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Voorwoord 

Ik weet mijn grootste leermoment nog heel goed. Het was in derde klas van het VWO. Ik dacht dat 

jaar ook makkelijk te halen met weinig doen en hoge cijfers. Dit was een misvatting. De tweeën en 

drieën vlogen mij om de oren. De ene repetitie naar de ander mislukte. Voor Frans stond ik een twee 

komma zeven toen ik weer een repetitie had. Doordat de docent ziek was moest ik de repetitie in totaal 

drie keer leren. Het cijfer dat ik terug kreeg was een negen komma vier! Ik stond verbaasd, de docent 

en mijn vrienden ook. Sjoerd, jij? Je kan nog geen eens Paturain uit spreken. Ik had geleerd te leren! 

Van af toen besefte ik dat leren zowel kan voortkomen uit goede als slechte momenten, maar dat het je 

vaak verder brengt dan waar je was.  

 

Het afgelopen half jaar heb ik mij verdiept in het leren van projecten binnen de 

ontwikkelingssamenwerking. Iedereen die ik sprak vond leren belangrijk. Maar gebeurt het ook in de 

praktijk? Door theoretische verdieping en de praktijkervaringen van de respondenten heb ik getracht 

inzicht te verwerven in dit thema. Is de ontwikkelingssector in staat verder te komen dan men was? 

 

Met dit rapport komt een einde aan een periode. Ten eerste een einde aan mijn studententijd. Het 

werkende leven staat te wachten. Ten tweede een einde aan de scriptie. Veel lezen, nog meer lezen, 

dagen alleen door brengen en schrijven. Zaken duidelijk op papier zetten. Vooral dat laatste bleek 

lastig. Aan het einde van een intensief en interessant proces, gaat mijn dank uit naar een aantal 

personen. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken naar mijn begeleiders Wieger Bakker en Mirko 

Noordegraaf. Met name dank ik Wieger voor zijn opbouwende en behulpzame feedback. Boudewijn 

en Mila bedank ik voor hun stimulerende en opbouwende kritiek. Mijn familie dank ik voor de steun. 

Niet alleen bij deze scriptie maar tijdens de gehele studie. Ma, Pa,  Nynke, Bert, Sjoukje en Vincent 

dank voor alles. Mijn lieve verloofde Yolinda wil ik vooral bedanken voor wie ze is. Dank voor je 

aanmoedigingen, je enthousiasme en je luisterende oor.  

 

Veel inspiratie en leesplezier toegewenst! 

 

Sjoerd Hogenbirk 

Utrecht, 2008  
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Samenvatting 

 

In dit onderzoeksverslag presenteer ik een onderzoek naar het leren van zowel geslaagde als niet 

geslaagde projecten bij  Medefinancieringsorganisaties (MFO’s).  Het onderzoek is gebaseerd op een 

tweetal bronnen. Verschillende interviews bij  Oxfam Novib, Cordaid, het ministerie van Buitenlandse 

Zaken (budgethouder en evaluatiecentrum) en een consultant. Daarnaast is het gebaseerd op 

bestudering van theorie, over zowel theorie over leren als over mislukkingen.  

 

Het leren uit projecten blijkt een moeizame praktijk binnen de verschillende MFO’s. Leren wordt 

gedefinieerd als het toepassen van kennis en ervaring in een verbeterde handeling. Het blijkt dat 

MFO’s zeer bedreven zijn in het ontwikkelen van allerlei leeractiviteiten, maar dat de vertaling van het 

geleerde nauwelijks invloed heeft op de beroepspraktijk. De leeractiviteiten leiden dus niet tot een 

verbeterde handeling. Daarnaast blijkt dat niet geslaagde projecten niet als leermogelijkheid worden 

benut. Reden hiervoor is dat het negatief kwalificeren van projecten niet voorkomt binnen de MFO’s. 

MFO’s blijken angstig te zijn om geassocieerd te worden met mislukkingen. Voornaamste reden voor 

deze angst is een mogelijk gevolg voor het financiële draagvlak. Donaties kunnen minder worden. De 

algemene leerliteratuur toont aan dat vertrouwen één van de belangrijkste voorwaarde is om te leren. 

Angst is één van de belangrijkste redenen waarom er niet geleerd wordt. Angst voor het verlies aan 

financieel draagvlak is één van de voornaamste redenen dat er niet geleerd wordt uit mislukte 

projecten.  

 

In deze rapportage wordt ervoor gepleit dat de complexe en ambigue karaktereigenschappen van de 

ontwikkelingssector als uitgangpunt worden genomen. Het huidige beleidskader gaat uit van een 

sterke rationele en lineaire praktijk welke botst met het complexe en ambigue karakter van de sector. 

Door de dominantie van de rationele en lineaire waarden ontstaat er een sterke nadruk op resultaten. 

De sector wordt daarom gestimuleerd om met name te presteren. De druk op presteren leidt tot een 

belemmering om te leren. Elk uur dat aan leren wordt besteed leidt niet tot een concreet resultaat.  

 

Daarnaast toon ik  aan met dit onderzoek dat de rationele en lineaire beleidspraktijk de omgang met 

mislukkingen sterk bepaald. Bovens en ’t Hart (1995) hebben verschillende manieren van spreken 

over mislukkingen geformuleerd en verschillende perspectieven op mislukkingen. Het blijkt dat er 

meer ruimte kan zijn voor het leren uit mislukkingen door een andere benadering te hanteren van deze 

mislukkingen. Ik stel in dit rapport voor om het leren binnen MFO’s vorm te geven binnen teams. Op 

deze manier kan eerder vertrouwen ontstaan tussen de teamleden; het leren duidelijk te koppelen aan 

een concrete casus (bv. een mislukking); en het formuleren van een duidelijk doel, hoe gaat men het 

geleerde toepassen in de praktijk. Op deze wijze vergroot men de kans dat het geleerde wordt vertaald 

in de beleidspraktijk.  
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Als laatste dienen MFO’s mislukkingen duidelijker te benoemen en helder en transparant te 

communiceren. De kwalificatie moet gecommuniceerd worden tot op operationeel niveau en dient 

duidelijk het doel om te leren. Extern geldt deze aanbeveling ook. MFO’s dienen samen te werken in 

het transparant en helder communiceren van mislukkingen. De schade die nu voorkomt omdat derden 

over mislukkingen berichten zal minder groot zijn als de MFO’s zelf communiceren.  

 

Kernwoorden:  

Leren – projecten – MFO’s – mislukkingen 
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Hoofdstuk 1 Inleiding op het thema 

 

Net zoals in andere sectoren, zijn ook ontwikkelingsorganisaties zich ervan bewust dat ze kunnen 

leren van ervaringen. Maar dat lijkt niet gemakkelijk. Maaike Smit, ‘learning facilitator’ van de 

koepelorganisatie van ontwikkelingsorganisaties PSO, gaat in een artikel uit 2005 op zoek naar de 

vraag waarom ontwikkelingsorganisaties moeite hebben met leren. Zij concludeert dat de grote 

verantwoordingsdruk waar ontwikkelingsorganisaties onder staan een obstakel vormt. Eén van de 

respondenten in het artikel van Smit verzucht; ‘Do we put our energy into our own projects or do we 

look at experiences (of others)? We have so little time! Now, the last has lower priority because we 

have to show results ourselves. Although it would be more efficient.’ STROhalm (Social Trade 

Organisation) staff, 20051  

 

De nadruk op het bereiken aan aantoonbare resultaten krijgt dus meer prioriteit dan het leren uit 

projecten. Tegelijkertijd stelt die respondent dat het leren en het bespreken van ervaringen meer 

efficiënt is dan je puur richten op eigen projecten. De gedachte is dat het leren kan leiden tot een 

sterkere beroepspraktijk. Maar het beeld bestaat dat ontwikkelingsorganisaties moeite hebben om het 

leren van de organisatie vorm te geven. “An almost universal weakness of NGDO’s is found within 

their limited capacity to learn, adapt and continuously improve the quality of what they do. This is a 

serious concern because the future usefulness of NGDO’s for the world’s poor will depend on their 

ability to overcome their learning disabilities. Crudely put, if NGDO’s do not learn from their 

experience, they are destined for insignificance and will atrophy as agents of social change.” 2. Het 

doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe ontwikkelingsorganisaties leren van 

projectervaringen en in de factoren die daarop van invloed zijn. 

1.1 Ontwikkelingen van een sector 

In de jaren ’80 wordt ‘leren en ontwikkelingssamenwerking’ een issue. In die tijd worstelden veel 

organisaties met een onzekere en competitieve omgeving. De opvatting was dat men door leren meer 

grip kon krijgen op de omgeving waarbinnen de ontwikkelingsorganisaties acteerde. Leren werd als 

een effectief instrument gezien tegen een achtergrond van onzekerheid en onvoorspelbaarheid.3 

Doordat de afgelopen decennia de organisaties zijn gegroeid, gereorganiseerd, er een grotere nadruk 

wordt gelegd op samenwerking met zuidelijke partners en de roep om de verantwoording van 

resultaten is toegenomen, is de noodzaak voor ontwikkelingsorganisaties om te leren van ervaringen, 

alleen maar toegenomen. Britton stelt: “There is now a general recognition in NGOs that 

                                                 
1 Smit, M. (2007), We’re Too Much in ‘To Do’ Mode: Action Research into Supporting International NGOs to 
Learn. INTRAC, Praxis Paper No. 16. 
2 Britton, B (1998), The Learning NGO. INTRAC, Occasional Papers Series Number 17. 
3 Hailey, J., Sorgenfrei M. (2004), Messuring Success; Issues in Performance Management. INTRAC Praxis 
Program M&E, Occasional Papers Series No.44 
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organizational learning is ‘a good thing’ but major challenges remain about exactly what it is and 

how to ensure that it happens”. 4 Maar, doordat donoren projecten waarderen aan de hand van 

duidelijke indicatoren en eindresultaten, kan een strijd ontstaan tussen het investeren in de korte 

termijn of het leren en innoveren voor de langere termijn (Hailey et al., 2004). Dit is een trendbreuk 

met de voorgaande jaren. Toen kregen de organisaties hun geld toch wel (Oudheusden, 2007). 

 

In 2001 is een notitie uitgekomen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de rol van het 

maatschappelijk middenveld. In die notitie wordt de ambitie verwoord dat de afrekening op resultaten 

niet eenzijdig moet zijn, omdat dit kan leiden tot een grote nadruk op resultaten die meetbaar of 

toetsbaar zijn. Het ministerie concludeert dat er binnen deze complexe sector mislukkingen verwacht 

kunnen worden, maar dat het belangrijk is dat men er van leert. Kortom men dient een lerende 

organisatie te worden.5 Doordat deze notitie gedateerd is, is het verlangen om in 2008 een nieuwe 

notitie te formuleren. In voorbereiding op deze notitie is het ministerie een beleidsdialoog gestart met 

verschillende betrokken actoren. Als voorbereiding op deze dialoog is een forum geopend waar de 

verschillende reacties het gat laten zien tussen het verlangen uit 2001 en de huidige praktijk. Zo valt te 

lezen op het forum dat; ‘innovatie en leren belangrijk zijn voor de ontwikkelingssamenwerkingsector, 

maar dat de aandacht en investeringen in kennis achterblijven bij de ambitie.’ 6 Eén van de redenen 

die wordt genoemd voor het achterblijven van de ambitie is de grote nadruk op het verantwoording 

afleggen. ‘De druk om resultaten te laten zien slaat om in afrekenen, wat zich slecht verhoudt tot leren 

en innoveren, omdat men bij voorkeur successen benadrukt en risico’s vermeden worden.’ 7  

 

De discrepantie tussen de hoge ambities van het ministerie en de grilligheid van de praktijk, speelt een 

grote rol in het huidige debat. In het debat wordt een sterke nadruk gelegd bij de 

karaktereigenschappen van projecten in het Zuiden. Projecten zijn namelijk ambigu, complex en 

weinig voorspelbaar (van der Winden; 2004, Mosse; 2005; Britton;2005). Projecten zijn dus niet 

lineair en rationeel te benaderen. Deze eigenschappen van projecten kunnen botsen met de kenmerken 

van de ontwikkelingsorganisatie. Juist in Nederland wordt de ontwikkelingsorganisatie gedomineerd 

door een rationele en lineaire beleidspraktijk. Maaike Smit herkent de botsing tussen enerzijds de 

complexe en ambigue werkelijkheid van projecten en anderzijds de rationele en lineaire 

uitvoeringspraktijk van de ontwikkelingsorganisaties. “In Nederland domineert een paradigma dat 

niet gunstig is voor lerende organisatie. Ons instrumentarium is aangepast aan de vooronderstelling 

dat ontwikkeling lineair is. Kijk naar het MFS-kader en de manier waarop Nederlandse ngo's op dit 

                                                 
4 Britton, B. (2005) Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, means and Opportunity. INTRAC, 
Praxis Paper No. 3. 
5 Beleidsdocument Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, Civil society en structurele 
armoedebestrijding; De rol van actoren uit het Nederlands maatschappelijk middenveld, 2001 
6 www.ontwikkelingisverandering.nl 
7 www.ontwikkelingisverandering.nl 
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moment werken: resultaten meten aan de hand van een "logframe" met indicatoren en een tijdslijn. 

Dat leent zich niet voor het meten van het leervermogen van een organisatie, omdat dat proces per 

definitie niet lineair is. Hetzelfde geldt in ontwikkelingslanden. Daar komt bij dat mensen - en dus ook 

organisaties - in andere culturen anders leren. Soms op manieren die voor ons niet helder zijn. Het is 

niet verrassend dat veel lidorganisaties van PSO worstelen met de vraag hoe je samen met zuidelijke 

partnerorganisaties leert en omgaat met cultuurverschillen.” 8  

 

De notitie van het ministerie geeft een duidelijk voorbeeld van de bovenstaande dynamiek. In de 

notitie van het ministerie wordt de complexiteit van de sector als uitgangspunt genomen en daarmee 

de verwachting uitgesproken dat mislukkingen mogelijk zijn en leren belangrijk is. Het uitgangspunt 

verandert echter als beleidsmodellen en subsidiemodellen worden geformuleerd. Het uitgangspunt is 

dan opeens rationeel en lineair. De botsing tussen enerzijds de kenmerken van ontwikkelingsprojecten 

en anderzijds de kenmerken van de ontwikkelingsorganisaties in hun context maakt het interessant om 

het leren van projecten te onderzoeken. Dit betreft zowel de geslaagde als de niet geslaagde projecten.  

 

Met name de omgang met mislukkingen is de laatste tijd onderwerp van gesprek binnen de sector. 

Mislukkingen leiden vaak tot verlegenheid binnen de sector. Recentelijk stelde Jan Bouke Wijbrandi, 

directeur campagnes bij Oxfam Novib, dat ontwikkelingsorganisaties transparanter moeten 

communiceren over mislukkingen en duidelijker moeten leren uit deze negatieve praktijkvoorbeelden 

(zie ook; Dijkstal9 en Mol10). Echter, het openlijk communiceren van mislukte projecten kan op een 

gespannen voet staan met fondsenwerving. Dit blijkt ook wel uit een reactie van de vertegenwoordiger 

van een ontwikkelingsorganisatie; “Probleem is namelijk dat “verantwoording afleggen” in dezelfde 

categorie zit met “afrekenen”. Het moet namelijk niet alleen gaan over de successen, maar ook over 

wat er zoal mis gaat. Dit staat echter weer op gespannen voet met fondsenwerving in het publiek en de 

subsidie verstrekker,waarvoor goede resultaten van belang zijn.11 Het laten zien van fouten wordt ook 

aangemoedigd door Marleen Beuss, opleidingscoördinator van PSO. Zij stelt dat: “Om een lerende 

organisatie te zijn, moet je je fouten durven laten zien, kleine innovatieve projecten steunen, nieuwe 

dingen doen. Dat staat soms haaks op de succesverhalen.” Interessant is na te gaan of 

ontwikkelingsorganisatie fouten laten zien in hun verantwoording aan de partij die ook hun subsidie 

geeft. Onderstaand schema beeld dit spanningsveld voor de ontwikkelingssamenwerking uit.  

