de e-mailberichten blijkt dat de middelen ingebracht zijn zoals was afgesproken, maar niet 
volgens de planning: “…aan de verplichtingen wederzijds wordt voldaan, met gezamenlijke 
communicatie nog in afwachting van zichtbare resultaten…”327 Verder is er weinig schriftelijk 
bekend over de input van middelen en afspraken daarover. Ook hier geldt dat deze voornamelijk 
zullen zijn gemaakt tussen Nuon’s lokale partner en de lokale partner van Oxfam Novib in Mali.  
 
Fase 7: Implementeren 
Ook bij de uitvoering speelt het feit dat Oxfam Novib en Nuon via hun partners betrokken zijn bij 
het project. Echter, hun rol als projectleiders en de rol van de klankbordgroep zijn uitgevoerd als 
afgesproken. Er was intensief contact tussen de beide partijen gedurende het proces, en 
problemen zijn in bijeenkomsten en in goed overleg verholpen.  
 De inbedding is voldoende geweest, er was regelmatig contact, via de mail dan wel in een 
vergadering, en er hebben zich weinig problemen voorgedaan waar de noordelijke partijen bij 
betrokken moesten worden. Dit zijn allemaal succesfactoren voor deze fase in het partnerschap. 
Het risico met een makelaarsrol in partnerschappen is namelijk dat zodra de uitvoering start, 
men minder betrokken raakt omdat er dan niet veel gedaan kan worden dan afwachten.  
 
Fase 8: Monitoring 

“Het project wordt uitgevoerd door de werkgroepen volgens het werkplan. De projectleiders 
houden voortgang en planning in de gaten en rapporteren aan de klankbordgroep”328, zo stelt de 
procesbeschrijving van het project. De klankbordgroep kwam vier keer per jaar samen met de 
projectleiders, om voortgang te bespreken.  
Er zijn echter van deze monitoringsbijeenkomsten geen schriftelijke verslagen, alleen van de 
besprekingen in de beginfase. Van één van de monitoringsbijeenkomsten zijn via de mail notulen 
verstuurd, waarin onder andere aandacht werd besteed aan de huidige status. Dit waren echter 
slechts een paar regels, een heel summiere weergave van de situatie. Er is toen door Oxfam 
Novib gevraagd om een uitgebreider verslag, echter, deze is nergens terug te vinden. 
 De fase van monitoring kan voor het partnerschap tussen Nuon en Oxfam Novib niet 
aangemerkt worden als een succesfactor, omdat dit tussen hen nooit heeft plaatsgehad. Juist het 
ontbreken daarvan duidt op een faalfactor. Want hoewel de zuidelijke partners belast waren met 
de uitvoering, en de rol van de noordelijke partners relatief klein is geweest, is het toch een 
monitoring waard.  
 
Fase 9: Beoordelen  
Een echte beoordeling van het partnerschap is niet aanwezig, behalve in het evaluatierapport. 
Beoordeling had geen prioriteit, zeker niet bij de Nederlandse partijen. Van te voren waren 
echter ook geen afspraken over de beoordeling gemaakt, dus men kan niet direct stellen dat dit 
een faalfactor is.  
 
Fase 10: Evalueren 

In het werkplan is vastgesteld dat er na drie jaar een evaluatie van het partnerschap plaats zal 
vinden. Voorafgaand zijn daarvoor Terms of Reference opgesteld, echter, deze handelen alleen 
over de opzet en uitkomsten van het partnerschap, niet over het partnerschap zelf, dus de 
specifieke relatie tussen Oxfam Novib en Nuon Nederland. Het evaluatierapport is dan ook 
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geschreven door de lokale organisatie, over de lokale situatie van de invulling van het 
oorspronkelijke partnerschap tussen Oxfam Novib en Nuon. 
 Men kan zich afvragen of het succes bij Oxfam Novib en Nuon ligt, of bij de beide lokale 
partners. Wel kan gesteld worden dat de partijen gelijkwaardig waren, en voor zover zij 
verantwoordelijk waren voor het succes, hebben zij dit gedeeld. Over de uitkomsten van het 
partnerschap is gecommuniceerd met de lokale organisaties, en in mindere mate tussen Oxfam 
Novib en Nuon in Nederland. Hierover staat wederom niets op papier, er is geen verslag 
geschreven van het partnerschap als zodanig, de rollen, de problemen, het verloop of de 
communicatie.  
 Gesteld kan dus ook in deze fase worden dat de evaluatie een faalfactor is voor de relatie 
tussen Oxfam Novib en Nuon.  
 
Fase 11: Institutionaliseren 

Relatief snel na de evaluatie van de uitkomsten van het partnerschap zijn Oxfam Novib en Nuon 
weer om de tafel gaan zitten, om zogezegd ‘te zoeken naar een nieuwe invulling, een nieuwe 
behoefte’.329 Voor deze nieuwe zoektocht was een voorlopig aanpak opgesteld, met betrekking 
tot het vinden van nieuwe energieprojecten, medewerkerbetrokkenheid en marketing en 
communicatie. Op basis van deze lijst is vervolgens een brainstormsessie gehouden tussen 
enkele medewerkers van Oxfam Novib en Nuon. Men heeft dus van gedachten gewisseld over 
het opstarten van nieuwe, gelijksoortige projecten binnen het partnerschap Oxfam Novib-Nuon, 
en heeft hieraan invulling gegeven door een aanpak op te stellen, criteria, en een 
brainstormsessie.  
 
Fase 12: Behouden of beëindigen? 

In het contract waren al afspraken gemaakt over het beëindigen van het project als zodanig, en 
over de eventuele beëindiging van het partnerschap. Het partnerschap kon enkel onder 
bepaalde voorwaarden of nalatigheid worden beëindigd, het project liep op een vaststaande 
datum af.  

In het contract waren geen specifieke afspraken over financiën gemaakt, over evaluatie 
of over persrelaties. Deze onderdelen zijn verwerkt in het werkplan en de projectbeschrijving.  

Nuon en Oxfam Novib hebben de wens verder te willen samenwerken al in een vroeg 
stadium naar elkaar uitgesproken: “Wij moeten ons volgens mij nu richten op helder krijgen wat 
de criteria zijn om te beoordelen wanneer het geslaagd / mislukt zou zijn en daarnaast met 
Nuon doorpraten over de kansen (in Zuid Afrika en mogelijk het Europese PPP) op niveau van 
de missies van Novib en Nuon.”330 
In een brainstormsessie hebben beide partijen van gedachten gewisseld. Er is gekozen om het 
project te beëindigen, en het partnerschap voort te zetten in een ander project. 
   

NUON - OXFAM NOVIB 

Electra in Zuid Afrika 

HET PARTNERSCHAP 

In 2004 deed de Nederlandse overheid, in navolging van de World Summit on Sustainable 
Development, een oproep tot meer samenwerking tussen de publieke en private sector op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking in Derdewereldlanden.  
 Nuon en Oxfam Novib hadden al eerder met elkaar samengewerkt in een project in Mali, 
en besloten een nieuw project op te starten om gehoor te kunnen geven aan de oproep van het 
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ministerie. Zij deden dit wederom in samenwerking met hun lokale partners. Voor Oxfam Novib 
was dit het Rural Wealth Creation Project, voor Nuon Restio Energy. Daarnaast was ook het 
Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) betrokken. 

Ook dit partnerschap tussen Oxfam Novib en Nuon had tot doel bij te dragen aan MDG 7 
op het gebied van energie. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om tien 
miljoen mensen in de Derde Wereld van energie te voorzien. Dit partnerschap zou een bijdrage 
gaan leveren aan deze doelstelling, door een duurzame oplossing voor elektriciteitsvoorziening 
vorm te geven in enkele rurale gebieden in Afrika.331  
 Uiteindelijk is in het project gekozen voor de regio KwaZulu-Natal (KZN) in Zuid Afrika. 
KwaZulu-Natal is een van de armste regio’s van Zuid Afrika. Er is veel werkeloosheid, HIV/Aids 
en ruraal-urbane migratie. De vooruitzichten voor de achterstandsgebieden in KZN met 
betrekking tot toegang tot elektriciteit zijn slecht, nog zeker voor de komende 10 tot 20 jaar. De 
overheid van Zuid Afrika focust met de investering in elektriciteit voornamelijk op huishoudens, 
en in zeer beperkte mate in het ondersteunen van bedrijven en ondernemingen. Bedrijven zijn 
dan ook voornamelijk gelokaliseerd in de urbane gebieden, rond commerciële centra, waar veel 
winkels met faciliteiten aanwezig zijn. Echter, voor een groot deel van de mensen zijn deze 
centra lastig te bereiken door lange afstanden en kosten voor vervoer. Als gevolg van 
opstartkosten, slechte infrastructuur, gebrek aan training en de afwezigheid van elektriciteit 
kennen de rurale gebieden van KZN nauwelijks commerciële activiteit.332   
 In het project werd een koppeling gemaakt tussen duurzame energie en ‘business 
opportunities for poor people’. Door middel van zogenaamde Productive Use Containers (PUC’s) 
worden veilige werklocaties gegenereerd, voorzien van duurzame energie en met 
mogelijkheden tot assistentie en training van nieuwe ondernemers: “…the PUC programme will 
contribute to the broad socio-economic development of these more remote and under-resourced 
area.”333 Het project is daarmee transactioneel, het is gericht op de kerncompetenties van Nuon, 
te weten het leveren van (duurzame) energie, en die van Oxfam Novib, namelijk het 
ondersteunen van mensen in derde wereld landen in het opzetten van eigen ondernemingen.  
 Het concept van de PUC’s was ooit ontworpen voor Greenpeace. PUC’s zijn omgebouwde 
schipcontainers van 12 bij 2,5 meter, opgedeeld in vijf delen, voor vijf kleine bedrijven. Elk 
bedrijf heeft tussen de 4m2 en 28m2 ruimte in de container, met eigen toegangsdeur en loket. 
Elektriciteit wordt gegenereerd uit zonnepanelen, die zich op het dak van de container bevinden. 
De ondernemers worden geselecteerd uit de lokale samenleving. Het partnerschap tussen Oxfam 
Novib en Nuon heeft aan dit idee een element toegevoegd: training van ondernemers (met name 
vrouwen) in het opzetten en onderhouden van een bedrijf.334 
 

 
Productive Use Container, Nongoma, KwaZulu Natal: bioscoor, naai-atelier en supermarkt 

 
Het project had tot doel duurzame ondernemingskansen te ontwikkelen, om op die manier 
inkomen te genereren in rurale, arme gebieden in KZN, waar de kansen en service vaak beperkt 
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zijn. Zowel de ondernemers als de consumenten in het gebied profiteren van een dergelijk 
project.  
De start van het project omvatte zes containers, die als test in de regio zijn geplaatst om de 
impact op armoedebestrijding en de bijdrage aan de ontwikkeling van rurale ‘off-grid’ gebieden 
in KwaZulu-Natal te meten.  
 

DOELSTELLINGEN EN BELANGEN 

De korte termijn doelstelling zoals de geformuleerd in het businessplan luidde: 
“The partners in this public-private partnership aim to contribute to the broad economic 
development of rural off-grid areas of KwaZulu-Natal in a sustainable and environment-
conscious manner by means of generating business opportunities for poor people.”335 
 Afhankelijk van de startdatum moest het project na één jaar 3 PUC’s omvatten, met 
daarin elke vier of vijf ondernemingen. In het jaar daarna moesten nog eens drie PUC’s opgestart 
worden. Het doel was om van deze ondernemingen 70% vrouw te laten zijn, en de lokale 
samenleving moest deel kunnen nemen. De ondernemers zouden na een jaar door middel van 
training en ontwikkeling rolmodellen zijn voor de achtergebleven gebieden.336  
 Ook voor de langere termijn was een doelstelling geformuleerd: 
“The longer-term objective is to establish a productive use company in South Africa with a view 
to promoting sustainable income generating opportunities in under-resourced areas both in 
Southern Africa and beyond. The core product of this company will be the Productive Use 
Container although other productive use products will be developed over time.”337 
 Doelstellingen voor in de toekomst omvatten het overgeven van de verantwoordelijkheid 
voor de PUC’s naar ‘supported PUC management enterprises’, het uitbreiden van de 
ondernemingen met een/twee medewerkers, internationale publiciteit omtrent interventies in 
achtergebleven gebieden, en het opzetten van een bedrijf gespecialiseerd in PUC’s en 
gelijksoortige producten, gebaseerd op het pilot en de resultaten daarvan. 
 
Oxfam Novib 

Voor Oxfam Novib was de belangrijkste reden om deel te nemen aan deze samenwerking dat het 
een bijdrage levert aan het creëren van kansen voor arme vrouwen, die zonder deze hulp 
buitengesloten zouden worden van mogelijkheden tot zelfstandig ondernemen.338  
 
Nuon 

Voor Nuon was dit in belangrijke mate een CSR activiteit. Zij wilden hiermee aantonen dat er een 
link gemaakt kan worden, of al bestaat, tussen toegang tot elektriciteit en energie en de afname 
van armoede. Kijkend naar deze doelstelling kan gesteld worden dat het partnerschap niet puur 
transactioneel was, maar ook gericht op het beïnvloeden van het bedrijf Nuon, en het 
beïnvloeden van de keten van nutsvoorzieningen op het gebied van duurzame ontwikkeling. 
Tevens gold dit project als een pilot, om te evalueren of het PUC principe ook op grote schaal 
toepasbaar zou zijn.  
 

ANALYSE 

Fase 1: Verkenning 
De fase van verkenning in dit partnerschap kwam voort uit de vorige casus. Nuon werkte al 
samen met Oxfam Novib in Mali, en zij waren samen bezig om te zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van duurzame energie in ontwikkelingslanden: “Daar de 
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mogelijkheden voor verdere projecten in Mali beperkt zijn en Nuon ook actief is op het gebied 
van rurale elektrificatie in Zuid-Afrika, worden nu de mogelijkheden aldaar bekeken.”339 
 In die zin was er dus geen sprake van pioniers in de organisatie, of het nemen van 
risico’s. Het bedrijf en de sector als geheel waren inmiddels bekend, de relaties liepen al enkele 
jaren, en er was een grote mate van vertrouwen, openheid en respect. Er is zelfs gesproken over 
het vergroten van medewerkerbetrokkenheid binnen Nuon, om de betrokkenheid en de 
verankering van projecten en het partnerschap te vergroten. 
 
Fase 2: Identificeren 
Nuon en Oxfam Novib werkte al geruime tijd met elkaar, en hebben in het bestaande 
partnerschap een nieuw project gevonden. Het voordeel daarvan was dat de cultuur al bekend 
was, en de primair verantwoordelijke personen van beide partijen zijn aan gebleven, wat een 
belangrijke succesfactor in een partnerschap kan zijn. Doordat er al eerder intensief was 
samengewerkt was er meer inzicht in de complexiteit van dergelijke partnerschappen en 
projecten, waren de relaties goed en waren beweegredenen en motivaties al bekend. Dit 
‘nieuwe’ partnerschap is enerzijds voortgekomen uit de wens van de partners om nogmaals een 
dergelijk project op te zetten, anderzijds werd vanuit de overheid een oproep tot meer 
samenwerking gedaan. Er is daarom een overeenkomst opgesteld voor het volledige 
programma. Deze overeenkomst is uiteindelijk ondertekend door toenmalige Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne.  

In deze overeenkomst werd de achtergrond en historie van het plan besproken, de 
invulling van het project en de financiën. Uiteindelijk waren er dus vijf partners in dit project: 
Nuon en haar lokale partner RAPS Consultancy Pty, Ltd., Oxfam Novib en haar partner in Zuid 
Afrika Rural Wealth Creation Program, en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.  
 Naast de overeenkomst is er ook een MoU getekend tussen de samenwerkende partijen, 
met uitzondering van het ministerie. De afspraken in het business plan zijn wel leidend gemaakt: 
“All partners agree to the conditions outlined in the PUC business plan.”340 In deze MoU werd 
overeengekomen dat “All partners commit to cooperating within the PPP framework and each 
supports the successful implementation of the PUC business plan.” Tevens stonden er exacte 
afspraken met betrekking tot de in te brengen middelen door beide partijen, en de rol van het 
ministerie.341  
 Voor deze samenwerking met Nuon is geen quickscan van het bedrijf gedaan. Wel 
hebben in de beginfase van het partnerschap een aantal veranderingen binnen Nuon 
plaatsgevonden. Dit was aanleiding voor Oxfam Novib om de samenwerking tot dan toe te 
evalueren, om “…te kijken wat de beste marsroute is voor onze gezamenlijke toekomst en de 
invulling van de samenwerkingsovereenkomst.” Op deze manier kon Oxfam Novib inzicht 
krijgen in de (veranderde) beweegredenen en belangen van Nuon, op grond waarvan in een 
later stadium besloten kon worden om samen te gaan werken.  
 Succes- en faalfactoren zijn er dus wel in deze samenwerking, maar spelen een iets 
andere rol omdat men al bekend was met de partner en opnieuw ging samenwerken. Er is dit 
keer wel een MoU opgesteld, en men heeft het partnerschap kort geëvalueerd, wat goed is om na 
te gaan hoe de beide partijen in de samenwerking staan, in plaats van zomaar door te gaan, 
vertrouwend op resultaten in het verleden.  
 
Fase 3: Bouwen 

Begin 2004 is er samen met Nuon gekeken naar de mogelijkheden voor een project in Zuid 
Afrika. Beide partijen konden zich hierin qua doelen en interesses vinden, en er is een voorstel 
geschreven voor het ministerie, waarin aandacht besteed wordt aan het project, de partners, en 
het budget. Er is voor dit project geen nieuw legal binding document opgesteld, maar een 
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uitgebreid projectplan dat de volgende onderdelen behandeld: de project definitie, de redenen 
om deel te nemen aan dit project en de kosten, de projectorganisatie met rollen, 
verantwoordelijkheden en de partners, het projectplan met de planning, afspraken over betaling 
en eigenaarschap van de PUC’s, en een implementatieplan.342  
 Het ontbrekende Legal document is in deze samenwerking in mindere mate een 
faalfactor, omdat men al eerder had samengewerkt. Echter, ook in dit partnerschap kunnen 
zaken fout lopen, en dan is een ondertekend, bindend document toch belangrijk. Succesfactor is 
het uitgebreide projectplan, waarin veel onderdelen vast worden gelegd wat duidelijkheid en 
houvast verschaft. 
 
Fase 4: Planning 
De planning van het project was vastgelegd in het projectplan. Het project was opgedeeld in 
verschillende fasen, en voor elk van deze fasen stond een bepaalde periode van implementeren. 
Deze verschillende fasen stonden weer verder uitgewerkt in het zogenaamde ‘Implementation 
plan’, onderdeel van het projectplan. Dit plan omvatte de uitgebreide beschrijving van de fasen, 
de kosten per fase, en de monitoring en evaluatie. Tevens is er een tijdschema ontworpen, 
waarin is vastgelegd dat er 6 containers geplaatst worden in 18 maanden, en dat de resterende 
zes maanden gebruikt worden voor monitoring en evaluatie. Een gedetailleerde planning van 
stap tot stap is niet door Oxfam Novib en Nuon gemaakt, maar zeer waarschijnlijk wel door de 
lokale organisaties. 
 Naast een projectplan is er ook een businessplan geschreven. Hierin worden de 
gezamenlijke en afzonderlijke doelen vastgelegd en de verwachtingen, de 
besluitvormingsprocedures, de rollen, sterktes en zwaktes, de bijdrage van het project aan 
armoedebestrijding, de bedrijfsstrategie, een financieel plan en een managementplan.343  
 Gesteld kan worden dat er in dit partnerschap veel aandacht is besteed aan de planning, 
de omschrijving van het project, en aan details als het opschrijven van het doel, de sterktes en 
zwaktes van het project (zij het niet in een quickscan) en de besluitvorming. De planning vormt 
dus in zijn algemeenheid een succesfactor.  
 
Fase 5: Managing 

Ook hier waren meerdere medewerkers van de diverse organisaties betrokken, liepen meerdere 
cases tegelijk bij een aantal mensen (waaronder de toen nog steeds lopende casus van Mali), en 
werd er gemanaged met projectmanagers, projectgroepen en een stuurgroep. Opvallend is wel 
dat in een aantal versies van het Business Plan wordt gesproken over een manier van managen, 
maar dat hier in de eindversie helemaal geen aandacht meer aan wordt besteed. Wat wel 
terugkomt in het businessplan is de samenstelling van de stuurgroep en de projectgroepen, de 
rollen en verantwoordelijkheden daarbinnen en de besluitvormingsprocedures. Het feit dat er 
geen managementvorm gekozen is maar wel aandacht besteed is aan belangrijke elementen 
daarvan, maakt dat het management niet geheel als faalfactor bestempeld wordt. Echter, er is 
ook niets terug te vinden over hoe het uiteindelijk is gegaan.  
 De communicatie was voldoende, al waren er geen afspraken over hoe vaak welke 
partijen bij elkaar moesten komen.  
 