 

 

 

                                                 
8 Berendsen, W, We leren allang alleen niet bewust, Vice Versa, 2006 nummer 3 
9 http://www.dprn.nl/uploads/thematic_meetings/Report%20of%20the%20Dijkstal%20commission.pdf 
10 NRC Handelsblad, ‘De controle op goede doelen is niet betrouwbaar genoeg’, Irene mol, 3 mei 2008 
11 http://www.dprn.nl/uploads/thematic_meetings/Report%20on%20KIT-SNV 
ICCO%20debate%20on%20Diijkstal%20report.pdf 
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Figuur 1: De ontwikkelingsketen (vrij naar: PSO, 2004) 

 

De spanning tussen enerzijds de kenmerken van projecten en de kenmerken van de organisaties en 

anderzijds het leren van projecten en mogelijke financiële consequenties bij het toegeven van fouten 

leidt ertoe dat het leren onder druk kan staan. Interessant is na te gaan hoe ontwikkelingsorganisaties 

omgaan met deze druk.  

1.2 De ‘lerende organisatie’ 

Organisatie die willen leren worden in de literatuur aangeduid als lerende organisaties. Leren is geen 

eenduidig begrip en er bestaan een veelvoud van definities en modellen. In dit onderzoek wordt 

gebruikt gemaakt van het model van Britton. 12 Aan de basis van zijn model ligt het onderscheid tussen 

individueel en organisatorisch leren. Individuele kennis is de basis van een lerende organisatie, maar 

een individu dat leert is niet automatisch een organisatie die leert. De kennis dient overgedragen te 

worden vanuit het individu naar de organisatie. De elementen die Britton noemt in zijn model, zijn 

gericht op het proces dat het individu kennis overdraagt aan de organisatie. Van de verschillende 

indicatoren die Britton noemt, is de eerste een ondersteunende cultuur. Een ondersteunende cultuur 

                                                 
12 Britton, B. (2005) Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, means and Opportunity. INTRAC, 
Praxis Paper No. 3. 
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zorgt voor stimuli, zoals waardering en beloning voor het leren. Een andere indicator is leiderschap. 

Het leiderschap dient te zorgen voor het trekken van conclusies. Britton stelt dat het trekken van 

conclusies, ofwel het kwalificeren, moet gaan behoren tot het hart van de lerende organisatie. Juist het 

kwalificeren van projecten kan een urgentie creëren om te leren als organisatie. Het kwalificeren van 

projecten is dus een preconditie voor leren. De leercyclus zal niet in gang worden gezet, als men niet 

duidelijk kwalificeert. Andere elementen die Britton noemt in zijn model is het delen van interne en 

externe ervaringen. Juist door het delen van ervaringen kan individuele kennis tot organisatorische 

kennis worden. Ook wordt het belang van communicatie systemen genoemd, om het geleerde met 

elkaar te kunnen delen/ communiceren. Organisatiegeheugen is een volgend element waarbij kennis 

binnen de organisatie opgeslagen dient te worden.  

1.3 Vraagstelling 

Met dit onderzoek probeer ik de volgende vraag te beantwoorden; 

 

Op welke wijze  leren ontwikkelingsorganisaties van projecten en welke factoren zijn daarop van 

invloed? 

 

Deze vraag is opgedeeld in de volgende deelvragen; 

1. Welke condities kenmerken een lerende organisatie?  

2. Welke lerende praktijk kenmerkt de ontwikkelingsorganisaties?  

3. Hoe wordt omgegaan met mislukte projecten bij ontwikkelingsorganisaties?  

4. Welke factoren belemmeren of stimuleren het leren van projecten?   

 

Voor beantwoording van de onderzoeksvraag heb ik eerst onderzocht wat een lerende organisatie is. 

Door middel van literatuuronderzoek ben ik nagegaan welke variabelen het leren binnen de organisatie 

stimuleren maar ook belemmeren. Het literatuuronderzoek stelde mij in staat een model te 

ontwikkelen met verschillende variabelen. Dit model zal gebruikt worden om het leren van projecten 

bij ontwikkelingsorganisaties te onderzoeken. In hoofdstuk twee wordt er duidelijk naar dit model 

toegewerkt.   

De volgende stap wordt gemaakt in hoofdstuk drie. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het 

onderzoek gepresenteerd. Dit zal gebeuren aan de hand van het in hoofdstuk twee geformuleerde 

model. Daarbij wordt nadrukkelijk bekeken of de organisaties projecten positief of negatief 

kwalificeert. Dit maakt het mogelijk om te onderzoeken of organisaties bijvoorbeeld meer leren van 

geslaagde projecten of niet geslaagde projecten. Het zal blijken dat de verschillende organisaties over 

het algemeen moeite hebben met leren.  

Uit de verschillende interviews en literatuur die is gelezen bleek dat de moeite die bestaat met leren 

binnen de ontwikkelingssamenwerking voor een groot deel voortkomt uit de botsing tussen enerzijds 
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de ambigue en complexe werkelijkheid van projecten in het Zuiden en anderzijds de rationele en 

lineaire verantwoordingsdruk in het Noorden. In hoofdstuk vier zal deze botsing verder worden 

uitgelegd en verklaard. Daarnaast wordt een nadere uitleg gegeven over het begrip mislukking en de 

omgang met dit begrip. Het blijkt dat de benadering van mislukkingen ook rationeel en lineair 

benaderd wordt. Dit stimuleert niet een lerende praktijk van niet geslaagde projecten. Bovens en 't 

Hart (1995) hebben verschillende manieren van spreken over mislukkingen geformuleerd en 

onderscheiden op basis daarvan verschillende perspectieven. Het spreken over mislukkingen kan op 

een politieke of op een academische manier gebeuren. De perspectieven (optimistische, pessimistische 

en realistische) bevatten verschillende aannames over mislukkingen. Een evenwichtige benadering 

vanuit deze inzichten biedt de mogelijkheid om meer ruimte te vormen om ook te leren uit niet 

geslaagde projecten.  

In hoofdstuk vijf worden vervolgens de belangrijkste bevindingen geformuleerd. In dit hoofdstuk 

wordt beschreven welke rol leren heeft binnen (grote) ontwikkelingsorganisaties en welke kansen en 

mogelijkheden er zijn om het leren te stimuleren. Uiteindelijk wordt geëindigd met aanbevelingen 

omtrent het leren, aan de hand van de opgedane informatie in dit onderzoeksverslag. 

1.4 Afbakening onderzoek 

1.4.1 De keuze voor een ontwikkelingsorganisatie; Oxfam Novib 

Om het leren binnen ontwikkelingsorganisaties te onderzoeken heb ik keuzes gemaakt.  

Een eerste keuze is om de aandacht te richten op wat wordt gezien als de mainstream in praktijken van 

ontwikkelingsorganisaties, namelijk de praktijken van de grotere medefinancieringsorganisaties die 

veel verschillende projecten uitvoeren. Verder is ervoor gekozen om niet al deze organisaties te 

onderzoeken, maar om de focus in eerste instantie te richten op één organisatie die als voorbeeld van 

dit type organisaties kan worden beschouwd. In tweede instantie wordt getoetst of de uitkomsten van 

dit onderzoek ook vergelijkbaar zijn met de situatie bij andere medefinancieringsorganisaties. 

Bij de keuze voor de organisatie die centraal staat in dit onderzoek zijn verder de volgende afwegingen 

gemaakt. Ten eerste moest de organisatie ook zelf als doelstelling hebben om een lerende organisatie 

te zijn. Ten tweede was relevant of het thema van de toegenomen verantwoordingsdruk een rol speelt 

voor de organisatie. Oxfam Novib bleek aan deze voorwaarden te voldoen en is daarom gekozen als 

centrale casus voor dit onderzoek.  

 

Oxfam Novib bleek in haar beleidsplan 2007- 2010 de doelstelling opgenomen te hebben om een 

lerende organisatie te worden.  
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De doelstelling om een lerende organisatie te worden, wordt uitgevoerd door de stafafdeling Research 

& Development.  

 

Op dit moment ondersteunt Oxfam Novib ruim 850 organisaties in zestig landen over de hele wereld. 

Dat kunnen organisaties zijn van boeren of vissers, maar ook onderwijsinstellingen, 

vrouwenorganisaties etc.13 Beiden punten komen ook duidelijk naar voren in het organogram van 

Oxfam Novib met enerzijds het stafbureau Research en Development en anderzijds de verschillende 

projecten.  

 

 

                                                 
13 http://www.oxfamnovib.nl/ 

Both Oxfam Novib and Oxfam International express a high level of ambition on 
learning…. Oxfam Novib wants to become a learning organisation that excels, 
which will graduate to phase 4 of the INK model: chain orientation.” “Continuous 
learning from experiences and innovating.” 
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Ten derde is Oxfam Novib een zogenoemd medefinancieringsorganisaties (MFO). MFO’s zijn 

organisaties in Nederland die actief zijn binnen de ontwikkelingssamenwerking en steun geven aan 

partnerorganisaties in ontwikkelingslanden. Kenmerkend van een MFO is dat zij voor dit werk geld 

ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In totaal zijn er in Nederland vijf MFO’s; 
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Cordaid, Oxfam Novib, ICCO, Hivos en Plan Nederland.14 Oxfam Novib ontvangt voor circa 70% van 

haar budget financiële steun van de overheid. De andere 30% is afkomstig van particulieren en 

bedrijven. In 2007 had Oxfam Novib 181,5 miljoen te besteden. Oxfam Novib besteed dit geld aan 

haar centrale missie: een rechtvaardige wereld zonder armoede. Om de betrouwbaarheid van het 

onderzoek te vergroten is er voor gekozen de resultaten van Oxfam Novib te controleren bij Cordaid. 

Cordaid is net als Oxfam Novib ook een MFO organisatie.  

 

Omdat het begrip mislukking of succes afhankelijk is van interpretatie, is daarover met verschillende 

partijen binnen de ontwikkelingssamenwerking gesproken. De uitkomsten van Oxfam Novib zijn 

getoetst bij Cordaid. Deze uitkomsten zijn ook voorgelegd aan Edukans (als onderdeel van ICCO), het 

ministerie van Buitenlandse Zaken en de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Evaluatie (IOB). 

In onderstaand kader vind u een beschrijving van de verschillende organisaties.  

                                                 
14 http://www.Oxfam Novibnovib.nl/id.html?id=7342 en http://www.mfp-breed.nl/main_2-300.html  
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Kader 1: Beschrijving van de verschillende organisaties15: 

 

1.4.2 De keuze van de onderzoeksmethode 

De eerste deelvraag wordt beantwoord door middel van literatuuronderzoek. De eerste stap die ik heb 

gemaakt is het vinden van literatuur over de ‘lerende organisatie’. Omdat deze zoektocht veel 

literatuur opleverde ben ik mij gaan richten op literatuur die specifiek gericht was op de 

ontwikkelingssamenwerking. Uiteindelijk leidde dit er toe dat ik een aantal toonaangevende auteurs 

heb gevonden waarvan ik veel stukken heb gelezen. Daarnaast moest de literatuur ook aandacht 

hebben voor zowel het leren uit geslaagde als niet geslaagde projecten. De studie maakte het mogelijk 

om duidelijk in kaart te krijgen wat een lerende organisatie is en hoe het leren zich verhoudt tot de 

ontwikkelingssamenwerking.  

 

                                                 
15 Informatie is afkomstig van de verschillende intersites; zie de literatuurlijst.  

1. Oxfam Novib 
Ofam Novib bestaat sinds 1956 en is de oudste Nederlandse ontwikkelingsorganisatie. Centraal 
doel van de organisatie is armoedebestrijding door het steunen van projecten, versterken van 
lokale organisaties en voeren van campagnes voor rechtvaardig beleid. De meeste aandacht 
gaat daarbij uit naar vrouwen, kinderen en minderheden. Bij de organisatie werken ongeveer 
350 medewerkers. 
 
2. Cordaid 
Cordaid is een jonge organisatie die is ontstaan in 1999 door een fusie van de drie katholieke 
organisaties: Memisa Medicus Mundi, Mensen in nood en Bilance. Cordaid kent een tweetal 
manieren van werken. Projecten in eigen beheer en samenwerkingsprojecten met zuidelijke 
partners.1 De centrale doelstelling van Cordaid is ook het bestrijden van armoede. Cordaid heeft 
vijf fondsen om dit doel te bewerkstelligen; Memisa, Kinderstem, Mensen in Nood, Microkrediet 
en Bond zonder Naam.  
 
3. Edukans 
Edukans is een onderdeel van ICCO en heeft als centraal doel onderwijs voor alle kinderen in 
ontwikkelingslanden. Edukans gelooft dat dit de meest duurzame vorm is van 
ontwikkelingssamenwerking. Zij wil meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, 
meer boeken en meer leraren. Edukans telt ongeveer 36 medewerkers.  
 
4. IOB 
De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) heeft als doel een bijdrage 
te leveren aan de kennis omtrent de uitvoering en effecten van het Nederlands buitenlands 
beleid. IOB controleert de verschillende ontwikkelingsorganisaties op de evaluatie van beleid en 
uitvoering van projecten. Dit doet zij op objectieve basis. De rapporten die uit het onderzoek 
voortvloeien worden gebruikt als gerichte feedback om zowel beleidsintenties als uitvoering te 
verbeteren. Doel is om met de kennis en resultaten van projecten tot nieuwe, betere en 
doelgerichtere interventies te laten leiden.  
 
5. Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Het ministerie van Buitenlandse Zaken is budgetverantwoordelijk voor de verschillende 
ontwikkelingsorganisaties. Het ministerie draagt de verantwoordelijkheid dat het belastinggeld 
dat naar de ontwikkelingssamenwerking gaat, goed besteed wordt. 
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De tweede deelvraag is beantwoord aan de hand van interviews en beleidsdocumenten. In de 

interviews ben ik ingegaan op de mogelijke botsing tussen de complexe en ambigue werkelijkheid van 

de ontwikkelingssamenwerking en de lineaire en rationele beleidswerkelijkheid. Herkende de 

respondenten deze botsing? Daarnaast ben ik ingegaan op de verschillende elementen van de lerende 

organisatie en wilde ik weten of de organisatie deze elementen herkende en/of ook uitvoerde. Ook 

stelde ik vragen over de kwalificatie van projecten. Worden projecten bijvoorbeeld als mislukt of 

geslaagd betiteld? En wie bepaald dan deze kwalificatie? De interviews zijn afgenomen bij 

medewerkers van Oxfam Novib die werken binnen de afdeling Research & Development. Dit is een 

stafafdeling welke verantwoordelijk is voor het leren binnen Oxfam Novib. Vervolgens is er 

gesproken met een programmaleider om de intenties van de stafafdeling te toetsen aan de praktijk. In 

welke mate slaagt Oxfam Novib erin om de medewerkers te laten leren? Daarnaast zijn er gesprekken 

geweest bij Cordaid met medewerkers van de afdeling Beleid en Evaluatie. Ik heb ook 

beleidsdocumenten gelezen omdat de literatuurstudie duidelijk maakte dat een lerende organisatie 

beleid dient te formuleren om het leren gestalte te geven. Daarom heb ik verschillende 

beleidsdocumenten bekeken waarbij ik lette of de organisatie een doelstelling had geformuleerd over 

leren. En zo ja, hoe zij het leren dan wilde uitvoeren. Organiseerden de MFO’s bijvoorbeeld trainingen 

of workshops etc?  

 

De derde deelvraag is beantwoord aan de hand van zowel literatuuronderzoek als interviews. Centrale 

auteurs op het gebied van mislukkingen zijn ’t Hart en Bovens (1995). Aan de hand van de literatuur 

wordt bekeken wat het begrip mislukking inhoudt. Wat zijn de kenmerken van het begrip; hoe wordt 

deze kwalificatie opgebouwd; en welke dominante visies bestaan er? De interviews zijn gehouden met 

respondenten welke verschillende posities bekleden binnen de ontwikkelingssamenwerking. Deze 

keuze is gemaakt omdat de literatuur aantoonde dat het perspectief op mislukkingen context- en 

positiegebonden is. Een medewerker van een MFO kan bijvoorbeeld een andere opvatting hebben over 

wanneer een project mislukt is dan een medewerker van het ministerie. Dit betekent dat er met de 

ontwikkelingsorganisaties is gesproken maar ook met hun budgethouder op het ministerie. Op deze 

manier is het mogelijk een beeld te creëren dat de verschillende perspectieven op de thematiek bevat. 

 

De vierde deelvraag is beantwoord door literatuuronderzoek. Onderzocht wordt of de botsing tussen 

enerzijds de ambigue en complexe werkelijkheid en de lineaire en rationele beleidspraktijk gevolgen 

heeft voor het leren van projecten. Daarnaast wordt bekeken of deze botsing gevolgen heeft voor de 

omgang met mislukkingen.  

1.5 Leeswijzer 

Dit verslag bestaat uit een aantal samenhangende stappen. De eerste stap is een verdieping van het 

begrip de ‘lerende organisatie’. Het zal blijken dat een lerende organisatie afhankelijk is van haar 
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werknemers. Als de werknemers geen kennis en ervaring delen kan de organisatie niet leren. De 

volgende stap bestaat uit het onderzoeken van stimulerende impulsen op het delen van kennis en 

ervaring van werknemers. De derde stap presenteert  de verschillende onderzoeksresultaten. Hoe is het 

gesteld met het leren van de ontwikkelingsorganisaties? Het zal blijken dat het leren onder druk staat. 

De vierde stap formuleert de gevolgen die voortkomen uit de moeizame leerpraktijk. Als laatste zal ik 

eindigen met een aantal verklaringen en aanbevelingen.  
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Hoofdstuk 2 Leren in theorie 

In dit hoofdstuk wordt de term ‘lerende organisatie’ verdiept. Wat wordt bedoelt met dit begrip en wat 

houdt het begrip in? Daarnaast wordt het verschil tussen individueel en organisatorisch leren 

uitgelegd. Uiteindelijk zal worden benadrukt dat vertrouwen zeer belangrijk is voor een organisatie die 

wil leren. Dit element zal worden uitgewerkt omdat het mogelijk inzicht kan geven in het wel of niet 

benutten van het leerpotentieel bij zowel geslaagde als niet- geslaagde projecten. Het doel van dit 

hoofdstuk is om een model met indicatoren te ontwikkelen waarmee het leren van projecten 

onderzocht en getoetst kan worden.  

2.1 Leren 

Leren staat in een groeiende belangstelling binnen de ontwikkelingssamenwerking. Veel organisaties 

zien de toegevoegde waarde van leren om de invloed van hun handelen te vergroten.16 Alle 

deelnemende organisaties aan dit onderzoek willen graag een ‘lerende organisatie’ zijn.17 Leren past 

binnen de natuur van mensen. Het is natuurlijk voor mensen om kennis te ontwikkelen en te delen, 

omdat mensen in een continu proces leven waarbij zij betekenis geven aan ontwikkelingen in hun 

omgeving (Britton, 2005, Senge 1990).18 Individuen die werkzaam zijn binnen een organisatie dienen 

in dit leerproces gestimuleerd te worden. Het 

model van Britton, dat zich met name richt op de 

ontwikkelingssamenwerking, tracht deze stimuli 

te benoemen (zie hoofdstuk één). In het model 

van Britton zijn twee aannames te ontdekken. 

Namelijk een invulling van de definitie leren en 

een aanname over hoe het individu het beste 

leert binnen de organisatie. Wat betreft de 

definitie is het helder dat Britton voor ogen heeft 

wat leren niet is. Leren is niet alleen het delen 

van informatie. Dit komt omdat echt leren leidt 

tot nieuwe inzichten en actie.19 Binnen de 

veelvoud van definities over leren valt op dat het 

element, dat leren moet leiden tot nieuwe 

inzichten, veel voorkomt. Senge zegt 

                                                 
16 Pasteur, K. (2004), Learning for Development; Lessons for Change in Policy and Organisations No. 6. 
Brighton, Institute of Development Studies 
17 Interviews 7, 14, 24 april en 7, 9 mei 
18 Senge, P. M. (1990), The leader’s new work: Building learning organizations, in:  Sloan Management Review 
32(1), pp. 7-23. 
19 Ackoff, R.L., (1989) “From Data to Wisdom.” In: Journal of Applied System Analysis Volume 16, 1989,  
pag. 3-9 

Figuur 1 
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bijvoorbeeld dat leren; het toepassen van kennis en ervaring in een verbeterde handeling is.  Senge 

illustreert deze definitie met een voorbeeld van iemand die een boek leest over fietsen. “Het zou onzin 

zijn om te zeggen: Ik heb een geweldig boek over fietsen gelezen, nu heb ik dat geleerd! Leren stelt 

ons in staat om iets te doen wat wij voorheen niet konden.20 Dit heeft Britton ook op het oog. Het 

model moet de organisatie in staat stellen om iets te doen wat zij voorheen niet kon.  

 

Bij Britton is de invloed van Kolb te bemerken. Kolb gaat in zijn theorie in op de vraag hoe het 

individu het beste leert is. Kolb stelt een onderscheid tussen individueel en organisatorisch leren vast.  

Zijn model bevat een aantal stappen binnen het leren. Leren bestaat uit een cirkel in vier fasen. De 

concrete ervaring is de basis voor waarneming en reflectie. De reflectie wordt vertaald in abstracte 

begrippen en theorie. Uit dit proces komen hypotheses voort welke door nieuwe acties in de praktijk 

worden getoetst. Vanuit deze toets wordt een nieuwe ervaring opgedaan. Kolb benadrukt dat het 

doorlopen van deze vier fasen van groot belang is. Waar je begint in de cirkel is verschillend voor elk 

individu en voor elke situatie. Daarnaast hebben mensen voorkeuren voor de verschillende beginfases 

van het model. Sommige beginnen liever voordat zij reflecteren en anderen willen alles eerst 

overdenken alvorens zij beginnen.21 De vraag is echter hoe dit persoonlijk leren wordt tot een 

organisatorisch leren? Volgens Senge is de kern van dit proces dat een groep mensen continu lessen 

uitwisselt en op die manier creëert wat zij wil creëren.22 Addleson benadrukt eveneens dit element van 

gezamenlijk leren. Een lerende organisatie dient in groepen te werken en gericht te zijn op het bouwen 

en in stand houden van onderlinge relaties.23 Britton werkt zijn model uit met het idee dat werkelijk 

leren ontstaat binnen relaties tussen mensen waarbij een continue uitwisseling plaats vindt van kennis 

en ervaring. Hij formuleert uiteindelijk een lerende organisatie binnen de ontwikkelingssamenwerking 

als; “An organization which actively incorporates the experience and knowledge of its members and 

partners through the development of practices, policies, procedures and systems in ways which 

continuously improve it ability to set and achieve goals, satisfy stakeholders, develop its practice, 

value and develop its people and achieve its mission with its constituency” (Britton et al., 1997).24 

 

De definitie van Britton is bruikbaar in het licht van dit onderzoek. Ten eerste stelt de definitie de 

ervaring en kennis van leden centraal. Leren uit een mislukking impliceert een persoonlijk ervaring 

waaruit kennis wordt opgedaan. Ten tweede wordt de overdracht en het delen van kennis en ervaring 

                                                 
20 Senge, P., (1990) The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organisation, New York, 
Doubleday 
21 Figuur 1, Smit, M. (2007), We’re Too Much in ‘To Do’ Mode: Action Research into Supporting International 
NGOs to Learn. INTRAC, Praxis Paper No. 16. 
22 Senge P.M. (1990), The fifth discipline: The art and practice of the learning organisation. New York, 
Doubleday. 
23 Addleson M. (1995), Equilibrium versus understanding; Towards the restoration of economics as a social 
theory. Journal of institutional and theoretical economics. 
24 B. Britton, Aiken, M., (1997), The Learning Organization and the Voluntary Sector. In: Janice Cook et al., 
The Learning Organization in the Public Services, Gower. 



 21 

benadrukt binnen de organisatie, zodat de organisatie leert. Ten derde bevat deze definitie de sprong 

naar een mogelijke innovatie doordat er wordt gesteld dat leren kan leiden tot een verbeterde praktijk 

waarbij de doelstelling van de organisatie wordt behaald.    

2.1.1 Model van Britton25  

In de veelvoud van modellen over de lerende organisatie is het model van Britton het meest geschikt 

voor dit onderzoek. Het model richt zich namelijk specifiek op de ontwikkelingssamenwerking. Zijn 

model kent in totaal acht elementen. Een ondersteunende cultuur (1), het trekken van conclusies (2), 

delen van interne en externe ervaringen (3 en 4), communicatie systemen (5), een 

organisatiegeheugen (6), het vormen van beleid (7) en als laatste het toepassen van leren (8). Deze 

elementen zullen worden samengevat in een kolom. Kolom voor kolom zal zo een overzicht worden 

gegeven van de lerende organisatie.  

 

Een ondersteunende cultuur 

De cultuur is van vitaal belang om van leren een 

collectieve actie te maken. Zij dient een aantal 

eigenschappen te hebben. Leren wordt mogelijk 

gemaakt, gewaardeerd, beloont en het leren van 

medewerkers gebeurt zowel individueel als collectief. 

Leren moet een legitieme activiteit zijn, die wordt 

aangemoedigd en wordt ondersteund. Het karakter van 

de ontwikkelingsorganisatie kan bij het ontwikkelen 

van de ondersteunde cultuur in de weg staan. Veel 

ontwikkelingsorganisaties zijn sterk actie- 

georiënteerd. Door deze gerichtheid wordt leren niet 

beloond en daardoor moet leren veelal in de vrije tijd 

gebeuren. Smit bevestigt deze gerichtheid op actie van ontwikkelingsorganisaties. 

Ontwikkelingsorganisaties zijn zo druk met wat zij beschouwen als hun kernactiviteit dat de 

organisaties geen tijd nemen om te reflecteren op hun activiteiten.26 Dit moet veranderen als 

organisaties leren serieus willen nemen. Pasteur stelt dat de kracht om te veranderen moet komen 

vanuit de basis.27 Deze positie wordt ondersteunt door zowel auteurs uit de management literatuur als 

uit de ontwikkelingsliteratuur (Britton, 2005; Pasteur, 2004; Senge et al. 1994). Belangrijk punt in het 

ontwikkelen van deze lerende cultuur is leiderschap. (Britton, 2005 en 1998; Pasteur, 2004; Senge, 

                                                 
25 Britton, B (1998), The Learning NGO. INTRAC, Occasional Papers Series Number 17. 
26 Smit, M. (2007), We’re Too Much in ‘To Do’ Mode: Action Research into Supporting International NGOs to 
Learn. INTRAC, Praxis Paper No. 16. 
27 Pasteur, K. (2004), Learning for Development; Lessons for Change in Policy and Organisations No. 6. 
Brighton, Institute of Development Studies. 

Figuur 2 
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2005; Smit, 2007). Managers hebben een belangrijke taak om te inspireren en individuen te 

ondersteunen in het leren binnen de organisatie.  

 

Het trekken van conclusies 

Een belangrijke rol in dit leiderschap van managers is het trekken van conclusies. Daardoor is de 

organisatie in staat om sterke kanten en zwakke kanten te benoemen. Lessen worden op deze manier 

herkend door de kwalificatie. Het trekken van conclusies is de verantwoordelijkheid van de gehele 

organisatie en zal in de optimale situatie zo snel mogelijk gebeuren nadat de activiteit heeft plaats 

gevonden. Op deze manier kan het trekken van conclusies tot het hart gaan behoren van een lerende 

organisatie en is dus een preconditie voor leren. Dit is belangrijk in het licht van het leren uit 

mislukkingen.   

 

Delen van interne en externe ervaringen  

Een andere sleutelfunctie van een lerende organisatie is het verzamelen, delen en uitwisselen van 

ervaringen. Voor deze indicator is het belangrijk dat ontwikkelingsorganisaties bijhouden wat men 

doet en welke impact men heeft. Hulpmiddelen daarbij zijn papieren mechanismen zoals: 

evaluatiestudies, jaarlijkse rapporten, documentensystemen, beleidsdocumenten, strategische plannen 

en onderzoeksrapporten. Niet papieren mechanismen zijn: vergaderingen, workshops, briefings en 

informeel contact.28 Volgens Britton zijn ontwikkelingsorganisaties niet strikt in het hanteren van 

evaluatie-  en ervaringsdocumenten.29 Ervaringen moeten om die reden opgenomen worden in 

documenten. Deze documenten moeten worden gedeeld, inclusief de lessen die zijn geleerd. Openheid 

en de wil om ervaringen te delen wordt daarom gevraagd aan werknemers of partners. Het open delen 

van ervaringen moet volgens Britton zowel de geslaagde als de mislukte projecten bevatten. 

 

Communicatiesystemen 

Communicatiesystemen, zowel informeel als formeel, kunnen worden beschouwd als het 

circulatiesysteem van lessen die geleerd zijn. Volgens Britton30 en Hailey & Sorgenfrei31 kent de 

communicatie binnen de ontwikkelingsorganisaties twee manieren. Enerzijds bestaan er veel rapporten 

en trainingen en anderzijds zijn er de informele gesprekken welke weinig invloed hebben, tenzij de 

gesprekken worden gedeeld of worden gedocumenteerd. Teamvergaderingen, presentaties, workshops, 

                                                 
28 Senge, P., A. Kleiner, C. Roberts, R. Ross, B. Smith (1994), The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and 
Tools for Building A Learning Organization. London, Nicolas Brealey 
29 Britton, B (1998), The Learning NGO. INTRAC, Occasional Papers Series Number 17. 
30 Britton, B. (2005) Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, means and Opportunity. INTRAC, 
Praxis Paper No. 3. 
31 Hailey, J., M. Sorgenfrei (2004), Mesuring Success; Issues in Performance Measurement. INTRAC Praxis 
Program M&E, Occasional Papers Series No: 44. 
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briefing sessies en nieuwsbrieven kunnen allemaal een rol spelen in het delen van informatie en het 

leren.32    

 

Organisatiegeheugen 

Het onthouden van lessen is een cruciaal onderdeel van een lerende organisatie. Om het in de woorden 

van Britton (1998) te zeggen; “If experience is locked inside the heads of individuals, the 

organizations become vulnerable if those individuals leave or forget. The old African proverb that 

‘when an old person dies, a library is lost’ should no longer apply in this technological era.” 

Individuen moeten hun leermoment kunnen delen door bijvoorbeeld een informatiesysteem binnen de 

organisatie. De aanwezige kennis gaat dan niet verloren als de werknemer mocht vertrekken. Het 

ontwikkelen van een geheugen voor de organisatie komt eigenlijk neer op het ‘uitgraven’ van 

persoonlijke kennis en deze persoonlijke kennis te plaatsen in een organisatorisch domein. Technisch 

kan dit bereikt worden door het ontwikkelen van databasis, ontwikkelingscentra, beleidspapers, 

trainingen en discussies die zijn gebaseerd op ervaringen (Britton, 1998 and 2005; Pasteur, 2004; 

Senge et al.,2005). 

 

Vormen van beleid 

Uiteindelijk mogen ontwikkelingsorganisaties beleid en procedures ontwikkelen om het leren binnen 

de organisatie vorm te geven. Dit beleid en deze procedures geven de organisatie een kader waarop 

besluiten worden gebaseerd en middelen worden verdeeld. Het is verstandig om de 

beleidsontwikkeling te zien als een kans waarbij leden van de organisatie kunnen participeren als een 

leermogelijkheid zien. Betrokkenheid kan op deze manier worden gecreëerd en zal de integratie en de 

implementatie van het beleid versterken (Pasteur, 2004; Senge, 2005). Grotere 

ontwikkelingsorganisaties zijn in tegenstelling tot kleinere, minder flexibel in dit proces.33 

 

Toepassen van leren 

Als laatste benoemt Britton het belang van het toepassen van leren. Het geleerde moet worden 

toegepast binnen de beleidspraktijk. Dit laatste is zeer belangrijk omdat alle bovenstaande indicatoren 

zijn gebaseerd op een betere en sterke beroepspraktijk. Leren is een begrip zonder inhoud als het niet 

leidt tot een betere beroepspraktijk.  

  

Al met al kunnen wij de lerende organisatie, geïnspireerd op het model van Britton, samenvatten in 

tabel 1. 

                                                 
32 Britton, B (1998), The Learning NGO. INTRAC, Occasional Papers Series Number 17. 
33 Britton, B. (2005) Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, means and Opportunity. INTRAC, 
Praxis Paper No. 3. 
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De Lerende 
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- informeel mits 
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workshops etc. 

databasis, 
beleidspapers 
etc. 

vertaling van 
geleerde in 
beroeps- 
praktijk 

Tabel 1; Overzicht van de lerende organisatie (Britton, 2005)  

 

Op dit punt wil ik terugkijken en de verschillende punten samenbrengen die zijn genoemd. Ten eerste 

is blijkt een definitie van leren te zijn: het toepassen van kennis en ervaring in een verbeterde 

handeling. Ten tweede blijkt dat een lerende organisatie afhankelijk is van haar medewerkers. De 

medewerkers vormen de lerende organisatie, zij moeten hun kennis en ervaring delen met de 

organisatie. Doen de medewerkers dat niet dan kan er geen sprake zijn van een lerende organisatie. 