Fase 6: Middelen 
In het MoU zijn concrete afspraken gemaakt tussen de partijen over de in te brengen middelen: 
“Nuon: payment of hardware and set-up costs of the small businesses developed by RAPS: R 
1.339.946,80 (± € 165.835). Novib payment of software (costs of training by RWCP): R 525.200 
(± € 65.000)”.344 
 Ook is er een clausule vastgelegd in het MoU dat alle partners elkaar moeten stimuleren 
in het nemen van verantwoordelijkheid en verplichtingen: “All partners will encourage and 
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engage other partners in ensuring all meet their respective obligation to the PPP programme”.345 
Dat aan deze twee elementen aandacht wordt besteed vormt een succesfactor. Er is exact 
vastgelegd wie wat moet betalen en men moet elkaar daar ook op aanspreken. Ook hier geldt 
wel dat niet na te gaan is in hoeverre dit nu gedaan is, dus of het in de praktijk ook een 
succesfactor is geweest is onduidelijk.  
 
Fase 7: Implementeren 

De implementatiefase is de fase waar Oxfam Novib en Nuon in mindere mate bij betrokken zijn. 
De uitvoering gebeurde voornamelijk bij de lokale partners in Zuid Afrika. Oxfam Novib en Nuon 
hadden in deze een meer begeleidende en observerende rol.  
 Het is lastig na te gaan in hoeverre men tijdens deze fase betrokken is gebleven. Wel is er 
zeer regelmatig vanuit beide partijen contact geweest met Zuid Afrika, maar in mindere mate 
tussen de twee noordelijke partners. In die zin is er dus sprake van faalfactoren als naar de 
relatie tussen Nuon en Novib wordt gekeken. Er is geen duidelijke communicatie tussen die twee 
partijen, en aan de relatie wordt niet specifiek gewerkt, alles is gericht op de zuidelijke partners 
en de relaties daar. 
 
Fase 8: Monitoring 

De fase van monitoring is tweeledig. In het implementatieplan is een focus gelegd op de 
monitoring van het project en de lokale partners: “na elke fase een element van monitoring is 
ingebouwd, waarbij niet gestart mag worden met de volgende fase wanneer de huidige fase niet 
is afgerond. Er is afgesproken dat er een evaluatiemoment zal plaatsvinden om te bepalen of er 
wordt doorgegaan met de tweede module.”346 
Er is ook een protocol voor monitoring opgesteld, met een focus op een breder perspectief. 
Daarin staan de input van het project, de verwachte output, de doelen en de bijdrage aan 
‘sustainable development’ centraal.  
 Met betrekking tot de relatie tussen Oxfam Novib en Nuon is er monitoring geweest op 
de afspraken die gemaakt zijn in het contract. Dit evaluatiemoment focust wederom echter sterk 
op de afspraken in het contract met betrekking tot financiën, communicatie, en de 
verplichtingen van beide partijen, en in mindere mate op de onderlinge relatie. De enige manier 
waarop hieraan aandacht wordt besteed is dat er monitoring plaatsvindt op de publiciteit naar 
buiten: “De betrokkenheid van Novib zal door Nuon structureel worden vermeld in haar 
publiciteit over de samen met Novib gerealiseerde projecten.”347 
 
Fase 9: Beoordelen 
De impact van het project is niet apart gemeten. Ook is onduidelijk wat de uitkomsten waren en 
hoe het project is afgerond, en of de partijen uiteindelijk tevreden waren. Wel kwam naar voren 
dat de pilot in een extreem lastige situatie was opgezet, maar niet wordt doorgestart omdat het 
geen toekomst heeft. Wat betreft het partnerschap is eigenlijk onduidelijk wat de partners 
vonden van het resultaat en hoe zij hun onderlinge samenwerking beoordelen. Daarom wordt 
dit aangemerkt als faalfactor. 
 
Fase 10: Evalueren 

Ook de evaluatie is tweeledig, enerzijds de evaluatie van het project, anderzijds van de 
samenwerking. In de opzet van de evaluatie wordt het volgende gesteld: “De 
samenwerkingsovereenkomst tussen Nuon en Novib loopt 30 juni 2005 ten einde. Door middel 
van deze evaluatie wordt bepaald of beide partijen tevreden zijn over de samenwerking en 
welke doelstellingen in het contract gerealiseerd zijn. Op basis van de uitkomst van deze 
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evaluatie zullen Nuon en Novib bepalen of/ op welke manier de samenwerking kan worden 
voortgezet.”348  
 De evaluatie zou aandacht besteden aan de volgende onderwerpen. De samenwerking in 
het algemeen: Communicatie tussen beide partijen, werkverdeling, leerpunten, 
kerncompetenties en toegevoegde waarde van de samenwerking, afspraken en vertrouwen. Het 
contract: opzet en flexibiliteit, gerealiseerde doelstellingen. De projecten: Mali (voorbereiding in 
Nederland en projectimplementatie in Mali), Zuid Afrika (Proces van oprichting PPP, PUC 
projectvoorbereiding (in NL en in ZA). Relatie met overige activiteiten (Albanië/ ADRF, 
Kerstpakketten, Nuon jaarverslag). Communicatie/ marketing: gerealiseerde 
communicatieactiviteiten, communicatieactiviteiten in ontwikkeling. Kansen voor voortzetting: 
doelen, risico’s en beheersing, groeimodel, Nuon Foundation en Tsunami.349  
 Hoewel deze evaluatie ruim is opgezet, er komen veel verschillende, belangrijke 
evaluatiepunten aan bod, is er geen schriftelijk rapport van deze evaluatie te vinden bij Oxfam 
Novib. Dit vormt dus een belangrijke faalfactor in deze fase, de vraag is namelijk of er aan 
monitoring of evaluatie is gedaan, en wat daar is uitgekomen.  
 
Fase 11: institutionaliseren 

Binnen Oxfam Novib en Nuon zijn een aantal lessen uit deze samenwerking naar voren gekomen, 
met name op het niveau van het project. Containers werden omgebouwd tot bedrijfjes, in de 
rurale gebieden van Zuid Afrika. Nuon leverde de hardware, o.a. zonnepanelen, en Oxfam Novib 
en haar partners de software, namelijk training, coaching en ‘skills’. Er is een onderzoek 
ingesteld naar de mogelijke voortzetting van dit project in Zuid Afrika. “De omstandigheden in 
de pilot waren bewust zeer moeilijk gekozen en leidden dus ook tot de nodige belemmeringen. 
Nuon en Oxfam Novib gaven dan ook geen vervolg aan de pilot.”350 Het onderzoek op zich is een 
succesfactor, echter, de samenwerking tussen Oxfam Novib en Nuon op zich komt hierin niet aan 
de orde, en dat is dan weer een faalfactor. 
 De relatie tussen Oxfam Novib en Nuon zou geëvalueerd worden aan de hand van de in 
de vorige fase genoemde onderdelen, aan de hand waarvan besloten zou worden of het 
partnerschap gecontinueerd zou worden. Er is hierover geen verslag of document te vinden, en 
waarschijnlijk is het nooit uitgevoerd. De relatie tussen Oxfam Novib en Nuon is beëindigd 
zonder echt te onderzoeken waar men nog wel op zou kunnen gaan samenwerken.  
 
Fase 12: Behouden of beëindigen 
Er is geen gevolg gegeven aan dit project, en ook de samenwerking met Nuon is beëindigd. Hoe 
dit exact is gegaan is eigenlijk onduidelijk. Er zijn geen documenten over de afronding te vinden, 
terwijl dit partnerschap zo helder en structureel was vastgelegd. Deze fase is dan ook geen 
succes in het partnerschap, omdat het niet de aandacht krijgt die het verdiend.  

 

ORDINA – OXFAM NOVIB 

HET PARTNERSCHAP 

In 2005 kwamen Ordina en Oxfam Novib met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van een 
instrument om de sociale impact van microkredieten te meten.351  Ordina stelt over het belang 
hiervan het volgende: Stel dat een vrouw een succesvol bedrijfje kan opzetten dankzij een 
microkrediet. De kleine onderneming maakt winst en kan zelfs een aantal extra mensen in dienst 
nemen. Financieel gezien een winstgevende zaak. Maar als het bedrijfje zorgt voor 
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milieuvervuiling of de vrouw haar kinderen van school haalt om mee te helpen, is er toch sprake 
van een negatief effect van het verleende krediet.352 
Wereldwijd wordt veel gedaan aan het meten van de effecten van microfinanciering, echter, de 
sociale indicatoren komen vaak slechts beperkt in beeld. Daarom besloten Ordina en Oxfam 
Novib in een partnerschap een systeem op te zetten  om hieraan invulling te kunnen geven. 
Oxfam Novib had op dat moment een financiële relatie met INAFI, een wereldwijd netwerk van 
140 organisaties op het gebied van Microfinanciering. INAFI richtte zich vooral op de 25 miljoen 
extreem arme mensen. Haar missie is om bij te dragen aan het uitroeien van de oorzaken van 
armoede, door de ontwikkeling van de microfinanciële sector te promoten en ondersteunen. 
 Het uiteindelijke doel van de samenwerking tussen Oxfam Novib, INAFI en Ordina was 
het ontwerpen en implementeren van een database systeem voor impactmeting op sociale 
indicatoren. Het product moest innovatief zijn, goedkoop, gebruiksvriendelijk en in lijn met de 
meest moderne ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast zouden de ervaringen met dit project 
en de uitkomsten van het product gedeeld worden met andere organisaties gericht op het 
verschaffen van microkredieten, in het zuiden en noorden.353 Ordina stelt: “Met dit systeem 
kunnen INAFI en haar leden hun investeringen sturen om de impact van microfinanciering te 
vergroten en hun bijdrage aan de VN millennium doelen zichtbaar te maken. Ook voorziet het 
systeem in de behoefte van donoren - waaronder Oxfam Novib - naar uniforme informatie over 
de effecten van investeringen.”354  Met het systeem kunnen mensen in de praktijk zelf uitzoeken 
welke indicatoren passen in hun specifieke situatie om de sociale effecten zichtbaar te maken.  
 Het INAFI project is een pilot van 18 maanden met tien verleners van microkredieten. 
Doel is om het systeem bij alle 200 leden van het Inafi-netwerk te implementeren. Voor  Oxfam 
Novib was dit een interessant project vanwege het ‘linking & learning’ aspect dat hier zou 
kunnen worden toegepast. Ordina bezat de kennis omtrent het opzetten van informatie en 
database systemen. En INAFI was als het ware het ‘proefkonijn’. Men begon het partnerschap 
met een ‘mapping exercise’ om alle lopende initiatieven rond impact measurement te 
inventariseren, en de waarden, verschillen en dilemma’s die daarbij spelen. Via deze weg heeft 
men een systeem voor ‘Social Impact Measurement’ opgesteld, waarin 5 dimensies worden 
onderscheiden: economische welvaart, sociale welvaart, sociaal kapitaal, omgeving/milieu, 
zelfstandigheid van vrouwen.355 
 

ANALYSE 

Fase 1: Verkennen 

Ook voor dit partnerschap zijn geen andere partners benaderd. Het is onduidelijk welk van de 
twee partijen de samenwerking heeft geïnitieerd, maar het werd in ieder geval opgezet vanuit 
een idee van synergie. Voor deze samenwerking is door Oxfam Novib en enkele andere partijen 
onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van een dergelijk systeem, alvorens hier in een 
samenwerking daadwerkelijk invulling aan te gaan. Dit is een belangrijke succesfactor geweest 
in het partnerschap, omdat er door het onderzoek al veel bekend was over het uiteindelijke doel 
dat het zou dienen, de mogelijkheden en obstakels.  