Ten derde is het model van Britton behandeld waarbij hij elementen benoemd die het leren van 

individuen in een organisatie kunnen stimuleren. Voor nu is het tweede punt met name interessant. 

Wat stimuleert namelijk individuen om hun kennis en ervaring met de organisatie te delen?  

2.1.2 Het delen van informatie 

Voor het proces waarbij het individu haar kennis en ervaring deelt met de organisatie zijn twee 

begrippen van belang. Namelijk ‘tacit knowledge’ en ‘explicit knowledge’. Tacit knowledge is 

persoonlijke kennis die moeilijk te formaliseren is. De kennis kan onbewust aanwezig zijn en is 

moeilijk te communiceren en te delen met anderen. De kennis is moeilijk te communiceren en te delen 

met anderen. Explicit knowledge daarentegen is makkelijker te communiceren door woorden of cijfers 

en wordt gedeeld tussen mensen door schrijven of spreken.34 De mogelijkheid bestaat om van tacit 

knowledge explicit knowledge te maken.35 Dit kan door middel van twee processen. Namelijk 

socialisatie en externalisatie (Nonaka en Takeuchi in: Britton 2005). Socialisatie behelst het delen van 

tacit knowledge door het ondernemen van gezamenlijke acties. Men kan bijvoorbeeld betrokken zijn 

bij gezamenlijke teamvergaderingen of men observeert collega’s. Externalisatie houdt in dat men de 

tacit knowledge expliciet maakt. Dit proces houdt in dat verschillende individuen interactie hebben om 

zo in modellen, woorden of afbeeldingen kennis expliciet te maken. Britton (2005) benadrukt hierbij 

de randvoorwaarden die voor dit proces belangrijk zijn. Hij stelt dat; “For externalisation to happen, 

individuals need to have confidence and trust that their ideas will be taken seriously by their 

                                                 
34 Smit, M. (2007), We’re Too Much in ‘To Do’ Mode: Action Research into Supporting International NGOs to 
Learn. INTRAC, Praxis Paper No. 16. 
35 Britton, B. (2005) Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, means and Opportunity. INTRAC, 
Praxis Paper No. 3. 
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colleagues. Communities of Practice are important settings for the externalisation of knowledge 

because they are built on trust. Importantly, externalisation also involves enabling beneficiaries to 

articulate their tacit knowledge.” 36  Volgens deze analyse blijken vertrouwen en het gevoel dat men 

serieus wordt genomen, belangrijk bij het leren en delen van informatie. Meerdere auteurs wijzen op 

deze elementen binnen het leren. Smit stelt ook dat vertrouwen een basis is voor leren. Als er geen 

vertrouwen is, zal het individu haar kennis niet delen.37 Wheatley (in Britton, 2005) verwoordt de 

dynamiek kernachtig en duidelijk met de volgende woorden; “People will more willingly share their 

knowledge if they feel committed to the organization, value heir colleague’s, respect their leaders, are 

given encouragement to participate and don’t fear negative repercussions” Met name de conclusie dat 

mogelijke negatieve gevolgen niet stimulerend werken op het delen van kennis en ervaring is een 

interessante opmerking. Het is heel goed mogelijk doordat projecten als mislukt worden beschouwd, 

betrokken werknemers negatieve consequenties verwachten. Of dat de vaststelling mislukking leidt tot 

een dynamiek waarbij collega’s elkaar niet vertrouwen en angst ontwikkelen.  

 

De kritiek op de verschillende leermodellen is dan ook dat de modellen een te rationele weergave zijn 

van de werkelijkheid. De modellen hebben te weinig aandacht voor de invloed van emoties. Vince 

verwoordt deze kritiek als volgt; “The model concentrates on the rational aspects of learning, 

providing a map of intellectual processes involved. However it does not, I feel, explore or offer models 

for the understanding of those emotional or political processes that also underpin learning.” Vince 

formuleert in reactie op de te rationele weergave van leren twee cirkels. Daarbij maakt hij de 

mogelijke reactie van betrokken actoren inzichtelijk door emoties te benoemen. Er zijn twee reacties te 

onderkennen. Eén die leren stimuleert en een ander die leren ontmoedigt. Deze cirkels zijn interessant 

voor dit onderzoek omdat zij inzicht kunnen verschaffen in de verschillende leermogelijkheden als een 

project als mislukking of als succes wordt beschouwd. De spanning die kan bestaan tussen 

fondsenwerving en mislukte projecten binnen de sector (zie hoofdstuk één) kan een negatief gevolg 

creëren waardoor betrokken medewerkers angst ontwikkelen. Op deze wijze kan een negatieve 

leercirkel ontstaan. Echter als een project als een succes wordt gezien is het goed mogelijk dat 

betrokken medewerkers een positieve leerspiraal ontwikkelen doordat er vertrouwen bestaat. Om die 

reden is het goed mogelijk dat er eerder geleerd wordt.  De theorie van Vince geeft met het oog op een 

mogelijk verschillend leerpotentieel van succesvolle of mislukte projecten een waardevol inzicht.   

 

Vince stelt dat beide cirkels beginnen met de emotie ‘bezorgdheid’. De reden daarvoor is dat leren 

vaak afhankelijk is van een leraar en dus een beroep doet op de verantwoordelijkheid van de leraar. 

Door deze ervaren verantwoordelijkheid bij de leraar wordt een gevoel van bezorgdheid gecreëerd. De 
                                                 
36 Britton, B. (2005) Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, means and Opportunity. INTRAC, 
Praxis Paper No. 3. 
37 Smit, M. (2007), We’re Too Much in ‘To Do’ Mode: Action Research into Supporting International NGOs to 
Learn. INTRAC, Praxis Paper No. 16 
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bezorgdheid wordt ook gecreëerd bij de leerling omdat deze wordt geconfronteerd met de 

mogelijkheid dat iets niet goed kan gaan. De leerling moet dus leren en de vraag is of zij het leert of 

niet. Deze verantwoordelijkheden hebben psychische en politieke gevolgen. Psychisch omdat het 

individu angst dient te overwinnen. Wordt deze angst niet overwonnen dan zal het leren zeer 

moeizaam zijn. Politiek omdat het ‘fout hebben’ gevolgen kan hebben voor de sociale context. 

Collega’s kunnen bijvoorbeeld anders gaan kijken naar de collega die een fout heeft gemaakt. Bij het 

model dat leren promoot leidt deze bezorgdheid tot onzekerheid. Sommige mensen kunnen hier beter 

tegen dan anderen. Bij de één leidt dit passiviteit en bij de ander tot het nemen van risico’s. Met risico 

nemen wordt in dit model bedoelt dat een individuele medewerker open is over haar kennis en 

ervaring. De medewerker durft bijvoorbeeld vragen te stellen, zij durft haar emoties te tonen of zij 

durft bijvoorbeeld hardop na te denken en is niet bang iets doms te zeggen. Het gevolg van het nemen 

van dit risico is dat er inzicht kan ontstaan of meer autoriteit. 

 

Figuur 4: Cirkel van emoties die leren promoten 

 

Er zijn echter situaties waarin het nemen van risico’s te grote gevolgen kan hebben. Een defensieve 

houding binnen de groep krijgt dan meestal de overhand. Men is bijvoorbeeld bang om zich openlijk 

uit te spreken, vragen te stellen of hardop na te denken. Emoties leiden dan tot vluchten of vechten. 

Werknemers staan dan niet open voor kennis en ervaringen van anderen. Er kunnen tijden bestaan dat 

groepen niet open staan om uitgedaagd te worden of te worden bevraagd op bestaande kennis en 

praktijken. Zulke gevoelens leiden tot ontkennende en ontwijkende strategieën. Zelfs een zondebok 

kan worden aangewezen.  
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Figuur 5: Cirkel van emoties die leren promoten 

 

Om deze redenen dienen medewerkers eerst de concrete situatie te accepteren als leercasus. Gebeurt 

dit niet dan ontmoedigen medewerkers leren vanuit hun emoties. De associaties bij mislukkingen 

kunnen deze belemmerende emoties stimuleren.38 Het laatste model is dus duidelijk in contrast met 

wat Britton voor ogen heeft met een cultuur die bestaat binnen een organisatie die leert.  

2.2 Conclusie 

Kortom in dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de ontwikkelingssector een groeiende 

belangstelling heeft voor leren. Leren is het ontwikkelen van nieuwe kennis en ervaring binnen 

ontwikkelde procedures en praktijken welke leidt tot een verbeterde handeling. Hierbij dient duidelijk 

vermeld te worden dat leren het beste ontstaat binnen relaties. Om de procedures en praktijken te 

onderzoeken is het model van Britton gebruikt die verschillende elementen benadrukt zoals een 

ondersteunende cultuur en het belang van kwalificeren. Al deze elementen die Britton noemt zijn 

ondersteunend aan het proces waarbij het individu haar kennis en ervaring deelt met de organisatie. 

Belangrijkste kenmerk van een omgeving waarin de overdracht van individuele kennis naar 

organisatorische kennis plaats vindt is vertrouwen. Vertrouwen stimuleert medewerkers om vragen te 

stellen, hardop na te denken en zich uit te spreken. Kortom het stimuleert een lerende omgeving. 

Angst heeft een tegenovergestelde uitwerking. Angst draagt er aan bij dat medewerkers geen kennis en 

ervaring delen. De organisatie leert dus niet.  De verwachting is dat als een project als succes wordt 

geformuleerd er eerder vertrouwen ontstaat waardoor leren wordt gestimuleerd. Bij een mislukking is 

de verwachting dat er geen vertrouwen ontstaan maar angst. Dit zou leren kunnen belemmeren. Dit 

hoofdstuk maakt het mogelijk om een model te ontwikkelen die inzicht geeft in het leren van zowel 

geslaagde als niet- geslaagde projecten.  

                                                 
38 Vince, R. (1996), Management Learning: thinking about learning from experience, in: Managing change; 
Reflections on equality and management learning, University of Bristol, Bristol: The Policy Press. 

1. Bezorgdheid 
 

2. Vluchten of 
vechten 

3. Ontkenning 
of vermijding 

5. Moedwillig 
negeren 

4. Defensief of 
Weerstand 



 28 

2.3 Model leren van projecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3; Het leren van projecten 
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Hoofdstuk 3 Leren in de praktijk  

Het voorgaande hoofdstuk biedt voldoende inzicht om de resultaten van het onderzoek bij Oxfam 

Novib te presenteren. De presentatie van de resultaten zal eerst apart worden besproken en vervolgens 

worden samengevat in het model dat al eerder is geformuleerd in hoofdstuk twee. Per kolom van dit 

model zullen de resultaten worden gepresenteerd en toegelicht. De kolom staat ook elke keer 

afgebeeld bij de verschillende elementen. Zoals al aangegeven in hoofdstuk één zijn de belangrijkste 

resultaten van Oxfam Novib bij Cordaid getoetst om op deze manier de betrouwbaarheid van het 

onderzoek te vergroten. Ook de resultaten van het onderzoek bij Cordaid worden gepresenteerd.  

3.1 Oxfam Novib en het model leren van projecten 

Een ondersteunende cultuur 

Terughalend van hoofdstuk twee ziet u hiernaast de belangrijkste elementen van 

een ondersteunende cultuur. De verschillende elementen worden hieronder 

toegelicht en gepresenteerd. De ondersteunde cultuur wordt gevormd door: het 

vormen van beleid; het stimuleren van leren; het belonen van leren; het besef dat 

organisatorisch leren bij individueel leren begint; ondersteunend leiderschap en 

het kwalificeren van projecten. Dit laatste element kan volgens Britton tot het hart 

van de lerende organisatie gaan behoren.  

 

Oxfam Novib pretendeert op papier een lerende organisatie te zijn. In het centrale 

businessplan van Oxfam Novib wordt vermeld dat de organisatie een lerende organisatie wil zijn. Het 

businessplan ziet de medewerkers als het ‘levensbloed’ van de organisatie. Oxfam Novib vindt het 

belangrijk om de medewerkers te laten ontwikkelen binnen de eigen organisatie. Of in de woorden van 

het business plan: “Staff, at Oxfam Novib too, is the lifeblood of an organisation. In a changing world 

and in a changing organisation high demands are placed on staff. Which is why Oxfam Novib sees to 

it that there is a culture of consultation on the one hand and developing needed staff skills on the 

other. There are in-house training and external learning sessions. Some important subjects for the 

coming period are ‘strategic acupuncture’, gender analyses, new experience in HIV/AIDS-prevention 

and handling its effects, new agricultural techniques. Oxfam Novib has the ISO-certificate and has 

recently received an improvement certificate from the Dutch Institute of Quality (INK). INK’s model 

for quality management demands a systematic approach of a coherent and learning organisation.” 39 

  

Het INK model heeft als doel om het continu leren van ervaringen binnen de organisatie te stimuleren. 

Oxfam Novib wil deze filosofie zoveel mogelijk integreren met de dagelijkse gang van zaken. 

Monitoring en evaluatie zijn daarvoor centrale elementen. Monitoring en evaluatie kunnen namelijk 

                                                 
39 Beleidsdocument Oxfam Novib 
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leiden tot feedback en correctie. De resultaten van elke evaluatie dienen daarom met alle betrokken 

actoren te worden besproken. Er is een stafbureau opgericht (Research en Development) om het leren 

binnen Oxfam Novib gestalte te geven. Duidelijk is dat Oxfam Novib een strategische en 

beleidsmatige vertaling gemaakt heeft in haar doelstelling om te leren. Oxfam Novib waardeert en 

stimuleert leren op deze manier.  

Uit de interviews blijkt wel dat het bestuur (het leiderschap) onderwezen moet worden. Op die manier 

kan de prioriteit bij het leren blijven liggen. Er bestaat namelijk een spanning bij het management 

waardoor de prioriteit die aan het leren wordt gegeven kan veranderen. Een middag leren is namelijk 

een middag geen directe resultaten behalen.40  

Een ander belangrijk punt binnen het model is het trekken van conclusies. Duidelijk is dat binnen 

Oxfam Novib dit niet tot nauwelijks gebeurd. Zoals een van de medewerkers dat verwoordde; “Om nu 

echt te zeggen dat iets mislukt is, is wel heel erg een streep onder de rekening  zetten en te zeggen van 

zo doen wij dat dus niet.” 41 Met betrekking tot het kwalificeren ontstond nog een ander interessant 

inzicht toen een project van de afdeling Research & Development werd besproken. De afdeling had 

een zogenaamd KIC knowledge management (Knowledge Infrastructure with and between 

Counterparts) ontwikkeld. Dit systeem moest er aan bijdragen dat alle betrokken actoren bij projecten 

informatie zouden uitwisselen op de thema’s, goede, slechte en innovatie praktijken.42 Een 

medewerker vertelt hoe dit project is afgelopen; “Wij realiseerden ons dat mensen alleen innovatieve 

en goede prestaties wilde melden maar nooit een slechte. Dat is iets waar wij het punt miste. Wij 

missen zo een mogelijkheid te kijken wat mensen proberen, waar zij misschien een mislukking hebben 

en hoe zij daarvan leren en het zo positief maken. Op dit punt stelde wij dat wij de naam bad practise 

niet moesten gebruiken.” 43 Inmiddels wordt er niet meer gesproken over een ‘bad practise’, maar 

‘mistake at work’. Nuancerend merkte één van de medewerkers wel op dat het kwalificeren van 

projecten belangrijk is voordat een project start. Men moet een goede studie doen, naar de casus, om te 

bepalen of Oxfam Novib wil samenwerken met de partner.44  

 

Oxfam Novib heeft een duidelijk stimulerend beleid voor het leren binnen de organisatie. Intern leeft 

het besef dat het leren van de organisatie begint bij het individu. De werknemers moeten hun kennis en 

ervaring delen, wil Oxfam Novib een lerende organisatie worden. Tegelijkertijd is het duidelijk 

geworden dat binnen Oxfam Novib projecten niet worden gekwalificeerd. Projecten worden in ieder 

geval geen mislukkingen genoemd en als projecten al een mislukking worden genoemd dan volgt hier 

niet de consequentie op dat het project bijvoorbeeld wordt gestopt.   