Oxfam Novib had al de nodige kennis en ervaring op het gebied van microfinanciering, en 
Ordina bezat de technische kennis om hiervoor een systeem op te zetten. Er was geen sprake 
van pioniers op het gebied van microverzekeringen, echter, wel in de samenwerking met Ordina 
als bedrijf en het ontwerpen en implementeren van een systeem. Er werd dus in zekere zin wel 
een risico genomen met dit partnerschap, maar dit deed geen afbreuk aan het enthousiasme en 
de betrokkenheid van de beide partijen. Uit diverse e-mails en memo’s blijkt dat de onderlinge 
relaties goed waren.  
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353 MOU (Datum onbekend) 
354 Website Ordina (geraadpleegd op 15 mei 2009) 
355 Theoretical background paper SIM, p.10 



Vooraf was voor de samenwerking geen specifiek doel opgesteld, er is gaandeweg 
gekeken wat de best passende invulling was, en op welke gebieden de twee organisaties meer 
voor elkaar konden betekenen. De beide partijen konden iets op hun vakgebied combineren met 
de kracht van de ander. Enerzijds levert dit flexibiliteit, anderzijds is in het begin van het 
partnerschap niet meteen duidelijk wat de samenwerking zal gaan behelzen, wat in een later 
stadium voor fricties of andere problemen kan zorgen. In dit partnerschap heeft de flexibiliteit 
positief uitgepakt, en kan dus als een succesfactor worden bestempeld, terwijl het ontbreken van 
een specifiek doel geen faalfactor is gebleken. 
 

Fase 2: Identificeren 

Naast dat er geen andere partners zijn benaderd, is er ook geen quickscan of risicoanalyse van 
Ordina gedaan. De reden hiervoor is onbekend. Hoewel in het projectplan aandacht is voor de 
mogelijke kansen en bedreigingen in het partnerschap, is het ontbreken van een uitgebreide 
risicoanalyse een faalfactor in het partnerschap. Daardoor is er namelijk geen zicht op de 
toegevoegde waarden van de partner, of deze partner het meest geschikt is, en de relatie tussen 
het doel en de missie, strategie en visie van het bedrijf. Dit kan uiteindelijk leiden tot het falen 
van het partnerschap, doordat er geen inzicht is in de positieve en negatieve kanten van de 
organisatie, die mogelijk verderop in het partnerschap een belangrijke rol gaan spelen.  
 Inzicht hebben in de wensen, visies en verwachtingen van de andere partner, is van 
belang voor een partnerschap om beter op elkaar in te kunnen spelen en overeenstemming te 
kunnen bereiken over de basiscriteria of de focus van het partnerschap. Oxfam Novib heeft 
hieraan invulling gegeven door open en flexibel de verkennende gesprekken met Ordina in te 
gaan.  Toen de wensen, visies en doelstellingen voldoende zichtbaar waren en men een 
gezamenlijk doel voor ogen had, is een MoU opgesteld, met daarin het doel: “to contribute to the 
development of a state of the art system of performance indicators of social impact, […] evolving 
in a user friendly and cost efficient MIS product, […] experience will be shared with other 
organizations in the South as well as in the North that are providing microcredit services.”356 
Daarin liggen ook afspraken vast over de rollen en verantwoordelijkheden, de resultaten en de 
evaluatie, de transparantie en verantwoordelijkheid en de externe communicatie. Het hebben 
van een MoU met een duidelijk doel zorgt voor focus van beide partijen, het maakt inzichtelijk 
wat de toegevoegde waarde van de samenwerking is, en het vormt een schriftelijke bevestiging 
van de betrokkenheid van beide partijen. Aan deze succesfactor is dus redelijk nauwkeurig 
invulling gegeven.  
 De primair verantwoordelijke personen zijn binnen geen van de organisaties gewisseld, 
wat een succesfactor vormt voor het partnerschap. De primair verantwoordelijke individuen zijn 
vaak het sterkst betrokken en bezitten veel informatie en kennis, met een wisseling gaat dat 
vaak grotendeels verloren.  
 Andere succesfactoren die in dit stadium genoemd kunnen worden zijn het feit dat het 
wiel niet opnieuw werd uitgevonden, men bouwde namelijk voort op al bestaande kennis, en de 
sterke medewerkerbetrokkenheid en tijdsinvestering van Ordina, en het enthousiasme bij de 
partnerorganisatie INAFI. Faalfactor was het feit dat INAFI een lidorganisatie is en dus 
vraaggestuurd werkt. Ook het feit dat beide partijen beperkte kennis van het wederzijdse 
werkveld hadden leidde soms tot strubbelingen, en kan als faalfactor bestempeld worden. 
 
Fase 3: Bouwen 

Onderling is veel gesproken over de exacte invulling van het partnerschap. Uit deze overleggen 
is uiteindelijk een projectvoorstel opgesteld: “we hebben op basis van een concept projectplan 
van 10.30-16.00u gebrainstormd over de gehele opzet.”357 Uit het projectvoorstel blijkt de 
toegevoegde waarde van beide partijen voor elkaar, en ook de sterke betrokkenheid van alle 
drie de betrokken partijen. Het feit dat er een projectvoorstel is, is een succesfactor in de 
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samenwerking, omdat het leiding geeft aan de partijen, en belangrijke afspraken over middelen 
en doelen vastlegt.  

Naast de onderwerpen die vastgelegd zijn in de MoU, is er verder geen Legal Binding 
Document opgesteld met aandacht voor besluitvormingsprocedures, en basisregels.  Het 
ontbreken van een Legal binding document kan in een later stadium voor problemen zorgen, 
maar geeft bovenal veel duidelijkheid aan de beide partijen. Door de afspraken over 
communicatie, besluitvorming en de aanpak van problemen vast te leggen, weet elke partij te 
allen tijde waar zij aan toe is. Het feit dat een LBD ontbreekt is dus een faalfactor in deze 
samenwerking. Desondanks is het partnerschap wel goed verankerd in beide organisaties. Van 
alle partijen waren meerdere mensen betrokken, die intensief met elkaar communiceerden. 
Voor zover na te gaan zijn er geen conflicten of weerstanden geweest gedurende dit 
partnerschap. Er zijn zogezegd dus geen directe bedreigingen voor het partnerschap geweest, 
dus er is geen sprake van die faalfactor.  
 
Fase 4 planning 

Een belangrijk onderdeel van het projectvoorstel wordt gevormd door de planning. In de 
planning is een voorstel gedaan voor de lange termijn, van 2005-2007. Globaal is in een tijdlijn 
weergegeven welke stappen wanneer genomen moeten worden, in welke periode de workshops 
plaats vinden. Daarna wordt per fase in het project een uitwerking gemaakt, met daarin een 
omschrijving van de fasen, de outputs en de periode waarin die fase moet worden afgehandeld. 
Een van de fasen omvat ook het monitoringsproces. Er is een fase met evaluatie en het delen van 
resultaten en afspraken over de afronding. Men kan dus zeggen dat er een strakke 
projectbeschrijving was, met een tijdschema, afspraken over de verschillende fasen en 
verantwoordelijkheden, de activiteiten en tussenstappen, de afronding en de monitoring en 
evaluatiemomenten.  

Het hebben van een planning geeft overzicht van de verschillende stappen die genomen 
moeten worden, en de verantwoordelijkheden van beide partijen. In dit partnerschap een 
belangrijke succesfactor dus, met name ook doordat deze relatief uitgebreid was. 
 
Fase 5: Managing 

Naast een uitgebreide projectbeschrijving is er ook de nodige aandacht besteed aan het 
management. Bij elk van de partijen zijn minstens vijf personen uit de organisatie betrokken 
geweest, vanuit INAFI is er een projectteam van 3 mensen, en een adviescommissie van 
tenminste vier.358 Voor Oxfam Novib is er één projectmanager en daarnaast nog vijf mensen van 
verschillende betrokken afdelingen, waaronder de project groep CSR, Kennismanagement en 
Research&Development. Voor Ordina was er een team van drie mensen beschikbaar. 
Succesfactor in deze was het aanstellen van een coördinator die overzicht hield, omdat er zoveel 
mensen betrokken waren, van verschillende afdelingen binnen de drie organisaties.  
 Onduidelijk is of er voor een bewuste vorm van management gekozen is. Uit een aantal e-
mails blijkt wel dat het problematisch is geweest: “Look at the number of people involved in 
Novib alone? How are you managing this?” Oxfam Novib was van mening dat zij deze mensen 
ook daadwerkelijk allemaal nodig hadden: “within Novib […] various people from other teams 
are involved since it is believed that the project has a much broader focus than Microfinance 
alone.”359 
 De managementstructuur is dus in het begin problematisch geweest, maar het is 
onduidelijk hoe hier in een later stadium mee om is gegaan. Oxfam Novib heeft ook geen poging 
gedaan om de structuur meer inzichtelijk te maken voor de andere partijen, of na te gaan of er 
ook andere mogelijkheden waren. Hoewel het management wel deels is vastgelegd is het niet 
volledig als succesfactor te bestempelen.   
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Uit het archief blijkt dat er veel intensieve bijeenkomsten zijn geweest met de direct 
betrokken medewerkers van de verschillende organisaties, dat medewerkers zeer betrokken 
waren, en er voldoende communicatie over en weer was. Veel communicatie heeft ook over de 
email plaatsgevonden, en daarin werden vaak ook al veel vragen en problemen opgelost. 
Men kan stellen dat persoonlijk contact beter is, doordat informatie minder snel verloren gaat, 
echter, wanneer men ook samenwerkt met een zuidelijke partner is e-mail de beste oplossing, 
het is snel en redelijk effectief. De communicatie is in die zin min of meer een gegeven, en gezien 
de omstandigheden heeft het positief gewerkt.  
 
Fase 6: Middelen 

Fase 6 is vaak een lastige fase omdat het voor een belangrijk deel door andere fasen heen loopt, 
of vaak niet als aparte fase wordt erkend. Er is in dit partnerschap geen officieel document 
waarin is vastgelegd of de partijen hun afspraken zijn nagekomen, alleen in een email staat dat 
een deel van de financiële bijdrage is ingelost. De rest van de gemaakte afspraken die in de MoU 
zijn vastgelegd zijn niet terug te vinden in e-mails, memo’s, of verslagen. Dit is een belangrijke 
faalfactor binnen het partnerschap. Onduidelijkheid en ontbrekende controle over en op 
afspraken en in te brengen middelen kunnen eenvoudig leiden tot misverstanden, problemen, en 
in het ergste geval tot het einde van het partnerschap.  
 