 

                                                 
40 Interview R&D Oxfam Novib, 07-04-08 
41 Interview R&D Oxfam Novib, 14-04-08  
42 Beleidsdocument Oxfam Novib 
43 Interview R&D Oxfam Novib, 07-04-08 
44 Interview programmamedewerker Oxfam Novib, 19- 05-08 
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Interne en externe ervaringen delen 

 Uit hoofdstuk twee bleek dat de hiernaast afgebeelde kolom de belangrijkste 

elementen bevat van het delen van interne en externe ervaringen. De verschillende 

elementen worden hieronder toegelicht en gepresenteerd. Deze elementen zijn het 

focussen op de impact van projecten. Welke invloed heeft dit project? De 

verschillende middelen om deze impact bij te houden zijn niet- papieren (bv. 

vergaderingen) en papieren mechanismen (bv. evaluatiestudies). Vervolgens moeten 

deze mechanismen er toe leiden dat zowel geslaagde als niet geslaagde projecten 

worden besproken.  

 

De ontwikkelingsorganisaties zijn bedreven op het gebied van de verschillende papieren en niet 

papieren- mechanismen. Er worden allerlei themadagen, trainingssessies, workshops, leerdagen, 

bureausessies, kantinesessies, etc. georganiseerd.45 Evaluaties zijn zo sterk dat de minister van de 

ontwikkelingssamenwerking wel eens verzucht dat hij de meest geëvalueerde minister van het kabinet 

is.46 Oxfam Novib deelt in deze praktijk. Of zoals één van de geïnterviewden opmerkte: ‘Als ik jouw 

alle rapporten zou moeten laten zien van Oxfam Novib dan zijn wij volgende week nog bezig.’ 47 Wat 

betreft het trekken van conclusies werd al duidelijk dat er niet gekwalificeerd wordt bij Oxfam Novib. 

Het spreken over mislukkingen komt bij Oxfam Novib nauwelijks voor in tegenstelling tot het spreken 

over successen.  

 

Het is dus duidelijk geworden dat binnen Oxfam Novib de impact van projecten met een veelvoud van 

niet papieren en papieren mechanismen worden bijgehouden. Deze mechanismen leiden er echter niet 

toe dat er gesproken wordt over mislukte projecten. Dit komt ook voort uit de eerder geformuleerde 

conclusie dat projecten niet negatief worden gekwalificeerd.  

 

Communicatiesystemen 

De belangrijkste elementen van het communicatiesysteem binnen een lerende organisatie zijn de 

formele rapportages bestaande uit bv. rapporten, uit informele gesprekken mits deze 

genoteerd worden en uit sessies en workshops. Zie ook de hiernaast afgebeelde 

kolom. De verschillende elementen worden hieronder toegelicht en gepresenteerd.  

 

Oxfam Novib kent veel mogelijkheden tot communicatie. De concrete voorbeelden 

die Britton noemt, zoals workshops en trainingen, zijn aanwezig. De respondenten 

vertellen dat deze middelen ook tot leren leiden. Informele gesprekken worden niet 

                                                 
45 Beleidsdocument Oxfam Novib 
46 Interview LOB, 7 mei 
47 Interview programmamedewerker Oxfam Novib, 19- 05-08 
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gedocumenteerd. Eén van de medewerkers vertelt wel dat er een risico aanwezig is binnen de 

workshops en trainingen, namelijk dat medewerkers er wel echt iets uit moeten kunnen halen. “Leren 

moet je goed over na denken. Het moet zinnig zijn. Je moet er wat in kunnen steken maar mensen 

moeten er ook echt wat uit kunnen halen. Het moet die wisselwerking hebben. Want anders haken 

mensen af. Ze komen wel, maar het is plichtmatig, draaien een dagje mee, maar gaan gewoon door op 

dezelfde voet.” 48 Als medewerkers dus te weinig uit leeractiviteiten halen is het risico dat 

medewerkers niet meer naar leeractiviteiten gaan.  

 

Het is duidelijk geworden dat er veel mogelijkheden zijn binnen Oxfam Novib om te communiceren. 

De formele manier is het meest gangbaar, informele gesprekken worden niet gedocumenteerd en 

hebben dus geen invloed.  

 

Organisatiegeheugen 

De belangrijkste elementen voor het vormen van een organisatiegeheugen binnen een lerende 

organisatie zijn bijvoorbeeld databasissen en beleidspapers. In de kolom hiernaast, 

uit hoofdstuk twee, staan deze elementen ook geformuleerd. De verschillende 

elementen worden hieronder toegelicht en gepresenteerd. 

 

Het organisatiegeheugen is binnen Oxfam Novib redelijk ontwikkeld. Men hanteert 

bijvoorbeeld een Management Information System. In deze database wordt de 

voortgang van de projecten opgenomen en ingevoerd. Dit is wel resultaatgericht. Vooral de voortgang 

van de projecten wordt bijgehouden en met name de discrepantie tussen doelstellingen en resultaten.49 

Een database als deze is een goed voorbeeld van wat Britton typeert als organisatiegeheugen. Echter 

het organisatiegeheugen binnen Oxfam Novib is niet gericht op het noteren van lessen die zijn geleerd. 

Maar het systeem blijkt wel een vooruitgang te zijn vergeleken met de voorgaande jaren, zoals een van 

de medewerkers verwoordde; “Wij hebben een institutioneel geheugen. Dat is een goede slag geweest, 

daarvoor was het alleen in de hoofden van mensen en dossiers die in lades lagen.” 50 

 

Het is dus duidelijk geworden dat een organisatiegeheugen aanwezig is binnen Oxfam Novib. Echter 

dit systeem is met name gericht op de voortgang van projecten. Lessen die zijn geleerd aan de hand 

van deze projecten zijn niet opgenomen in dit systeem.  

 

 

 

                                                 
48 Interview programmamedewerker Oxfam Novib, 19- 05-08 
49 Interview programmamedewerker Oxfam Novib, 19- 05-08 
50 Interview programmamedewerker Oxfam Novib, 19- 05-08 
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Toepassen van leren 

 Het belangrijkste van een lerende organisatie is dat het geleerde wordt vertaald 

naar de beroepspraktijk welke zichtbaar is in nieuwe inzichten en actie. De vraag is 

of de verschillende leeractiviteiten leiden tot een vertaling van het geleerde naar de 

beroepspraktijk.  

 

De vertaling van het geleerde naar de beroepspraktijk blijkt heel lastig binnen 

Oxfam Novib. Er zijn veel rapporten, evaluaties en monitoringen beschikbaar, maar dat betekent nog 

geen lerende praktijk. Evalueren is één, maar het leren uit evaluatie is twee. Er is een spanning tussen 

enerzijds het benadrukken van het leren uit evaluaties en anderzijds het risico dat evaluaties in de kast 

verdwijnen.51 Nog directer gericht op de activiteiten die het leerproces direct moeten blijkt dat echt 

leren zeer lastig is. “Maar echt leren dat gebeurt te weinig. Dan hebben wij weer zo’n middag gehad 

en dan gaat iedereen naar huis en dan gaat iedereen keurig weer door in zijn eigen dingetje doen. Dat 

zijn de grote risico’s van ook te simpel denken over leren.” 52  

 

Vertrouwen of angst? 

In hoofdstuk twee is gebleken dat voor de overdracht van individuele kennis naar 

organisatorische kennis vertrouwen belangrijk is. De verwachting is daarbij 

uitgesproken dat projecten die geslaagd zijn meer vertrouwen creëren en dat projecten 

die niet geslaagd zijn eerder angst creëren. Dat zou ook betekenen dat het leren uit 

geslaagde projecten eerder zal voorkomen dan bij niet geslaagde projecten. De 

verschillende elementen worden hieronder toegelicht en gepresenteerd. 

 

Verschillende medewerkers spreken niet graag over mislukte projecten. Het mogelijk transparant en 

open communiceren van mislukte projecten zorgt voor angst bij de medewerkers. Men is bang voor de 

mogelijke gevolgen. Verschillende interviews geven dit inzicht: “In een wereld als dat is het klimaat 

niet bevorderlijk om je mislukkingen te etaleren en dan zit je ook met het dilemma, iemand moet 

beginnen. Stel dat ik dat doe dan zit ik met het dilemma volgt de rest? Het vervelende is dat als je die 

mislukkingen al te sterk etaleert dan kan daar een sanctie op staan waarvan je de omvang heel 

moeilijk kan voorspellen… Kijk wat er met FosterparentsPlan is gebeurd. Dat heeft ze  ontzettend veel 

gekost. Wij weten niet heel precies wat er is gebeurd, maar uit onderzoek blijkt dat er niet heel veel 

aan de hand was en wat er mislukt was, dat was zo doodnormaal. Dit gebeurt dagelijks in alle 

programma’s en dat kost hen zoveel leden.” 53 Een medewerker van Oxfam Novib bevestigde deze 

dynamiek. “Wat wij horen is dat mensen ontwijkend zijn en het officieel niet zeggen maar in de 

                                                 
51 Interview programmamedewerker Oxfam Novib, 19- 05-08 
52 Interview programmamedewerker Oxfam Novib, 19- 05-08 
53 Interview LOB, 7 mei 

Toepassen van 
leren 
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leren, angst 
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leren.     
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wandelgangen dat zij het toch wel heel moeilijk vinden om slechte ervaringen te delen. Want wij zijn 

wel een belangrijke donor en misschien ook al zeggen jullie nee gaat het toch meetellen. Het is best 

wel logisch dat mensen een angst hebben.” 54 

 

Mislukkingen worden dus niet erkent en transparant behandeld waardoor een lerende praktijk van niet 

geslaagde projecten per definitie onmogelijk is. Juist vanuit deze angst lijkt een tegenovergestelde 

reactie te ontstaan. Succesverhalen worden met name benadrukt. De vraag blijft staan of uit projecten 

die als succes bekend staan eerder geleerd wordt. Zoals al eerder is gebleken geldt dat voor het leren in 

het algemeen de koppeling naar de beroepspraktijk zeer moeizaam is. Geslaagde projecten hebben 

echter wel de kans om eerder besproken te worden. “Evaluaties worden niet in de kast geschoven, nou 

ja soms wel als we het er niet mee eens zijn.” 55 Een praktijk waarbij de geëvalueerde partij bepaald of 

zij het met de evaluatie eens is, stimuleert dat negatieve evaluaties verdwijnen en er niet geleerd 

wordt. Het stimuleert een praktijk waarbij successen eerder worden besproken dan mislukkingen.  

 

Al met al maken deze stappen het mogelijk om het model hoofdstuk twee aan te vullen met de 

resultaten van Oxfam Novib.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Beleidsmedewerker, Oxfam Novib, 14 april 2008 
55 Beleidsmedewerker, Oxfam Novib, 14 april 2008 
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Tabel 5; Het leren uit mislukkingen bij Oxfam Novib

De lerende 
organisatie; 
het leren uit 
mislukkingen 

Ondersteunende 
cultuur 

Interne en externe 
ervaringen delen 

Communicatie 
systemen 

Organisatie 
geheugen 

Toepassen van 
leren 

Vertrouwen of 
angst 

Theorie - vormt beleid 
- stimuleert leren 
- beloont het leren 
- begint bij   

individueel leren 
- ondersteunend 

leiderschap 
- trekken van 

conclusies 

- focus op impact 
van projecten 

- papieren 
mechanismen 

- niet papieren 
mechanismen 

- spreken over 
succes en 
mislukking 

- formeel door 
rapporten en 
trainingen 

- informele manier 
mits genoteerd 

- sessies, workshops 
etc. 

- databasis, 
beleidspapers etc. 

- leeractiviteiten 
worden vertaald 
naar de 
beroepspraktijk 

- Vertrouwen 
stimuleert leren, 
angst belemmerd 
leren.     

Oxfam Novib 
 

- duidelijk 
stimulerend beleid 

- start bij 
individueel leren 

- kwalificeert niet 

- veelvoud van 
(niet) papieren 
mechanismen 

- men spreekt 
nauwelijks over 
mislukkingen 

- communicatie- 
systemen 
aanwezig 

- aanwezig 
organisatie 
geheugen welke 
voornamelijk is 
gericht op 
voortgang 
projecten en 
minder op ‘lessons 
learned’ 

- zeer moeilijke 
vertaling van 
leeractiviteit 
naar beroeps- 
praktijk 

- sterke mate van 
angst aanwezig 
met betrekking 
tot mislukkingen 



 36 

3.2 Cordaid en het model leren van projecten 

In deze paragraaf zullen de resultaten van het onderzoek bij Cordaid worden gepresenteerd. Dit zal 

minder uitgebreid gebeuren als bij Oxfam Novib. Dit heeft als reden omdat de resultaten van Cordaid 

worden gebruikt om de resultaten van Oxfam Novib te toetsen. Op deze manier is het mogelijk om 

meer betrouwbare uitkomsten te presenteren.  

 

Een ondersteunende cultuur 

Cordaid heeft net als Oxfam Novib een duidelijke beleidsmatige vertaling gemaakt van de doelstelling 

om een lerende organisatie te worden. Cordaid werkt net als Oxfam Novib met het INK model. In het 

jaarverslag van 2007 is het hier onderstaande figuur opgenomen. 

 

 

figuur 6- jaarverslag Cordaid 200756  

 

De afdeling Beleid en Evaluatie is verantwoordelijk voor het organiseren van de leercyclus. Opvallend 

is dat op de werkvloer de intentie van Cordaid om een lerende organisatie te zijn niet bemerkt wordt. 

Zo heeft één van de programmaleiders de behoefte om de nadruk te leggen bij de nieuwe directeur van 

Cordaid om meer aandacht voor leren te krijgen. Er blijkt dus nog werk aan de winkel te zijn.57 Men is 

daar inmiddels mee begonnen. Uit de interviews blijkt  dat er tijd en middelen zijn vrijgemaakt om 2 

fte speciaal in te zetten voor het leren binnen Cordaid.58 Met betrekking tot het openlijk kwalificeren 

van projecten lijkt Cordaid verder te zijn dan Oxfam Novib. Zo is in het jaarverslag van 2006 een 

                                                 
56 http://www.cordaidmemisa.nl/upload/jaarverslag2007.pdf) 
57 Beleidsmedewerker, 9 mei 
58 Interview beleidsmedewerker, 9 mei 
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hoofdstuk opgenomen met de titel: ‘Er gaat ook wel is wat mis’, waarbij met name de uitdagingen 

worden benoemd. Dat klinkt weifelend maar er wordt naar openheid gezocht. De rol van de directeur 

wordt bij deze zoektocht naar openheid genoemd: “Mijn directeur zegt altijd dat 20% tot 30% minder 

geslaagd is. Daar vallen mensen overheen. Terwijl ik denk laten wij daar eerlijk over zijn. Iik vind dat 

hartstikke goed. In Nederland wat voor score zou daar uit komen? Laten wij dat aub benoemen, dat 

20% minder kan gaan.”59 Het leiderschap speelt op dit terrein dus een sterkere en meer open rol 

binnen Cordaid, dan bij Oxfam Novib Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de consequentie van een 

kwalificatie niet resulteert in het afstoten van het project. “Ik moet eerlijk zeggen, wij gaan niet zover, 

dat als er een evaluatie is van dit is geen goed project dat wij dan maar het project eruit halen ofzo.”  
60 Duidelijk is dat mislukte projecten een gevoelig topic is. Mensen hangen niet graag de vuile was 

buiten, omdat het kwetsbaar is en er lef voor nodig is. Men kan aangetast worden in de eer.61 

 

Interne en externe ervaringen delen 

Cordaid is ook bedreven in het rapporteren en evalueren van projecten. Het is duidelijk een eigenschap 

van de ontwikkelingssector dat men veel documenteert. Vooral de papieren mechanismen zijn sterk 

vertegenwoordigt binnen Cordaid. Er wordt getracht om veel te leren van de evaluaties. Net als bij 

Oxfam Novib is er de spanning dat het evalueren niet altijd leidt tot leren. Sommige evaluaties 

verdwijnen in de kast.62 De niet- papieren mechanismen zijn minder ontwikkeld binnen Cordaid. 

Duidelijk is, zoals men kan zien bij figuur 1, dat er wel verschillende sessies worden georganiseerd. 

Dat zowel succesvolle als mislukte praktijken moeten worden besproken is ook binnen Cordaid lastig. 

De vorige paragraaf toonde aan dat het kwalificeren in ieder geval naar externe partijen voorkomt. 

Maar de angst is ook binnen Cordaid aanwezig om over mislukkingen te spreken. Zoals één van de 

medewerkers verwoordde: “Weet je, mensen voelen zich ook wel persoonlijk aangetrokken. Het ligt 

ontzettend gevoelig. Zeker in deze sector. Mensen zijn zo betrokken. Als je dan een gesprek hebt over 

iets dat fout is gedaan, dat rekenen mensen zich zelf aan. Die afstand is dan niet groot genoeg om 

objectief te kijken.”63 

 

Communicatiesystemen 

Bij Cordaid zijn de mogelijkheden om intern te communiceren duidelijk aanwezig. Er zijn 

leertrajecten uitgezet die vooral thematisch zijn georganiseerd. Men komt bijeen rondom een thema. 

Ook zijn er zogenaamde ‘homeweeks’ waarbij men met de afdeling een week bij elkaar komt om met 

                                                 
59 Interview beleidsmedewerker Cordaid, 24-04-08 
60 Beleidsmedewerker Cordaid, 24 april 2008 
61 Interview beleidsmedewerker, 9 mei 
62 Interview beleidsmedewerker, 9 mei 
63 Interview beleidsmedewerker Cordaid, 24-04-08 
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elkaar te spreken. Daarnaast weten betrokken medewerkers elkaar te vinden en blijkt veel mogelijk op 

eigen initiatief. Cordaid moedigt dit eigen initiatief aan.64  

 

Organisatiegeheugen 

Een organisatiegeheugen is niet ontwikkeld binnen Cordaid. Het risico van het ontbreken van een 

duidelijk organisatiegeheugen werd expliciet verwoord door één van de medewerkers;  “Ik ben nu ook 

bijna met pensioen, dan komt er weer een tsunami en dan zitten hier weer nieuwe mensen en die gaan 

alles weer op dezelfde manier doen. Hoe voorkom je dat? Hoe wordt je een zelflerende organisatie? 

Je moet dingen vastleggen en dat is heel moeilijk. Wij hebben geen database”65 De moeilijkheid van 

het opzetten van een dergelijk geheugen lijkt ook meer medewerkers bezig te houden. Hoe kan men 

goed agenda’s blokkeren; hoe formeel moeten die bijeenkomsten worden gemaakt; en hoe krijgt men 

de medewerkers uit hun bestaande koker? 66 

 

Toepassen van leren 

Cordaid is zoekende wat betreft de vertaling van de leeractiviteiten naar de concrete beroepspraktijk. 

Het concreet handen en voeten geven aan leren lijkt lastig te zijn. In het verleden is gebleken dat 

‘leersessies’ niet leidden tot concrete handvatten. De sessies kregen geen duidelijk gevolg en het 

geleerde beklijfde niet.67 Deze dynamiek heeft er toe geleid dat het leren binnen Cordaid een minder 

formele toepassing heeft gekregen. 

 

Vertrouwen of angst? 

Binnen Cordaid bestaat ook een duidelijke angst wat betreft mogelijke mislukkingen. Deze angst komt 

voort uit een mogelijk negatief gevolg met betrekking tot de subsidiëring van projecten. Het openlijk 

spreken over mislukte projecten zou kunnen leiden tot minder geld van de donoren.“Daarom dat 

mensen niet snel zeggen dat een project is mislukt, want dan krijg je de volgende keer geen geld 

meer.” 68 De angst bij mislukte projecten stimuleert het leren niet. Deze angst lijkt ook weer te 

stimuleren dat men vooral gefocust is op geslaagde projecten. De afhankelijkheid van subsidie maakt 

dat organisaties vooral een positieve indruk willen maken en dat men sterk is gefocust op geslaagde 

projecten. Of er dan geleerd wordt is de vraag. Ontwikkelingsorganisaties zijn vaak zo druk met het 

volgende project dat het vorige project alweer vergeten is. “De meeste worden geëvalueerd. Maar 

soms is het zo, oké het is klaar, in de kast en dan de volgende.” 

 

                                                 
64 Interview beleidsmedewerker Cordaid, 24-04-08 
65 Interview beleidsmedewerker, 9 mei 
66 Interview beleidsmedewerker Cordaid, 24-04-08 
67 Interview beleidsmedewerker Cordaid, 24-04-08 
68 Interview beleidsmedewerker, 9 mei 
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Met de bovenstaande resultaten is het mogelijk om tabel 3 verder uit te breiden en Cordaid toe te 

voegen.  
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Tabel 6; Het leren uit mislukkingen bij Cordaid 

 

 

De lerende 
organisatie; 
het leren uit 
mislukkingen 

Ondersteunende 
cultuur 

Interne en externe 
ervaringen delen 

Communicatie 
systemen 

Organisatie 
geheugen 

Toepassen van 
leren 

Vertrouwen of 
angst 

Theorie - vormt beleid 
- stimuleert leren 
- beloont het leren 
- begint bij   

individueel leren 
- ondersteunend 

leiderschap 
- trekken van 

conclusies 

- focus op impact 
van projecten 

- papieren 
mechanismen 

- niet papieren 
mechanismen 

- spreken over 
succes en 
mislukking 

- formeel door 
rapporten en 
trainingen 
- informele manier 
mits genoteerd 
- sessies, workshops 
etc. 

- databasis, 
beleidspapers etc. 

- leeractiviteiten 
worden vertaald 
naar de beroeps- 
praktijk 

- Vertouwen 
stimuleert leren, 
angst belemmerd 
leren.     

Oxfam Novib 
 

- stimulerend beleid 
- start bij 

individueel leren 
- kwalificeert niet 

- veelvoud van 
(niet) papieren 
mechanismen 

- men spreekt 
nauwelijks over 
mislukkingen 

- communicatie 
systemen aanwezig 

- aanwezig 
organisatie 
geheugen welke 
voornamelijk is 
gericht op 
voortgang 
projecten en 
minder op ‘lessons 
learned’ 

- zeer moeilijke 
vertaling van 
leeractiviteit 
naar beroeps- 
praktijk 

- sterke mate van 
angst aanwezig 
met betrekking tot 
mislukkingen 

Cordaid - stimulerend beleid 
- start bij 

individueel leren 
- kwalificeert deels 

- veelvoud van 
(niet) papieren 
mechanismen 

- men spreekt 
moeilijk over 
mislukkingen 

- communicatie 
systemen aanwezig 

- geen organisatie- 
geheugen 
aanwezig 

- zeer moeilijke 
vertaling van 
leeractiviteit 
naar beroeps- 
praktijk 

- sterke mate van 
angst aanwezig 
met betrekking tot 
mislukkingen 
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3.2.1 Conclusie 

Op dit punt wil ik terugkijken en de verschillende punten samenbrengen die zijn genoemd. Oxfam 

Novib en Cordaid stellen op papier, beide prioriteit bij het leren van de organisatie. Echter, in de 

praktijk blijken de organisaties niet in staat om het leren concreet handen en voeten te geven. Er 

worden veel leermomenten georganiseerd, maar de concrete vertaling van het geleerde naar de 

uitvoeringspraktijk is lastig voor de medewerkers. Dat maakt het leren in zijn algemeen moeizaam 

voor de organisaties. Wat betreft de geslaagde projecten is niet duidelijk aan te tonen dat deze moeite 

met leren anders is. De vertaling naar de beroepspraktijk blijft lastig. Wel bestaat er meer vertrouwen 

om over geslaagde projecten te spreken waardoor leren eerder gestimuleerd kan worden. Wat betreft 

de niet geslaagde projecten blijkt dat de organisaties hun projecten niet op die wijze te kwalificeren. 

Om die reden is de mogelijkheid om te leren uit mislukkingen minimaal. Het niet kwalificeren van 

projecten komt voort uit een grote mate van angst voor een mogelijk verlies van financieel draagvlak. 

De angst stimuleert het leren niet en leidt eerder tot een negatieve leerspiraal. De vraag die blijft staan 

is of het begrip mislukking niet te eenzijdig wordt benaderd. Daarnaast is opvallend dat de afstand 

tussen succes en mislukking, geslaagd en niet- geslaagd, zeer groot is. Zij hebben invloed op het 

vertrouwen maar ook op financiële steun. Maar de vraag is of deze afstand ook klopt. In hoofdstuk 

vier wil ik verder op deze elementen ingaan.  

3.3. Nadruk op succesverhalen 

Zoals is gebleken uit de resultaten hebben MFO’s de neiging om met name succesverhalen te 

benadrukken. Dit is een belangrijk gevolg van de angst die bestaat om financieel draagvlak te 

verliezen. In deze paragraaf wil ik het gevolg van het benadrukken van successen binnen de sector 

toelichten.  

 

Het belang van een transparante omgang met mislukkingen voor leren wordt door veel auteurs 

benadrukt (Britton; 2005, Berendsen; 2003) De verwachting, dat mislukkingen eerder angst zullen 

creëren waardoor leren moeilijk wordt, blijkt terecht. Mislukte projecten creëren een angst waardoor 

leren in een negatieve spiraal komt. Deze angst lijkt de praktijk binnen de ontwikkelingssamenwerking 

te bepalen. Falen is namelijk geen optie omdat subsidies verminderd kunnen worden. Er zijn dan ook 

een tweetal reacties te onderkennen in dit onderzoek. Ten eerste worden projecten niet als mislukking 

gekwalificeerd, waardoor de urgentie om te leren niet wordt gecreëerd. Ten twee worden 

mislukkingen niet bij naam genoemd, maar vertaald in uitdagingen of kansen. Of zoals iemand zei op 

de eerder genoemde beleidsconferentie van het ministerie; “Natuurlijk zijn het geen uitdagingen, maar 

ja mislukkingen ga je het zeker niet noemen. Je lijkt wel gek.” Deze dynamiek leidt er toe dat het een 

doel op zich wordt om projecten positief gekwalificeerd te krijgen.“Ik bedoel ik heb zelf ook in die 

projecten gewerkt en ik weet dat je met de donoren en evaluatoren vaak dezelfde dorpen bezoekt. Met 
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geweldige mensen, weet je wel…. En ja die andere dorpen ja ja… Eigenlijk moet je dan heel strikt 

zijn, maar dat gebeurt in de praktijk niet.” – U bedoelt dat zij de dorpen  aandragen waarvan men 

weet dat het beter gaat? - Ja natuurlijk, tuurlijk. Zo werkt dat toch.” 69 

 

Het lijkt erop dat het niet duidelijk benoemen van mislukkingen een systeem gecreëerd waarbij vooral 

succes wordt gecommuniceerd. Voor deze dynamiek zijn een aantal redenen te benoemen. Allereerst 

is dat de angst voor het verlies aan draagvlak, met name financieel draagvlak. Een andere reden die 

genoemd wordt is dat medewerkers binnen de organisatie zeer betrokken zijn op hun werk. De 

kwalificatie mislukking zal leiden tot een aantasting in de persoonlijke eer. Daarmee is het 

kwalificeren van mislukkingen intern ook een zeer gevoelige zaak. Dat betekent niet dat de 

medewerkers ontkennen dat mislukkingen goede mogelijkheden bieden om te leren. 70  

 

Interessant is na te gaan of één van de grootste subsidieverstrekkers, namelijk het ministerie deze 

dynamiek herkent. Zal het ministerie als MFO’s hun mislukkingen transparant communiceren de 

subsidie stop zetten of niet? Oftewel is de angst binnen MFO’s terecht? In de al eerder genoemde 

notitie van het ministerie uit 2001 wordt een duidelijk beeld geschetst rondom deze dynamiek. (Eind 

van dit jaar komt een nieuwe notitie; tot die tijd is deze notitie geldig). “Alleen afrekenen op resultaten 

heeft het gevaar in zich dat er onevenredig veel nadruk komt te liggen op datgene wat meetbaar of 

toetsbaar is. "The problem is not what is included, but what is excluded". Afrekenen alleen op 

resultaten brengt bovendien risicomijdend gedrag voort in situaties waarin juist innovatie met de 

daarbij behorende risico's gewenst of vereist is. Het gaat er niet om dat er geen fouten gemaakt 

worden, dat interventies niet mogen mislukken, maar wel dat er systematisch geleerd wordt van de 

fouten en mislukkingen, dat er kortom sprake is van een lerende organisatie. CSO's zullen in de 

toekomst niet alleen op resultaten vooral worden afgerekend maar ook op de kwaliteit van hun 

monitoring- en evaluatiesysteem en hun lerend vermogen." 71 

 

De notitie klinkt hoopgevend. Er lijkt een erkenning te zijn dat leren gestoeld is op het nemen van 

risico’s en dat mislukkingen daarbij horen. De praktijk is echter weerbarstiger, die kenmerkt zich door 

een sterke mate van angst, waardoor het nemen van risico’s niet gestimuleerd wordt (zie model Vince, 

hoofdstuk twee). De vraag is hoe deze angst ondanks de notitie dan toch tot stand komt? Het interview 

met het ministerie gaf hier duidelijkheid in. Op de vraag of de ruimte er was om mislukkingen te 

communiceren zei de medewerkster; “Ik zou willen zeggen dat het niet zo was, maar ik denk dat er 

niet bij iedereen die ruimte is. En iedereen dat zijn de verschillende beleidsmedewerkers. Die zitten 

onder andere directies. Wat ik zei de ontwikkelingssamenwerking staat erg onder druk en ook binnen 
                                                 
69 Beleidsmedewerker Cordaid, 24 april 2008 
70 Interview programmamedewerker Oxfam Novib, 19- 05-08 
71 Beleidsdocument Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, Civil society en structurele 
armoedebestrijding; De rol van actoren uit het Nederlands maatschappelijk middenveld, 2001 
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dit ministerie moeten mensen die zich bezig houden met de ontwikkelingssamenwerking voortdurend 

vertellen dat het zinvol is wat wij doen. Ook hier staan wij erg onder druk.” 72 En wat betreft de reden 

dat de sector weinig risico neemt stelde de budgethouder dat het subsidiesysteem het innoveren niet 

stimuleert. “Ik denk dat wij daar met onze systemen en subsidievormen dat wel in de hand werken. Wij 

bieden daar te weinig ruimte voor.” 73 Daarnaast blijkt duidelijk dat het informele circuit op het 

ministerie ook een grote rol speelt in de naam die MFO’s kunnen creëren. Duidelijk bleek in het 

interview dat in de wandelgangen van het ministerie namen gemaakt of gebroken kunnen worden van 

ontwikkelingsorganisaties. Mislukkingen kunnen namelijk de perceptie van medewerkers over een 

organisatie invullen. “De medewerkers zien je hier al aan komen als organisatie.” 74 Het niet 

kwalificeren en de grote mate van angst die bestaat om niet te kwalificeren lijkt dus te worden 

gerechtvaardigd in de praktijk. De ontwikkelingssamenwerking is geen sector waar het nemen van 

risico wordt gestimuleerd door het systeem.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Interview budgethouder Minbuza, 26- 05-08 
73 Interview budgethouder Minbuza, 26- 05-08 
74 Interview budgethouder Minbuza, 26- 05-08 
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 Hoofdstuk 4 Botsing tussen twee werelden 

Uit de verschillende interviews en stukken die zijn gelezen blijkt dat het leren onder druk komt te 

staan door een eenzijdige benadering van de sector. De complexe en ambigue werkelijkheid van de 

projecten in het Zuiden wordt niet vertaald in de beleidspraktijk in het Noorden. In dit hoofdstuk zal 

de herkomst van de rationele en lineaire benadering worden uitgelegd. Ook zal worden uitgelegd 

welke vertaling deze benadering heeft gemaakt binnen de ontwikkelingssamenwerking. Een andere 

uitkomst van het onderzoek is de afstand tussen succes en mislukking. De kwalificatie succes blijkt te 

zorgen voor vertrouwen wat leren stimuleert, maar ook voor meer financiële steun. De kwalificatie 

mislukking daarentegen blijkt te zorgen voor angst wat leren belemmerd, maar ook voor een verlies 

aan financiële steun.  De vraag is of dit terecht is. In dit hoofdstuk zal ook de eenzijdige benadering 

van mislukkingen verklaard worden. Deze benadering dient genuanceerd dient te worden. Dit zal 

gebeuren aan de hand van inzichten van de auteurs Bovens en ’t Hart (1995).   

4.1 De maakbare wereld  

In het rapport van de WRR, “de lerende overheid”, wordt gesteld dat het vertrouwen in management 

door beleid nog nooit zo groot is geweest. De consequentie van dit vertrouwen is dat er een groot 

optimisme heerst over de mogelijkheid en de macht van beleid om problemen op te lossen.75 

Beleidsmakers moeten zich vooral bezig houden met oplossingen en minder met analyses. 

Oplossingen dienen ‘het liefst binnen dertig seconden’ voorhanden te zijn.76 Daarnaast wordt onze tijd 

gekenmerkt door een grote nadruk op daadkracht, snelheid, openheid en het afrekenen van prestaties. 