Fase 7: Implementeren 
Ook in dit partnerschap was een zuidelijke partner betrokken, wat tot gevolg had dat een groot 
deel van de voorbereiding in Nederland werd gedaan, maar de implementatiefase van het 
project in het Zuiden plaatsvond bij de partner. Over de daadwerkelijke gang van zaken tijdens 
deze fase is weinig bekend. Het feit dat men met een zuidelijke partner werkt hoeft niet per 
definitie te betekenen dat men niet op de hoogte hoeft te blijven van de vorderingen. In deze 
vormt de betrokkenheid tijdens de implementatiefase een faalfactor, omdat het een vorm van 
verzwakte inbedding en betrokkenheid toont. Ook is het onduidelijk of en hoe vaak Oxfam Novib 
bij de partner is geweest. 
 Wel was er zeer intensieve communicatie via de e-mail. Men was bereid om 
compromissen te vormen en loste problemen in samenwerking en intensieve communicatie op. 
In de e-mails is een duidelijke structuur zichtbaar van bespreken, vragen stellen en vragen 
beantwoorden. Ook is er ruimte voor kritiek en probeert men van elkaar te leren. Dit is 
belangrijk in een succesvol partnerschap, omdat partnerschappen geen statische entiteiten zijn, 
maar zich telkens anders ontwikkelen. Door open te staan en te leren kan men partnerschappen 
steeds beter managen. De intensieve communicatie, duidelijke structuur daarin, kritiek en 
leervermogen vormen dus succesfactoren in het partnerschap.  
 
Fase 8: Monitoring 

Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking was een studie naar de mogelijke indicatoren 
die naar voren waren gekomen uit andere studies. Op basis van die resultaten is een stuk 
geschreven, waarop de verdere samenwerking en de opbouw van het systeem is gebaseerd. Er is 
dus veel gebruik gemaakt van al bestaande kennis, en men heeft op basis daarvan niet het wiel 
opnieuw uitgevonden, maar verder gebouwd. Ook zijn er een aantal externe consultants 
betrokken geweest, en heeft een PhD student onderzoek verricht. Er zijn meerdere 
monitoringsmomenten geweest. Zo zijn er rapporten van het laatste kwartaal van 2006 en van 
januari tot september 2007. Er is dus elk jaar een rapport over de voortgang gemaakt. Echter, al 
deze vormen van monitoring zijn gericht op het uiteindelijke doel van het project, het systeem, 
niet op de onderlinge samenwerking tussen de partijen. Er zijn geen rapporten over de status 
van de samenwerking, de onderlinge problemen, de input van middelen, de communicatie of de 
wensen, verlangens en verhoudingen. Natuurlijk staat het uiteindelijke doel centraal, echter, een 
optimale samenwerking draagt juist bij aan het bereiken van het doel. De monitoring van het 
partnerschap heeft dus gefaald.  
 

 



Even stil staan…, een hele vooruitgang! 

 

 

 

141 

Fase 9: Beoordelen 
Fase 9 gaat over het beoordelen van de het partnerschap. Het is nog onduidelijk of de 
uiteindelijke doelen van het partnerschap zijn gehaald, want er is geen eindevaluatie gedaan. Het 
enige dat duidelijk wordt, is dat de doelen voor een groot deel zijn behaald, alleen het uitrollen 
en doorgeven van de resultaten moet in een nieuw project worden opgestart.360 

Voor zover bekend is er alleen een eindevaluatie van de pilotfase in 2007 gedaan, 
waarover ook door INAFI een rapport is geschreven.361 In dit rapport is kort aandacht voor de 
samenwerking, en ook bij Oxfam Novib intern is een briefing geschreven ter voorbereiding van 
een gesprek met de directie over het partnerschap. Wat de uitkomsten hiervan zijn geweest is 
niet bekend.  

Duidelijk mag zijn dat de beoordeling geen prioriteit heeft gehad. Er is gedurende het 
proces gemonitord, en er is onderzoek gedaan, maar de daadwerkelijke samenwerking en de 
beoordeling daarvan vormde geen prioriteit. Dit vormt een faalfactor in het partnerschap 
proces, want een goede beoordeling kan beide organisaties veel informatie voor de toekomst 
opleveren, zeker voor een organisatie als Oxfam Novib waar partnerschappen een centrale rol 
spelen.  
 

Fase 10 Evalueren 

Zoals in fase 8 en 9 al naar voren is gekomen, zijn er een aantal tussentijdse evaluaties geweest, 
en een eindevaluatie. Uit de eindevaluatie kwam naar voren dat een deel van de doelstellingen 
nog niet was behaald, en dat het partnerschap een doorstart zou moeten maken om het ook 
daadwerkelijk af te kunnen ronden. Het partnerschap is dus maar deels succesvol gebleken. Er is 
wel veel gecommuniceerd over de uitkomsten van het partnerschap, wat een succesfactor is 
gebleken, want er is bijna direct een voorstel geschreven voor een nieuwe fase van 
samenwerking voor nog eens drie jaar. Dit geeft aan dat de partijen redelijk tevreden waren 
over zowel de uitkomsten als de samenwerking, mede ook omdat men meteen al besloot door te 
willen gaan om het partnerschap succesvol af te ronden. Het feit dat niet alle doelstellingen 
waren behaald zijn dus in deze samenwerking niet als een faalfactor beoordeeld. De vraag is of 
een nauwkeurige planning had kunnen voorzien dat het langer zou duren om de eerste stappen 
van het partnerschap te implementeren.  
 
Ordina is naar buiten getreden met het partnerschap. In een artikel in de intermediair wordt het 
project uiteengezet, en de dilemma’s die daarbij komen kijken, de rol van Ordina, en de visie op 
CSR. De rol van Oxfam Novib wordt hierin verder niet toegelicht. In die zin zou men kunnen 
stellen dat de partijen de winst niet eerlijk hebben gedeeld, wat een faalfactor in het proces is. 
Onduidelijk is of Ordina op eigen houtje of in overleg een artikel in de Intermediair heeft 
geregeld. Echter, een succesfactor zou zijn geweest als Ordina en Oxfam Novib samen in dit 
artikel naar voren zouden zijn getreden, om ook de samenwerking eer aan te doen. Men heeft 
wel gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen voor de resultaten, er is veel gecommuniceerd 
zowel tijdens het partnerschap als na de evaluatie, het was een succesvolle samenwerking met 
een goede evaluatie. “En dat succes is er want het SIM-project heeft inmiddels een plaats 
veroverd in de internationale discussie over het meten van impact van microfinance.”362 
 

Fase 11: Institutionaliseren 

Zoals eerder gesteld is een deel van het partnerschap nog niet uitgevoerd. Er is wel een voorstel 
gedaan om het partnerschap door te zetten. Op dit moment is men in gesprek over de voortgang 
van het plan en de invulling hiervan. Men is bezig een plan op te zetten voor de komende jaren, 
om het oorspronkelijke doel te implementeren en op te zetten in meer vestigingen.  
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Fase 12: Behouden of beëindigen 

Onduidelijk is of men nu al bezig is met de doorstart, of dat er nog steeds onderhandelingen 
gaande zijn over de invulling van de voortzetting.  Zeer waarschijnlijk wordt het partnerschap 
voortgezet, maar de vorm en specifieke afspraken zijn nog onduidelijk. Er is geen zicht op de 
gesprekken op dit moment, dus het is niet mogelijk om na te gaan welke succes- en faalfactoren 
zich op dit moment vormen in de voortzettinggesprekken.  
 

UNILEVER – OXFAM NOVIB 

Unilever in Indonesië 

HET PARTNERSCHAP 

“Combining their insight and expertise in business, participatory development, and public policy, 
Unilever and Oxfam are working together to explore the links between wealth and poverty 
reduction, aiming to make a contribution to sustainable poverty reduction.”363 
 De samenwerking tussen Oxfam GB, Oxfam Novib en Unilever was aanvankelijk bedoeld 
als een ‘leerproject’, waarin twee organisaties een onderzoeksproject zouden uitvoeren naar de 
relatie tussen multinationale bedrijven en armoedebestrijding.364 Het idee hierachter is dat 
multinationale bedrijven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan armoedebestrijding, door 
de omvangrijke kapitaalstromen die de ontwikkelingsgelden overstijgen. Dit partnerschap stond 
in het teken van de uitbreiding van de kennis omtrent de impact van grote bedrijven op 
armoedebestrijding, voor het bedrijfsleven, overheden, civil society organisaties, en academici. 
Het creëren van rijkdom als gevolg van bedrijfsactiviteiten resulteert niet per definitie in een 
daling van de armoede: “Wealth creation needs to be accompanied by public policies and 
incentives that enable people living in poverty or on very low incomes to participate successfully 
in markets.”365 
 Unilever en Oxfam Novib besloten een onderzoek uit te voeren, waarin zij van elkaar 
konden leren, en inzichten konden vergaren waar zij beiden op een grotere schaal iets mee 
konden. Voor Unilever was dit onderzoek bedoeld om bij te dragen aan de kennis over de impact 
van haar bedrijven op armoede, “and to explore how the wealth, employment, and products that 
the company creates could better benefit that part of society.”366 Voor Oxfam Novib was de 
belangrijkste reden om deel te nemen aan dit partnerschap om kennis te vergaren over de 
werking van de private sector en internationale bedrijven, “in order to identify opportunities for 
overcoming poverty and promoting sustainable development.” Voor Oxfam Novib was het leer-
element dus gericht op het vergaren van kennis om zo de sector beter te kunnen beïnvloeden.367 
 Er is gekozen om een onderzoek uit te voeren met de partner van Unilever in Indonesië 
(UI), als een van de leidende zogenaamde ‘fast moving consumer good- company’. UI bestaat al 
sinds 1933 en produceert een breed assortiment aan producten voor de Indonesische markt, 
waar meer dan 50% van de bevolking rond moet komen van minder dan twee dollar per dag. 
Een groot deel van de bevolking leeft in een slechte en onzekere leefomgeving, met beperkte 
toegang tot basisbehoeftes en beperkte mogelijkheden voor economische groei en de macht om 
invloed op de situatie uit te oefenen. Om die reden is de gehele keten van UI als blikveld voor het 
onderzoek genomen. Er is gekeken naar de impact van het macro-economisch systeem als 
geheel, het werknemersbeleid en de uitvoering daarvan, de relaties tussen de keten van het 
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vervaardigen tot het distribueren, de relatie met de arme klanten in de markt, en de impact op 
de samenleving, het bedrijfsleven en de overheid.368 