Deze dynamiek is vertaald in een visie die bekend staat als New Public Management (NPM). Kort 

gesteld is NPM het regeren door presteren, waarbij prestaties worden gemeten aan de hand van 

vastgestelde indicatoren. Een belangrijk element van NPM is de splitsing van verantwoordelijkheden 

in een strikte scheiding tussen beleid en uitvoering. NPM is daarom een lineair beleidsmodel. Een 

lineair beleidsmodel ziet het vormen van beleid als een soort assemblagelijn met verschillende fasen. 

Verschillende stappen worden gemaakt op basis van lineaire en rationele keuzes. Doelen worden 

bepaald, beleidskeuzen worden gemaakt, het beleid wordt uitgevoerd, het beleid wordt geëvalueerd en 

als dit allemaal is gedaan heeft men een goed project. De complexiteit van het beleidsproces wordt 

daarmee door NPM onderkent.77 Daarnaast gaat deze visie sterk uit van een kenbare omgeving en een 

maakbare wereld. Het denken van het NPM is binnen de ontwikkelingssamenwerking vertaald in het 

model Project Cycle Management Framework (PCMF). De Wereldbank introduceerde de projectcirkel 

als een rationele manier van conceptualiseren, om zo projecten te managen. Sindsdien is deze 
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projectcirkel een standaardpraktijk geworden binnen de ontwikkelingssamenwerking.78 Het model 

geeft het dominante denken weer. De ontwikkelingssamenwerking is namelijk op te delen in logische 

en rationele stappen. De omgeving is kenbaar en door rationele en lineaire stappen is een goede 

uitkomst vrijwel zeker. Een ontwikkelingsorganisatie dient te worden als ‘een machine die zodanig 

goed geolied is  dat hij zijn werk doet, wanneer door het management op de startknop wordt  

gedrukt.’ 79 

 

Er is veel kritiek ontstaan op deze manier van werken. Auteurs bekritiseren het model vooral omdat de 

werkelijkheid te simplistisch wordt voorgesteld. De werkelijkheid zou grilliger en moeilijker zijn.  Het 

al eerder aangehaalde WRR rapport omschrijft de huidige praktijk als volgt; “De ideaaltypische 

voorstelling van zaken staat in schril contrast met de werkelijke beleidspraktijk (Van de Donk 1997; In 

’t Veld 1995 in WRR rapport). In feitelijke beleidsprocessen vinden meer interacties en vormen van 

terugkoppeling plaats dan het lineaire model veronderstelt.” 80 Een andere kritiek is dat het model 

vooral wordt gestimuleerd door donoren die vragen naar duidelijke resultaten en  aantoonbare 

bewijzen. Fondsen willen graag duidelijkheid en controle, waardoor de ruimte om te leren wordt 

beperkt.81 Deze praktijk stimuleert het leren niet, sterker nog zij werkt het leren tegen (Mosse, 2005 en 

Britton, 2005). Hailey en Sorgenfrei verwoorden hun kritiek als volgt; “There is, however, a 

widespread belief that donors use such measures to fulfil formal requirements rather than initiate 

organisational learning (CDRA 2001; in Hailey).” 82 Het model geeft een te rigide en mechanistische 

weergave van de werkelijkheid en is niet in staat om te reflecteren op de complexe realiteit van de 

ontwikkelingsprojecten, welke bepaald worden door onvoorspelbare omgevingen en culturele 

diversiteit. Of zoals Van der Winden het verwoordt; “However in real life there are many different 

practices that do not fit in this model: practice is much more complex and there are many 

ambiguities.” 83 

 

Het blijkt dus dat de rationele en lineaire benadering van de sector een negatieve invloed heeft op het 

leren van ontwikkelingsorganisaties.  Leren is namelijk geen rationeel en lineaire activiteit en is ook 

niet in lineaire en rationele modellen in te delen (zie ook Smit; 2003).  
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4.2 Succes en mislukking als kop en munt 

Een ander punt dat duidelijk in de resultaten naar voren komt is de grote afstand tussen succes en 

mislukking. Vertrouwen en financiële steun zijn het gevolg van geslaagde projecten en angst en een 

verlies aan financiële steun zijn het gevolg van niet geslaagde projecten. In deze paragraaf probeer ik 

te verklaren dat de afstand tussen succes en mislukking genuanceerd dient te worden.  

 

Het begrip mislukking is niet eenduidig. Verschillende auteurs stellen dat de kwalificatie mislukking 

of succes gevormd wordt door een dominante interpretatie nadat het project is afgelopen (Bovens & ’t 

Hart; 1998, Mosse; 2005, Harper; 2003, Rap;). De dominante interpretatie is te beïnvloeden door de 

sociale constructie te sturen. Meningen worden beïnvloed en bepaalde percepties worden dominant 

gemaakt. Bovens en ’t Hart sluiten hun boek, ‘Understanding Policy Fiascoes’, af met de vraag 

waarom zij geen boek hebben geschreven over succes in plaats van mislukking. Volgens de auteurs 

gaat deze vraag niet op, omdat het spreken over mislukking hetzelfde is als spreken over succes.84 

Dezelfde auteurs sluiten aan bij de constatering dat mislukkingen sociaal geconstrueerd zijn. 

Verschillende contexten, individuen, organisaties en perspectieven definiëren projecten anders. Het 

stempel mislukt is dus afhankelijk van het perspectief dat partijen in een gegeven context innemen. Of 

zoals de auteur Mosse deze positie verwoord; “Projects do not fail  they are failed by wider networks 

of support and validation. Failure is not a failure to implement the plan, but a failure of 

interpretation.” 85 Mislukking heeft volgens de auteur niets te maken met het implementeren van 

beleid, maar met het niet slagen in het domineren van de interpretatie. Er is dan te weinig support en 

waardering voor een bepaalde interpretatie in bepalende netwerken gecreëerd. Ontwikkelingsprojecten 

hebben volgens Mosse dan ook een interpretatieve gemeenschap nodig die support rekruteert voor 

projecten en participeren in de gevestigde orde. Deze gemeenschap moet ervoor zorgen dat de 

voorgestelde representatie dominant wordt, zodat het beeld op de werkelijkheid overeenkomt met de 

voorgestelde representatie. Dit kan betekenen dat projecten die bekend staan als succes dat niet zijn. 

Maar andersom kan ook, projecten die als mislukking bekend staan kunnen eigenlijk succesvol zijn. 

Succes en mislukking binnen de ontwikkelingssamenwerking is niet objectief verifieerbaar. Het is een 

institutioneel proces. De kwalificatie van het project is vooral kenbaar in de relaties rondom het 

project.86 Duidelijk wordt dit bij het volgende voorbeeld. Toen een onderzoeker aan een medewerker 

van de Wereldbank vroeg waarom een bepaald project toch als een succes werd betiteld, antwoordde 

de medewerker; ‘Because nobody denies that it is a success’.87  
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De noodzaak voor ontwikkelingsorganisaties om geassocieerd te worden met succes ligt voor de hand. 

Succes is namelijk een belangrijke mobiliserende factor.88 Het continu falen heeft een negatieve 

invloed op de betrokken actoren. Fondsen kunnen zich terugtrekken waardoor een solide 

ontwikkelingshulp ondermijnt wordt.89 Uit angst voor het verliezen van fondsen ontstaat een praktijk 

die gesymboliseerd wordt in het een artikel van Marc Broere.  De auteur vertelt dat veel organisaties 

op zoek zijn naar succesvolle partner om daarmee een goede indruk te maken naar externe partijen. 

Hij schrijft; “Imani is door ontwikkelingsland 'ontdekt'. Het project heeft dan ook een belangrijk 

pleitbezorger in Nederland. Minister Van Ardenne verklaart in interviews dat Faith Wanjiru, de 

bevlogen oprichtster en directrice van Imani, haar belangrijkste inspiratiebron is.” Door deze 

aandacht gaan veel journalisten op het project af en de darling bedankt de minister uitbundig. Echter 

wat veel van de journalisten niet weten is dat Terres des Hommes al vanaf 1992 het project 

ondersteunt en op weg helpt.90 Of zoals een van de medewerkers van Cordaid opmerkte; “Ook al 

bereiken wij maar 10.000 mensen, maar als wij een systeem hebben ontwikkeld dat veel groei 

potentieel heeft dan heb je er veel meer aan als je een miljoen mensen bereikt. Maar het cijfer miljoen 

werkt wel veel beter. Het gaat toch om het verhaal dan krijg je door wat wel en wat niet werkt. Wij 

moeten toch laten zien wat wij moeten doen. De score is de legitimatie van de organisatie.” 91  

 

Het spreken over mislukking en succes vraagt dus een meer genuanceerd antwoord dan nu het geval 

is. Een mislukking blijkt niet tegenovergesteld te zijn aan succes, maar lijkt veel meer op de andere 

zijde van een munt. De vraag is dan ook of de gevolgen die de associatie mislukking en succes hebben 

terecht zijn.  

4.3 Eenzijdige benadering van mislukkingen 
Het blijkt uit de resultaten dat er niet geleerd wordt uit niet geslaagde projecten. Projecten worden 

überhaupt niet gekwalificeerd als mislukking. Voor ik een verklaring voor de dynamiek geef is het 

nodig om inzicht te krijgen in het begrip ‘mislukking’. De auteurs Bovens en ’t Hart stellen dat er 

verschillende manieren zijn om over mislukkingen te spreken. Daarnaast onderscheiden zij 

verschillende perspectieven op mislukkingen. Ik zal eerst de verschillende inzichten presenteren 

waarna ik vervolgens de angst voor mislukkingen verklaar.  

4.3.1 Het spreken over mislukkingen 

Elk onderzoek naar het slagen of mislukken van beleid kent uiteindelijk een politiek oordeel. 

Ontwikkelingsorganisaties voeren de soevereiniteit uit die de burgers in Nederland aan de overheid 
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hebben gegeven. De overheid dient over de uitvoer van de soevereiniteit verantwoording af te leggen 

aan de burger. Ontwikkelingsorganisaties dienen daarom ook verantwoording af te leggen aan de 

overheid.92 De verantwoording draagt vaak een oordeel in zich mee. Over dit oordeel kan volgens 

Bovens en ’t Hart op twee manier over worden gesproken. Namelijk op een academische manier en 

een politieke manier. Met betrekking tot mijn onderzoek heb ik deze twee manieren gekoppeld aan de 

dynamiek die kan ontstaan binnen een lerende organisatie.  

 

Bij een politiek spreken staat de schuldvraag centraal. Verantwoording moet worden afgelegd en 

iemand moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Het politieke spreken kijkt dus terug in de tijd. Met 

betrekking tot een mogelijke mislukking wil zij weten hoe deze tot stand is gekomen. Wie is er 

schuldig? Deze nadruk op de schuldvraag creëert een defensieve en angstige reactie. De ruimte om te 

spreken over mislukkingen en laat staan te leren wordt verkleind. Individuen raken gericht op het niet 

krijgen van de schuld. Om die schuld niet te krijgen is het slim om de mond niet open te doen, te 

zwijgen en het leerproces tegen te werken (zie figuur vier, hoofdstuk twee). Extra moeilijkheid bij het 

politieke spreken is dat zij  grillig is. Verwachtingen veranderen bij burgers, media kunnen kritischer 

worden en de verantwoording kan specifieker worden, het is dan logisch dat de kwalificatie 

mislukking vaker voorkomt. 

 

De academische manier van spreken over mislukkingen heeft veel meer tot doel het analyseren van 

hoe iets tot stand is gekomen. Met als reden de volgende keer verbeteringen aan te brengen. Men is bij 

de academische manier niet gericht op de schuldvraag maar op onderzoek. Om in de toekomst 

dezelfde fouten te voorkomen is deze manier niet gericht op het verleden maar op de toekomst. Deze 

focus creëert geen dreiging waardoor zij opbouwend werkt. De academische manier van spreken en 

focus creëert een meer open houding voor leren. De belemmerende emoties die door dreiging en angst 

worden gevoed, vinden bij deze manier minder plaats. Ik heb het artikel van Bovens en het ’t Hart op 

onderstaande manier samengevat.  
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tabel 4: Twee manieren van spreken over mislukkingen 

 

Het wordt dus duidelijk dat op een mislukking geen negatieve leerspiraal hoeft te volgen. Het blijkt 

dat een andere manier van spreken over mislukkingen meer ruimte kan geven voor vertrouwen en 

leren. Betrokken medewerkers zullen eerder hun kennis en ervaring met de organisatie willen delen op 

het moment het leerproces gericht is op de toekomst en niet op de schuldvraag.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat het politieke spreken over mislukkingen dominant is binnen de sector. 93 

De ruimte om te spreken over mislukkingen is minimaal. Er bestaat een grote angst voor het krijgen 

van de schuld en voor de mogelijke financiële gevolgen die dit kan hebben. Zoals één van de 

respondenten verwoordde; “Aan de andere kant moet je wel de context zien. De context is er een van 

subsidie-afhankelijkheid. En dat betekent dat je als je voortdurend je mislukkingen etaleert dan is dat 

niet de manier om de volgende ronde weer subsidie te krijgen.” 94 De dominantie van het politieke 

spreken lijkt te duiden op sterke lineaire en rationele waarden als aannames binnen de 

ontwikkelingspraktijk. Het systeem en proces worden namelijk buiten beschouwing gelaten. 

Mislukkingen zijn vooral een gevolg van menselijk falen, dat voorkomt omdat externe invloeden niet 

van toepassing zijn. Het academisch spreken over mislukkingen zal meer evenwicht bieden en beter 

passen in de meerduidige praktijk die de sector kenmerkt.  

4.3.2 Verschillende perspectieven op mislukkingen 

Op mislukkingen bestaan verschillende perspectieven. De perspectieven hebben andere aannames over 

het ontstaan van mislukkingen. Legt men bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid bij mensen of bij 

systemen? Bovens en ’t Hart stellen dat veel partijen vanuit verschillende aannames mislukkingen 

bekijken. Dit is volgens de auteurs één van de grootste moeilijkheden. Problematisch is dat partijen 

zich niet bewust zijn van hun verschillende aannames. De auteurs onderscheiden drie perspectieven: 

de optimisten, de realisten en de pessimisten. 95 Ik heb getracht de verschillende perspectieven van 

Bovens en het ’t Hart in onderstaande modellen samen te vatten. 
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Politiek Academisch 

- gericht op schuldvraag - gericht op onderzoek 
- gericht op het verleden - gericht op de toekomst 
- bewerkt angst - werkt opbouwend 
- geeft defensieve houding - staat open voor leren 

Mislukking:Manier 
van spreken 

- werkt verengend - geeft ruimte 
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Een kenmerkende uitspraak voor een optimist is die van Janis; But the likelihood of failure is 

substantially less if sound procedures of information search, appraisal, and planning are used.  

 

 

Een kenmerkende uitspraak voor een realist is die van Landau; 

"The cost of error runs high in this world, and it is manifestly more sensible to prevent error than to 

correct it" (Landau, 1988:viii). 

 

De Pessimisten: Beleid fiasco’s als artefacten van het systeem 
 

- Macro niveau; spanningen en tegenspraak zijn ingebed in de sociale, economische en 
politieke structuur van onze maatschappij 

 
Mislukkingen 

- zijn inherent aan de structuur en de logica van het systeem en het nauwelijks mogelijk deze 
eigenschappen van het systeem te wijzigen 

- kunnen niet voorkomen worden door goed management 
- komen nu eenmaal voor in het systeem 
 

 

De Optimisten: Mislukkingen door tekort schieten van publiek probleemoplossend vermogen 
 

- oorsprong in de Verlichting 
- moderne organisatie als geschikt middel voor de functionele rationaliteit 
- door ontwikkeling meer efficiëntie en rationaliteit 
- sterk geloof in de maakbaarheid van de realiteit 
- beleid is een set van cognitieve handelingen die beleidsmakers dienen uit te voeren 
 

Mislukkingen 
- zijn een gevolg van fouten 
- mogelijke ontsporingen moeten snel gevonden worden en opgelost worden (korte termijn   

perspectief) 
- zijn een gevolg van het niet volgen van de cognitieve en rationele stappen 

De Realisten: Beleidsfiasco’s als institutionele onevenwichtigheid 
 

- zien de beleidspraktijk als een kwetsbare praktijk 
- benadrukken de complexiteit van de uitdagingen 
- benadrukken de institutionele omgevingen   
- zien de mens als een zelf- gecentreerd, opportunistisch vaak dwaze nutmaximalist 
 

Mislukkingen 
- zijn vaak duidelijk van karakter 
- zijn te voorkomen door institutionele controles 
- als gevolg van het niet overkomen van conflictueuze doelstellingen en waarden (substantief) 
- als gevolg van het niet volgen van wijdverbreide procedures (procedurele mislukkingen) 
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De verschillende pluralistische visies op mislukkingen leiden volgens de auteurs tot een Babylonische 

spraakverwarring. Men denkt over hetzelfde te spreken maar doet dat in werkelijkheid niet. 