 
ANALYSE 

Fase 1: Verkenning 

Binnen de vele samenwerkingsverbanden met Unilever heeft Oxfam Novib een voorstel gedaan 
om het partnerschap uit te breiden naar een meer internationaal en ‘corporate’ niveau, in de 
vorm van constructieve dialoog en onderzoek in het veld van ‘linking and learning’.369 
 In het kader van dit voorstel heeft men meerdere keren om de tafel gezeten met 
Unilever, maar ook met bijvoorbeeld Oxfam International en Oxfam Great Britain: “At this stage, 
these [relevant links with other projects] need to be further discussed and explored with 
relevant contacts in Unilever, Oxfam and civil society partners in developing countries.”370 Dit 
geeft aan dat er enerzijds sprake was van pioniers wat betreft de vorm van dit partnerschap, een 
linking en learning systeem opzetten, en dat men daarmee ook een bepaald risico durfde te 
nemen. Er waren goede persoonlijke contacten op het moment dat men met dit partnerschap 
begon, en men was flexibel in het vormen van een doel en de vormgeving van het partnerschap. 
In dat opzicht is de verkenningsfase een succes geweest. 
 De faalfactoren die veel in deze fase voorkomen zijn de verplichte samenwerking, het 
gebrek aan betrokkenheid, bedreigingen van buitenaf en concurrentiestrijd. Er was geen 
verplichte samenwerking bij dit partnerschap. Oxfam Novib heeft een voorstel gedaan, en 
Unilever heeft dit vrijwillig aangenomen en hun organisatie daarvoor opengesteld. Juist het feit 
dat Unilever haar organisatie zelf opent voor een onderzoek geeft al aan dat de betrokkenheid 
en de wil om te leren groot was. Er waren ook geen externe bedreigingen in de vorm van 
partijen die wilden proberen het partnerschap te dwarsbomen, en er was geen 
concurrentiestrijd om Unilever tussen Oxfam Novib en andere NGO’s.  
  
Fase 2: Identificeren 

Gezien de verbanden die er al bestonden tussen Oxfam Novib en Unilever leek het een logische 
keus om met deze partner dit specifieke project uit te voeren. Oxfam Novib heeft dan ook niet 
meer naar andere partners gezocht, maar het onderzoek stond daarvoor wel open: “…and 
concluded involvement at more distance would be appropriate at this time, also allowing for 
other/local ngo-s or cso-s to take an active engagement role.”371 Oxfam Novib heeft wel gekeken 
welke lokale partner uit haar eigen leden mogelijk interessant zou kunnen zijn voor het 
onderzoek.  
 Om inzicht te krijgen in de belangen van diverse partners en het gewin dat zij daar 
afzonderlijk bij zouden hebben zijn diverse gesprekken gevoerd over het voorstel. Oxfam Novib 
is gestart met intern na te gaan hoe het project ingevuld zou kunnen worden, en hoe zij daaraan 
het liefste invulling zouden geven. Ook is er een presentatie gehouden door Oxfam Novib waarin 
de verschillende lijnen die tussen haar en Unilever bestaan en wat de mogelijkheden voor het 
partnerschap zijn, en de relatie tussen de beide partijen en het doel dat zij wilden bereiken. 
Binnen Oxfam Novib zijn diverse documenten en memo’s te vinden over de gesprekken tussen 
de twee partners over de mogelijke invulling van het project, en er is vooraf een zeer uitgebreide 
risicoanalyse gedaan. Daarin wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor een positief 
resultaat, waaronder positieve media aandacht, profilering als constructieve dialoog partner en 
de mogelijke uitstraling naar andere partners in de sector. Ook de potentiële risico’s van het 
partnerschap worden uiteengezet: de mogelijke omslag in de sfeer naar confronterend, de 
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media-aandacht en de afstemming tussen veel partijen. Het besluit van de risicoanalyse luidde: 
“Grote haalbaarheid om de kans om te zetten in positieve gevolgen, mits risico’s worden 
ondervangen door goede voorbereiding, constructieve intenties en concrete afspraken. Proces 
samen evalueren.”372 Naar aanleiding van de risicoanalyse en de gesprekken over en weer heeft 
men besloten een MoU op te stellen, en daarmee het partnerschap formeel vast te leggen, wat de 
succesfactoren vormen in dit partnerschap. 
 Als we kijken naar de faalfactoren in deze fase, kan men stellen dat die niet of nauwelijks 
aan bod zijn gekomen in dit partnerschap. De eerste faalfactor is het niet kunnen inpassen van 
de doelstelling in de strategie van het bedrijf of de NGO. Hiervan was duidelijk geen sprake. 
Oxfam Novib heeft voor officiële voorstel eerst gekeken wat de mogelijkheden waren, en de 
verschillende kansen met Unilever, om de doelstelling vervolgens zo te kunnen formuleren dat 
deze ook in de strategie van beide paste. Er is daarnaast geen wisseling geweest van de primair 
verantwoordelijke individuen, wel waren er veel partijen en dus ook veel betrokken personen, 
wat de communicatie en afstemming kan bemoeilijken. De basiscriteria en de focus van het 
onderzoek zijn vastgelegd in een MoU, waar beide partijen voor getekend hebben. Een veel 
genoemde faalfactor is de onderschatting van de complexiteit van een partnerschap. Oxfam 
Novib had al de nodige ervaring met Unilever in eerdere projecten, doet zelf op diverse gebieden 
onderzoek, en heeft vooraf de mogelijkheden en bedreigingen uitgebreid onderzocht. Ook is er 
intern veel overlegd, om zo misverstanden of verdeeldheid te voorkomen.  
 
Fase 3: Bouwen 

Zoals uit de vorige twee fasen blijkt was de opbouw van dit partnerschap zeer belangrijk. Men 
heeft veel gecommuniceerd zowel intern als extern. Er is regelmatig e-mailcontact waarin men 
met elkaar bespreekt wat de ontwikkelingen zijn. Zo is er bijvoorbeeld een document met 
‘points of agreement’, waarin men spreekt over de voortgang, maar ook over de niet formeel 
vastgelegde afspraken.  
 Er is een gezamenlijk doel vastgesteld, wat is vastgelegd in het MoU. Er is geen Legal 
binding document, dat gezien kan worden als een belangrijke faalfactor in een partnerschap. 
Echter, het MoU van dit partnerschap is zeer uitgebreid. Er wordt aandacht besteed aan de 
intenties van beide partijen, de doelstellingen, de samenstelling van het projectteam, de 
besluitvormingsmechanismen, een tijdstabel, een werkplan, transparantie en communicatie, 
externe risico’s en evaluatie.373  
 Ook in deze fase zijn er weinig faalfactoren te vinden. Er is geen sprake van weerstand, 
en uit de memo’s blijkt dat ook de directie van Oxfam Novib heeft ingestemd met de 
samenwerking en het onderzoek.  
 

Fase 4: Planning 
In het MoU staat dat er een tijdsschema in de bijalge te vinden is, echter, in deze niet 
ondertekende versie van het MoU ontbreekt deze. Het is dus onduidelijk of er een tijdsschema is 
gemaakt. Dit is een faalfactor in het partnerschap, omdat een planning een belangrijke plaats 
inneemt.  
 
Fase 5: Managing 

Het MoU is zeer uitgebreid, er is veel aandacht ook voor de managementkant en de 
besluitvormingsprocedures. Ook is in het MoU vastgelegd welke personen vanuit welke 
instelling verantwoordelijk zijn, hoe het project bestuur is samengesteld en wie de externe 
accountants zijn.  
 Er is dus wel een heel duidelijke structuur, en ook binnen Oxfam Novib is maar één 
deelnemer. Toch is er binnen Oxfam Novib wel veel interne communicatie met verschillende 
afdelingen, maar deze nemen niet allen deel aan het programma. Ook blijkt uit de mail dat er 
sprake is van intensieve begeleiding. 
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Faalfactoren zijn dat hier is niet duidelijk hoeveel cases de betrokkenen tegelijk 
behandelen. Er is veel interne communicatie, maar extern is lastig na te zoeken. Ook zijn over 
externe communicatie geen afspraken gemaakt. Communicatie in het algemeen lijkt een issue in 
dit partnerschap, want er zijn geen directe vergaderverslagen te vinden, alleen memo’s en e-
mails. 
 
Fase 6: Middelen 

Er is in ieder geval tijd en energie ingestoken van beide kanten, en daarnaast zijn er kosten 
gemaakt, waarvan Oxfam GB en Novib 1/3 hebben betaald en Unilever de rest.  
Het feit dat er gerapporteerd is over de input van middelen is een succesfactor te noemen. Op 
deze manier kan men de kwaliteit en juistheid namelijk monitoren, en men daar ook op 
aanspreken. Oxfam Novib heeft geen andere fondsen geaccepteerd van Unilever.374  
 
Fase 7: Implementeren 

Er is weinig te vinden over de daadwerkelijke uitvoeringsfase, maar het gehele traject wordt wel 
uitgebreid beschreven in het eindrapport. Er is nu dus weinig te zeggen over de continuïteit en 
betrokkenheid en de eventuele monitoring van het proces. Wel is duidelijk dat het contact 
gebleven is, zoals blijkt uit de vele e-mails. Hoeveel tijd er precies in het project gestoken is door 
de verschillende partijen is onduidelijk. Door de makelaarsrol van Oxfam Novib is het lastig na te 
gaan wat zij precies hebben gedaan in fase zeven, en kan daarover dus ook geen oordeel gegeven 
worden. 
 

Fase 8: Monitoring 

Er is weinig echte communicatie over de voortgang terug te vinden, behalve de interne memo’s 
en vergaderverslagen waarin de voortgang kort genoemd wordt tussen andere onderwerpen. 
Hierdoor lijkt het alsof monitoring weinig aandacht verdiend, wat een faalfactor vormt in het 
partnerschap. De vraag is of er voldoende onderhoud aan het partnerschap wordt gedaan, maar 
dit is amper na te gaan, omdat er weinig informatie over beschikbaar is.  
 
Het partnerschap is als een van de weinigen zeer uitgebreid en formeel geëvalueerd. Normaliter 

worden de fasen hier uit elkaar getrokken, maar omdat veel met elkaar samenhangt, is er voor 
gekozen het in dit geval fase 9, 10 en 11 samen te nemen 

 
Fase 9-11 

Voor beide partijen zijn er andere leerpunten. Het uiteindelijke rapport stelt dan ook: “Both 
organizations have learned a tremendous amount in this process. Some of their lessons have 
been similar, and some have been quite different.”375  
 Als we nu kijken naar de impact die dit partnerschap op Oxfam Novib heeft gehad, zien 
we dat er een aantal belangrijke lessen zijn geweest op het gebied van zowel het partnerschap 
op zich, als het onderzoek. Op gebied van het onderzoek heeft het veel inzichten gegeven in de 
werking van multinationale ondernemingen en de verschillen tussen onderlinge multinationals. 
Daarnaast heeft het Oxfam Novib onder andere geleerd dat de groei van multinationale 
ondernemingen niet per definitie de teloorgang van nationale ondernemingen betekent, 
begrijpen zij de ‘poverty footprint’ van Unilever beter, en dat pro-business besluiten ook pro-
poor kunnen zijn. Op gebied van het partnerschap zijn er ook een aantal aparte, interessante 
conclusies getrokken. Oxfam Novib betuigd dat zij in de toekomst een sterkere band willen met 
de private sector, en dat zij dit project niet alleen hadden kunnen volbrengen, er is meer bekend 
over de bedrijfsvoering, en het is zinvol voor sterkere banden met Unilever in de toekomst. 
Daarnaast heeft het Oxfam Novib geleerd over onderzoek, dat analyseren en interpreteren per 
partij kunnen verschillen, en zij hebben veel geleerd over de dialoog van het rapport, de 
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verschillen in taal en cultuur en het was een uitdaging om leerprocessen te delen met een groot 
bedrijf. 
 Ook voor Unilever waren er de nodige leerpunten, zoals de grootte van het project wat 
zorgde voor de nodige uitloop, het nut van een MoU, het belang van een eventuele derde partij 
bij discussies. Ook beaamde Unilever dat de samenwerking met NGO’s een nieuw perspectief op 
sociale issues had gegeven, en dat zij inzagen dat de meest productieve manier om dit rapport te 
implementeren het organiseren van leerworkshops was, met daarin een open en transparante 
visie en de wil om te leren. 
 Leren is een belangrijk aspect van een partnerschap, omdat het ervoor zorgt dat men 
partnerschappen in de toekomst steeds verder kan verbeteren, en steeds makkelijker kan 
aanpassen aan de toekomst. Men heeft door het schrijven van het rapport het succes van het 
partnerschap samen gedeeld, en nam ook samen verantwoordelijkheid voor de resultaten. De 
voor- en nadelen zijn uiteengezet in de evaluatie. De succesfactoren in deze fase zijn dus talrijk. 
De beoordeling, de uitgebreide rapportage en evaluatie laten zien dat beoordeling prioriteit 
krijgt in dit partnerschap. Door het schrijven van het rapport komen de visies van beide partijen 
op tafel, en kan men hierover van gedachten wisselen. Wat daarin wel van belang is, is te weten 
dat binnen Oxfam Novib ook een document circuleert met ‘what we réally learned’, waarover 
niets naar buiten is gebracht, en waarover dus ook niet met Unilever is gecommuniceerd.  
 Belangrijk is dat dit project een leerproject was, en niet direct gericht op samenwerking 
op de lange termijn. Daarom is er ook geen gevolg gegeven aan de samenwerking, en is ook niet 
gekeken naar eventuele mogelijkheden om hieraan invulling te geven.  

 

UNILEVER – OXFAM NOVIB 

De Allanblackia boom 

HET PARTNERSCHAP 

In het ‘World Development Report’ van 2008 is opnieuw aandacht voor agricultuur als een 
centrale sector voor de ontwikkeling van economieën in sub-sahara Afrika. “More than anything 
else, agriculture provides a focus on the rural poor, where a majority of families are fully 
dependent on the proceeds of farming whether it comes to the provision of the daily food or 
essential cash.”376 
Om dit te kunnen bewerkstelligen is het belangrijk om gewassen met een hoge waarde en een 
hoog rendement te ontwikkelen, boeren te trainen, en services te ondersteunen op het gebied 
van ecologische duurzaamheid met sociaaleconomische voordelen. "The proposed development 
of the Allanblackia tree is aiming to do the above by exploring new routes of bringing benefits to 
scale whilst targeting poor farmers in equatorial Africa.”377 
 De ‘Allanblackia’ is een inheemse boom die in het Afrikaanse regenwoud groeit, tussen 
Liberia en Tanzania. De bescherming en het planten van deze boom is een belangrijke stap 
richting beter management van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit. De zaden van de 
Allanblackia boom bevatten een unieke olie, welke een gewild ingrediënt is voor veel producten 
die onder andere ontworpen worden door Unilever.378 Unilever is een Nederlands-Brits 
beursgenoteerd, multinationaal opererend bedrijf in de voedingsindustrie. Het vervangen van 
palmolie door de olie uit de vruchten van de Allanblackia boom is ingebed in een speciaal 
programma, het Novella project. Het Novella project was een jaar daarvoor ook al gestart in 
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Tanzania en Ghana, in samenwerking met stichting SNV. Ook in Kameroen was al een voorzet 
gemaakt met een Duitse NGO. 
 Vanuit Nigeria kwam de vraag aan Oxfam Novib of zij wilde helpen bij het identificeren 
van de stammen waar Unilever de bomen had gelokaliseerd.379  
Na Oxfam Novib’s toestemming daarvoor, werd besloten in samenwerking met Unilever en de 
Rainforest Resource and Development Centre (RRDC), een onderzoek uit te voeren naar de 
invloed van de Allanblackia bomen. Enerzijds zouden de uitkomsten bij kunnen dragen aan de 
promotie van het gebruik van de olie van de bomen voor Unilever, maar ook aan effectief 
management van de wouden en de bomen voor RRDC.380 “The result of this survey is envisioned 
to support RRDC in collaboration with the local communities to restrict the operations of 
loggers, avoid trespass, and encourage sustainable management through environmental 
awareness and other practical oriented programs.”381 
 De vervolgstap van dit onderzoek was het opzetten van een duurzame keten voor 
Allanblackia producten in Nigeria, door Unilever. Het doel voor Oxfam Novib was zorgen dat 
grondstofleveranciers een eerlijke prijs zouden krijgen, en dat Unilever haar mainstream 
producten meer verantwoord zou maken. ‘Unilever has initiated through Novella Nigeria project 
to establish a sustainable supply system for Allanblackia seed oil in Nigeria.’382 

ANALYSE 

Fase 1: Verkennen 

Er is een analyse van het onderwerp, de sector en het land gedaan, toen een eventuele 
samenwerking met Unilever in het vooruitzicht kwam. Ook is de voedselindustrie een van de 
sectoren die binnen Oxfam Novib bestaat en waarop veel samenwerking en activiteiten worden 
ondernomen. Kennis over de sector was er dus wel degelijk, kennis van Unilever zelf maar 
beperkt. Het eerste vormt dus een succesfactor, het laatste een faalfactor in deze fase. Ondanks 
dat men vaak een risicoanalyse uitvoert in een later stadium, is het in deze fase al belangrijk om 
inzicht te hebben in het soort bedrijf, om op die manier inzicht te krijgen in de eventuele 
mogelijkheden, maar ook de kansen en bedreigingen.  
 Er is niet gezocht naar eventueel andere partners, en er was ook van te voren geen visie 
of doel opgesteld. Men is open en flexibel het gesprek ingegaan, om zo alle ruimte te geven aan 
innovatieve en originele plannen. Het feit dat geen andere partners gezocht zijn heeft te maken 
met het feit dat er een vraag kwam van een van de partners van Oxfam Novib, en is in deze dus 
geen specifieke faalfactor.   
 Unilever is een bedrijf dat op meerdere fronten te maken zou kunnen krijgen met Oxfam 
Novib, en hiernaar is ook onderzoek gedaan. Uit een memo blijkt dat “Novib en partners/allies 
komen Unilever meer tegen dan welk ander bedrijf ook. […] Vanuit de reeds bestaande relatie en 
activiteiten, lijkt het nuttig verder samenhangende plannen te richten op Unilever, die de 
omvang en diepgang van de relatie en invloed verder ten goede kunnen komen.”383  
 Als we kijken naar het project waarin de samenwerking is ingebed, was er niets nieuws 
aan de horizon. Het project was al een aantal keren geïmplementeerd in andere landen door 
andere NGO’s, en dus hoefde Oxfam Novib het wiel niet opnieuw uit te vinden. De risico’s van dit 
partnerschap waren daarmee beperkt, en er was geen sprake van pionieren. Tevens is er 
regelmatig contact geweest met andere NGO’s over dit onderwerp, over hetzelfde project in 
andere landen en de resultaten daarvan. Ook is er gesproken met een externe persoon met 
kennis over palmolie en de positie van Unilever daarin. Er kan dus gesteld worden dat er de 
nodige voorkennis is opgedaan over het onderwerp, en dat er verschillende succesfactoren aan 
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te wijzen zijn. Faalfactoren waren bijvoorbeeld de beperkte kennis over Unilever als bedrijf, en 
het feit dat de samenwerking niet geheel vrijwillig was, omdat een zuidelijke partner de vraag 
opwierp, en Unilever aan Oxfam Novib verbond.  
  
Fase 2: Identificeren 

Uit een artikel in dagblad Trouw blijkt dat “met Novib wordt eveneens over een samenwerking 
in die regio gesproken. […] Een woordvoerster van Unilever erkent dat er oriënterende 
gesprekken worden gevoerd met Novib, maar van een concrete samenwerking […] is (nog) geen 
sprake.”384  
In het beginstadium is een uitgebreide risicoanalyse gedaan op het project, met daarin aandacht 
voor de mogelijkheden op een succesvolle uitkomst van het project. Daarin kwamen vragen naar 
voren zoals: ‘What is the opportunity of working with this sector of with this corporation, on 
which a balanced decision is required?’, ‘what will be the consequences of the success?’, en ‘what 
is the investment by Novib to seize the opportunity?’ Het aanbevolen besluit luidde: “If at least 
one strong partner is interested, embark on a partnership with a predetermined role for all 
parties, to be agreed between all these parties involved, in a memorandum of understanding, 
ensuring wider and longer term sustainability context of the project.”385   

Ook is er een document opgesteld met mogelijke succesfactoren op het sociale vlak. 
Daarin wordt uiteengezet welke actoren zich op welke niveaus en onderdelen bezig houden met 
het project, en welke contextuele factoren de uitkomsten van het partnerschap op een positieve 
manier zouden kunnen beïnvloeden. Op basis hiervan, en oriënterende gesprekken, is een 
besluit genomen het partnerschap aan te gaan, in samenwerking met de lokale partner RRDC. 
Ook is er een MoU gemaakt, echter, hiervan is in het archief alleen een ontwerp beschikbaar, 
geen officieel ondertekende versie.  
 De faalfactoren die in deze fase vaak een rol spelen, waaronder overeenstemming en 
complexiteit zijn hier niet aanwezig. Er zijn uitgebreide onderzoeken en analyses gedaan, en de 
complexiteit was beperkt, omdat het een al bestaand project was.  
 
Fase 3: Bouwen 
Zoals uit het artikel in Trouw blijkt, hebben de partijen de relatie heel rustig opgebouwd. Men 
heeft eerst oriënterende gesprekken gevoerd, voordat men besloten heeft het partnerschap 
formeel te maken. In deze gesprekken is meer inzicht gekomen in de wensen van beide partijen, 
de mogelijkheden en de visies. Zo stelt een memo over Unilever Allanblackia/Novella-project 
partnership proposal: “Answering also to an interest expressed by Unilever corporate 
communications, Novib Oxfam Netherlands suggests to Unilever to use the Millennium 
Development Goals and the Unilever Business principles as a reference for assessing the 
project’s socio-economic impacts.”386 Hieruit komt naar voren dat de partijen actief op zoek zijn 
gegaan naar mogelijkheden om aanvulling te geven op beleid, visie, mogelijkheden en 
doelstellingen. Er is duidelijke overeenstemming geweest in het project, echter, een 
ondertekende MoU en een Legal Binding Document ontbreken. Wel is er een draft versie van de 
MoU en nog een aantal andere versies, maar geen van allen ondertekend, welke de uiteindelijke 
versie is onduidelijk.  
 Duidelijk is wel dat geduld een belangrijke rol speelt in deze fase van het 
partnerschappen. Het overeenstemmen van een MoU kan al maanden in beslag nemen, zoals 
blijkt uit het werkplan van dit partnerschap: “Within 10 months, to work in collaboration with 
the project partners to examine […] the legal framework within which the project will 
operate.”387 Ook in dit partnerschap vliegen de e-mails over en weer, en heeft iedere partij iets te 
zeggen over alle documenten die rondgestuurd worden. Actieve communicatie duidt op veel 
betrokkenheid in het partnerschap en is een succesfactor in deze fase van het partnerschap. 

                                                
384 Koch, H. (7 februari 2004), ‘Hulp en handelspact Unilever’, Dagblad Trouw  
385 Risicoanalyse (2004)  
386 Memo (30 september 2004)  
387 E-mailbericht (11 december 2003) 
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Fase 4: Planning 

Er is een uitgebreid schema van het Allanblackia werkplan, waarin de verschillende fasen in het 
project uiteen worden gezet en de onderdelen die daarin moeten worden uitgevoerd. De 
stappen zijn bekend, het tijdschema is uitgezet in de hoeveelheid maanden. Er worden wel 
strakke doelen gesteld, zoals “meet with community chiefs, hold meetings with at least 3 AB 
project communities.”388 Verder zijn er afspraken over de promotie van de uitkomsten van het 
onderzoek, niet over de afronding, besluitvorming, communicatie of dergelijke onderwerpen. 
Ook zijn er geen afspraken of een planning over communicatie tussen Unilever en Oxfam Novib 
op gebieden als communicatie, besluitvorming of evaluatie. Het ontbreken van dergelijke 
afspraken vormt een faalfactor in het proces, omdat het in latere stadia kan leiden tot problemen 
op deze en andere gebieden.  
 
Fase 5: Managing 

Er is geen aparte coördinator aangewezen in dit project. Het aantal betrokkenen was ook gering. 
Ook is er geen specifieke managementvorm gekozen, en daarover zijn ook geen afspraken 
gemaakt.  
 Omdat ook in dit partnerschap de rol van Oxfam Novib meer gericht was op het koppelen 
van de zuidelijke partner aan onderdelen van Unilever speelde het management voor de relatie 
tussen Oxfam Novib en Unilever geen grote rol. Toch verdient management ook aandacht in 
dergelijke invullingen van partnerschappen, omdat het structuur aanbrengt en zorgt voor 
duidelijkheid. In deze wordt het management ondanks de beperkte rol dus aangemerkt als 
faalfactor. 
 
Fase 6: Middelen 

In een document over de project uitkomsten is een groot, uitgebreid schema over financiën te 
vinden, maar nergens is na te gaan welke partij wat heeft ingebracht in het partnerschap. De 
enige opmerking omtrent de financiën die in het evaluatierapport staat is de volgende: “In 
conclusion, projects were implemented in a cost-efficient way. Scarce  resources allocated by 
NOVIB were properly used to achieve the results that we observed in the communities. RRDC 
even borrowed resources to expand the NOVIB project.”389 Er is geen zicht op welke kosten er 
precies gemaakt zijn, en welke andere middelen er ingebracht zijn in de samenwerking, en 
daarom is ook dit een faalfactor in het partnerschap.  
 
Fase 7 en 8: Implementatie en monitoring 
Er is en blijft constante aandacht voor het project zoals het oorspronkelijk bedoeld was. 
Ondanks dat de rol van Oxfam Novib via de partner loopt en voornamelijk in het begin heel 
belangrijk was, blijft ook deze partij zeer betrokken. Er is een veldrapport geschreven over de 
stand van zaken gedurende het project, waarin voornamelijk aandacht is voor het beschrijven 
van de bijeenkomsten met sleutelfiguren in het project in de lokale context. Ook is er een 
financieel rapport van april 2006 tot maart 2007.  
 Echter, er is geen rapport over de samenwerking tussen Oxfam Novib en Unilever, of 
tussen de twee lokale partners van beiden. Er is dus wel communicatie over de voortgang, maar 
niet over de onderlinge relaties, belangen en behoeftes gedurende het project. Wel zijn er een 
aantal keer missies vanuit de Nederlandse partijen naar Nigeria geweest. Het contact tussen 
Unilever en Oxfam Novib was minimaal, aangezien het belangrijkste deel van het partnerschap 
in Nigeria werd uitgevoerd. In die zin zou men kunnen stellen dat het partnerschap onvoldoende 
wordt onderhouden. Ook in deze fase is een actieve houding en voldoende aandacht belangrijk.  
 
Fase 9 en 10: Beoordeling en evaluatie 

                                                
388 Werkplan (2004), p.1 
389 Evaluatierapprt External Evaluation of the RRDC Report prepared for the Stichting Oxfam-Novib 



Voorafgaand aan de evaluatie hebben de partijen ToR opgesteld, met daarin de volledige 
omschrijving van de evaluatie. De evaluatie is uitgevoerd zoals in deze ToR afgesproken, echter, 
Unilever is daarbij niet betrokken geweest: “Het blijft jammer dat Unilever weigerde aan de 
externe evaluatie mee te werken.”390 
 Uit de evaluatie kwam naar voren dat RRDC “…fulfilled its part of the deal in mobilising 
and training some 100 selected communities.”391 Unilever daarentegen verzamelde slechts een 
minimale hoeveelheid noten, als gevolg van een combinatie van factoren, zowel aan de kant van 
RRDC en Unilever zelf. “Fact is that it has created a lot of damage and mistrust at community 
level. A great pity was that Unilever refused to give their side of the story during the evaluation. 
The report is therefore one-sided.”392 De laatste quote geeft al aan dat de evaluatie op zich goed 
was, maar dat de uitwerking niet. 
 De algemene conclusie is dat het doel van de samenwerking heeft gefaald. Een andere 
conclusie die daarnaast werd getrokken door de consultant was dat “any pilots with the private 
sector like this should be well assessed and prepared, especially if Oxfam Novib is put in a sort of 
mediating role. Agreements should be put in contracts, rather than informal MoUs.”393 Daarin 
legt de consultant de vinger op de zere plek, want een MoU bestaat wel uit afspraken en wordt 
ook ondertekend, maar is geen legaal bindend document. Het ontbreken van het laatste is, zoals 
ook de consultant concludeert, een faalfactor in het proces.  
 De evaluatie heeft zich dus niet alleen op het partnerschap gericht en het doel dat het 
diende, maar ook op de samenwerking en de rol van de partijen. Tevens komt uit bovenstaande 
naar voren dat er geen sprake is van succes, de verantwoordelijkheid bij alle partijen ligt voor 
het falen van de samenwerking, er inzicht is in de voor- en nadelen van het partnerschap (MoU’s, 
de rol van een organisatie als Oxfam Novib, en samenwerking met grote bedrijven). Er is wel 
gecommuniceerd over de resultaten van het partnerschap, er is een brief gestuurd naar RRDC 
met de redenen waarom het partnerschap beëindigd werd, en ook Unilever is gevraagd om 
commentaar, maar zij hebben niets laten weten.  
 

Fase 11 en 12: Institutionaliseren en behouden of beëindigen? 

Als gevolg van het feit dat het partnerschap tussen Oxfam Novib en Unilever, en het project met 
RRDC heeft gefaald, werd besloten de gehele relatie met RRDC te beëindigen: “Op 22/04/2008 
heeft het WAF team besloten de relatie met RRDC te beëindigen, ondermeer vanwege het falen 
van het Allanblackia project met Unilever.”394 De RRDC stuurde daarop een brief met vragen 
omtrent de redenen voor beëindiging. In een brief naar RRDC werd uitgelegd om welke redenen 
Oxfam Novib besloot de relatie te beëindigen: “For Oxfam Novib this combination of 
disappointing results in the project, the unauthorised reallocation of funds and the mixing-up of 
NGO-activities and party-politics have lead to a breach in the trust in RRDC as a long term 
counterpart.”395 RRDC heeft hier op met een brief gereageerd, waarin zij proberen aan te tonen 
dat de fout niet geheel bij hen lag, en zij de taken hebben uitgevoerd als afgesproken. Tevens is 
er door hen een officiële klacht ingediend bij de directie van Oxfam Novib, waarin ook het hele 
probleem nogmaals uiteen wordt gezet, met details omtrent financiën enzovoorts. Vanuit Oxfam 
Novib is hiervoor intern een voorstel tot aanpak gedaan, maar daarna is er geen contact meer 
geweest. De relatie met RRDC werd verbroken, en in de e-mail wordt ook een herziening van de 
relatie met Unilever aangekondigd: “Wij vinden dat er belangrijke lessen te trekken zijn en 
mogelijk ook reden om onze relatie met Unilever te herzien.”396 
 Ook na de uitwisseling van de brieven en commentaren over en weer, doet men er wel 
alles aan om de afronding netjes te laten verlopen: “We are now in the process of closing the file 
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396 E-mailbericht (15 mei 2008) 



Even stil staan…, een hele vooruitgang! 

 

 

 

151 

and draw conclusions and would like to seek your input to that effect.”397 Ook is er een formele, 
getekende brief naar Nigeria gegaan, waarin nogmaals de afronding en het afbreken van de 
relatie wordt vastgelegd.  
 Kortom, er is dus duidelijke communicatie over en weer geweest over de uitkomsten van 
de evaluatie en het besluit van Oxfam Novib om de relatie te beëindigen, de reactie daarop 
vanuit RRDC. Het is onduidelijk in hoeverre Unilever zich hierin heeft gemengd. De afronding op 
zich kan als een succesfactor worden beschreven, omdat er duidelijk is gecommuniceerd, en 
alles via de formele weg is gegaan.   
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