Problematisch in dit gesprek is dat de verschillende aannames en verwachtingen niet worden 

geëxpliciteerd. Elk perspectief benadrukt namelijk andere elementen en zal bepaalde punten wel of 

niet meerekenen in de kwalificatie. Dit kader moet expliciet worden wil men tot een goede 

verstandhouding komen. De verschillende verantwoordingsmethodieken worden volgens Bovens en ’t 

Hart ook beïnvloed door deze paradigma’s. De centrale ideeën vormen de focus van het 

verantwoordingssysteem. Optimisten zullen een mensgerichte benadering hanteren in hun 

verantwoordingssysteem; realisten focussen zich op organisaties; en pessimisten letten op het systeem. 

De onduidelijke epistemologie van mislukkingen en de moeilijkheid voor partijen en individuen om de 

onderliggende epistemologie te verwoorden maakt het communiceren over mislukkingen zeer lastig. 

Of zoals de auteurs stellen; “Looking at the issue from the specific context of fiasco analysis, our 

conclusion is less optimistic (…).If the political psychology of social science is such that not only 

theories and research paradigms but also epistemological positions are being held onto so rigidly, the 

chances of achieving reframing in the arena of policy practice seem even smaller, since in politics the 

political stakes are far bigger and more intensely contested.” 96 

 

Het onderzoek laat zien dat het optimistisch perspectief heden ten dage dominant is binnen de 

ontwikkelingssamenwerking. Dit perspectief herbergt wederom de rationele en lineaire waarden. Er is 

een sterk geloof in de maakbaarheid van de ontwikkelingssamenwerking en in de maakbaarheid door 

beleid. Mislukkingen zijn vooral een gevolg van fouten en het niet volgen van cognitieve en rationele 

stappen. De vraag is of de nadruk vanuit de optimistische visie het karakter van de 

ontwikkelingssamenwerking recht doet. Deze nadruk stimuleert namelijk een praktijk waarbij angst 

voor mislukkingen wordt gezaaid en de nadruk komt te liggen op het communiceren van succes. Of dit 

nu een succes is of niet. Zoals een medewerker van Cordaid het verwoordde; “De cijfers raken toch 

geïnfecteerd, dat slaat helemaal nergens op. Er was ook iemand die had alle cijfers bij elkaar opgeteld 

en die zei van, nou jullie bereiken tweemaal de wereldbevolking. Dat kan gewoon niet, dat slaat 

nergens op.” 97 Een benadering van mislukkingen waarbij aannames vanuit de verschillende 

perspectieven  wordt gehanteerd kan meer evenwicht bieden in een sector die zich kenmerkt door een 

meerduidige praktijk. Juist de ontwikkelingssamenwerking is een sector waarbij de complexiteit van 

de uitdagingen groot is, waar institutionele omgevingen ambigu zijn en doelstellingen en waarden 

kunnen conflicteren (de realisten). Maar de ontwikkelingssamenwerking is ook een context waarbij de 

spanningen en tegenspraken zijn ingebed in de verschillende sociale, economische en politieke 
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structuren van de verschillende maatschappijen (noord en zuid). Zo zijn de eigenschappen van de 

pessimisten ook aansprekend voor de sector.  

4.4 Conclusie 

In totaal zijn er drie duidelijke elementen uit het onderzoek gekomen. Het leren binnen de 

ontwikkelingssector is zeer moeizaam door een botsing tussen enerzijds de complexe en ambigue 

werkelijkheid van de zuidelijke projecten en de rationele en lineaire beleidspraktijk. Ten tweede is 

duidelijk geworden dat de afstand die tussen succes en mislukking bestaat binnen de sector gefundeerd 

is op een dominante interpretatie. Deze interpretatie hoeft niet daadwerkelijk een objectieve uitspraak 

te zijn over een project. De vraag is of de gevolgen van een dominante interpretatie de invloed mag 

hebben die zij nu heeft, namelijk het wel of niet toebedelen van subsidie. Ten derde is de grote angst 

voor mislukkingen verklaard door inzicht te geven in de onderliggende aannames van benaderingen op 

mislukkingen. Het blijkt dat de huidige benadering op mislukkingen sterk uitgaat van rationele en 

lineaire waarden. De negatieve leercirkel die nu ontstaat door een grote mate van angst voor 

mislukkingen dient dan ook genuanceerd te worden. Een benadering die nadruk legt bij de 

schuldvraag (politieke manier van spreken) kan in evenwicht worden gebracht door een sterkere 

beroepspraktijk in de toekomst te benadrukken (academische manier van spreken). Een benadering die 

sterk uit gaat van de maakbaarheid van de realiteit (optimisten) zal eerder mislukkingen verklaringen 

door het handelen van mensen. Deze benadering kan genuanceerd woorden door te wijzen op 

systemen (pessimisten) of op organisaties (realisten). Een evenwichtigere benadering kan meer recht 

doen aan de praktijk van de ontwikkelingssamenwerking.  
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Hoofdstuk 5 Conclusies en Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen geformuleerd. Deze algemene bevindingen 

volgen de lijn van het verslag. De bevindingen over het leren van MFO’s worden eerst gepresenteerd 

en ten tweede de bevindingen over de factoren die invloed hebben op het leren van 

ontwikkelingsorganisaties. Vervolgens zal de hoofdvraag worden beantwoordt en worden er 

aanbevelingen geformuleerd. Deze aanbevelingen hebben tot doel om het leren te stimuleren bij de 

verschillende MFO’s. Zodat er een sterke beroepspraktijk kan ontstaan.   

5.1 Algemene bevindingen 

5.1.1 Koppeling tussen leeractiviteit en beroepspraktijk 

MFO’s organiseren veel activiteiten om het leren vorm te geven. Echter de vertaling van de 

leeractiviteiten naar het concreet handelen binnen de beroepspraktijk is minimaal. Het blijkt dat de 

leeractiviteiten weinig invloed hebben op het dagelijks werk van de werknemers. Britton is heel 

duidelijk over het belang van deze vertaalslag. Een lerende organisatie zijn is belangrijk, maar als het 

geen invloed heeft op de praktijk is het zinloos.98 Moussiliou Alidou herkent deze dynamiek binnen de 

sector. “Individuals who attend workshops and training courses rarely apply or share their newly 

acquired knowledge.” 99 Verschillende werknemers uiten dat het concreet handen en voeten geven van 

de leeractiviteiten naar de beroepspraktijk problematisch is. Men vervalt toch snel in het oude kader of 

de oude gewoonte.100 Doordat de koppeling minimal is, ervaren de werknemers de meerwaarde van de 

leeractiviteit niet. Bij het ontbreken van deze meerwaarde is het gevaar dat verschillende activiteiten 

die worden georganiseerd niet meer bezocht worden. Medewerkers moeten duidelijk het idee krijgen 

dat zijzelf ook voordeel hebben aan het bezoeken van leeractiviteiten.  

5.1.2 Het ontbreken van kwalificatie 

MFO’s kwalificeren hun projecten niet, zeker niet als mislukking. Het kwalificeren is echter een 

centraal punt bij het leren. Britton noemt het zelfs een mogelijk hart van de lerende organisatie.101 Een 

duidelijke kwalificatie creëert namelijk urgentie om bij elkaar te komen. Mislukkingen worden nu 

vooral als uitdagingen of kansen benoemd. De urgentie om te leren wordt daarmee niet gecreëerd. 

Negatieve evaluaties worden vooral benaderd als bewijs van slecht management van de particuliere 

organisatie, en niet als leermogelijkheid. Greijn stelt dat; “The real failure occurs when development 

agencies avoid rigorous evaluations and in the process miss out on these valuable learning 

                                                 
98 Britton, B. (2005) Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, means and Opportunity. INTRAC, 
Praxis Paper No. 3. 
99 Alidou, M. (2008), Learning in teams; in: Capacity, UNDP & ECDPM 
100 Interview beleidsmedewerker Cordaid, 24-04-08 & Interview programmamedewerker Oxfam Novib, 19- 05-
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101 Britton, B. (2005) Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, means and Opportunity. 
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opportunities.” 102 Het niet creëren van deze leermogelijkheden betekent dat de organisaties zichzelf in 

stand houden. Door een benadering te kiezen waarbij mislukkingen als kansen en uitdagingen worden 

geformuleerd houdt men de bestaande praktijk in stand, en loopt men het risico zichzelf als organisatie 

te verzwakken. In plaats van een mogelijke versterking van de organisatie en de uitvoeringspraktijk 

wordt gekozen voor het in stand houden van de dominante gang van zaken binnen de organisatie.   

 

Leren, het toepassen van kennis en ervaring in een verbeterde handeling103, kent een moeizame 

praktijk binnen de MFO’s. Dit komt omdat de concrete vertaling van het geleerde in een verbeterde 

handeling niet plaats vindt. Daarnaast wordt de mogelijkheid om te leren van mislukte projecten niet 

gecreëerd omdat mislukte projecten niet op die manier worden betiteld. De urgentie om te leren wordt 

daarmee niet gecreëerd.  

5.1.3 Een eenzijdige benadering 

Bovenstaande praktijk wordt met name gevormd door een eenzijdige rationele en lineaire benadering 

van de ontwikkelingssector. De erkenning dat het werk van de ontwikkelingssamenwerking complex 

en ambigu is, wordt niet vertaald in de praktijk. Een goed voorbeeld bleek de notitie van het 

ministerie. Hierbij wordt de complexiteit van de sector als uitgangspunt genomen en daardoor de 

verwachting uitgesproken dat mislukkingen mogelijk zijn. Dit uitgangspunt verandert echter als 

beleidsmodellen en subsidiemodellen worden geformuleerd. Het uitgangspunt is dan rationeel en 

lineair. Door de grote afhankelijk van financiële steun van de MFO organisaties werkt deze eenzijdige 

benadering door en zorgt voor de nodige spanning. MFO’s zijn afhankelijk van de overheid en 

partners in het zuiden weer van de MFO’s. De verantwoording die moet worden afgelegd tussen de 

partijen kenmerkt zich door deze eenzijdige nadruk waarbij het beleidsproces als een assemblagelijn 

wordt gezien. Duidelijk is te zien dat MFO’s de overheid verwijten maakt, maar dat de partners in het 

zuiden dezelfde verwijten maken aan de MFO’s.104 Deze eenzijdige benadering in de praktijk heeft 

een aantal gevolgen.  

 

Ten eerste zijn MFO’s actie- georiënteerd. Doordat cijfers en resultaten zijn verworden tot de 

legitimatie van de organisatie, is de nadruk op het produceren van cijfers en resultaten groot.105 Deze 

nadruk leidt er toe dat de MFO’s zich in een spagaat bevinden tussen enerzijds het op korte termijn 

boeken van meetbare resultaten en anderzijds het op de lange termijn investeren in het leren van de 

organisatie. Britton legt de dynamiek in twee van zijn artikelen als volgt uit; “These pressures, 

combined with the sheer scale of the task facing them, have led most NGOs to adopt an action 
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orientation or ‘adrenalin culture’ where the delivery of outputs is seen as the main measure of 

success. According to the NGO Tearfund, the problem is so endemic that they refer to it as ‘the NGO 

disease.” 106 En anderzijds de plicht om als organisatie zich te ontwikkelen en dus te leren in een 

continu veranderende en complexe context. “An almost universal weakness of NGDO’s is found 

within their limited capacity to learn, adapt and continuously improve the quality of what they do. This 

is a serious concern because the future usefulness of NGDO’s for the world’s poor will depend on 

their ability to overcome their learning disabilities. Crudely put, if NGDO’s do not learn from their 

experience, they are destined for insignificance and will atrophy as agents of social  

change.” 107 

 

Ten tweede bepaalt de eenzijdige benadering ook het spreken en kijken naar mislukkingen. 

Mislukkingen zijn namelijk een gevolg van mensen of partijen die hun handeling aan de 

assemblagelijn niet goed hebben uitgevoerd. Vanuit dat denken is het logisch dat er binnen de MFO’s, 

politiek wordt gesproken over mislukkingen. Daarnaast stimuleert het rationele en lineaire denken ook 

een optimistisch perspectief op mislukkingen. De ruimte die op deze manier wordt gecreëerd om 

mislukkingen te bespreken of transparant te behandelen is minimaal. Ben Ramalingam zegt over deze 

dynamiek; “Mistakes can not be admitted to those who provide resources, whether they are 

institutional donors, international NGO’s or UN agencies. When mistakes are not admitted, lessons 

clearly cannot be learned”. 108  

5.1.4 Angst 

Eén van de meest opvallende bevindingen is de expliciete aanwezigheid van angst. Duidelijk is 

geworden dat de aanwezigheid van angst het leren niet stimuleert. De emotie angst heeft verschillende 

oorzaken en ook verschillende uitwerkingen. De grootste oorzaak is de mogelijke financiële 

consequentie. MFO’s zijn bang om financiële middelen te verliezen op het moment dat zij niet 

voldoende resultaten leveren. Deze eenzijdige nadruk op presteren gaat ten koste van de tijd die 

genomen wordt om te leren en te reflecteren. Naast het feit dat de angst in strijd is met leren heeft het 

ook andere gevolgen. MFO’s schikken zich in een passieve slachtofferrol binnen het publiek debat.  

Uit de gehouden interviews blijkt dat men de media verantwoordelijk houdt voor het negatieve beeld 

dat bestaat over de MFO’s.109 De MFO’s zijn echter tot op heden niet in staat geweest om het 

negatieve beeld te veranderen. Het wijzen naar de media is dan ook tot op heden geen antwoord 

geweest op de rol van de media. De schuld wordt te makkelijk bij de rol van de media gelegd. MFO’s 

lijken door de angst om deze negatieve beeldvorming te versterken voornamelijk succesverhalen te 
                                                 
106 Britton, B. (2005) Organisational Learning in NGOs: Creating the Motive, means and Opportunity. 
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107 Britton, B (1998), The Learning NGO. INTRAC, Occasional Papers Series Number 17. 
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109 Interview programmaleider Cordaid, 9 mei 2008 
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communiceren. En die reactie lijkt een tegengestelde reactie te ontlokken. De media wordt door de 

eenzijdige nadruk op succes juist gestimuleerd om op zoek te gaan naar mislukkingen.110 Het continu 

communiceren van succesverhalen komt ook niet overeen met de beelden van elke dag die op het 

journaal te zien zijn. Het communiceren van alleen successen heeft een averechts effect en moet 

verandert worden. 

5.2 Beantwoording hoofdvraag en problematisering  

In deze conclusie komen wij terug op de hoofdvraag zoals deze is geformuleerd in hoofdstuk één: Op 

welke wijze leren ontwikkelingsorganisaties van projecten en welke factoren zijn daarop van invloed? 

Duidelijk is dat ontwikkelingsorganisaties in de letterlijke zin van het woord niet leren. Leren is 

namelijk het toepassen van kennis en ervaring in een verbeterde handeling111. De verbeterde handeling 

moet in de beroepspraktijk vorm krijgen. Maar de kennis en ervaring die wordt opgedaan wordt vaak 

niet vertaald in de beroepspraktijk. Een voorbeeld is het bezoeken van trainingen wat kan leiden tot 

een nieuw inzicht. Maar dit nieuwe inzicht leidt vaak niet tot een aangepaste handeling in de 

beroepspraktijk. Belangrijkste factor die deze praktijk stimuleert is een eenzijdige nadruk op 

resultaten. Doordat ontwikkelingsorganisaties verantwoording moeten afleggen op basis van resultaten 

komt het leren en reflecteren onder druk te staan. Daar komt bij dat de ontwikkelingsorganisaties 

verantwoording afleggen aan partijen waar zij subsidie van ontvangen. Het niet presenteren van 

resultaten kan daardoor leiden tot een mogelijke vermindering van subsidie. Uit angst voor deze 

vermindering van subsidie wordt de nadruk op presteren vergroot en worden niet geslaagde projecten 

niet transparant behandeld. Falen is geen optie. De leermogelijkheid om te leren van mislukkingen 

wordt daarmee ook niet benut.  

 

Er zijn tekenen dat de MFO’s niet gelukkig zijn met deze ontwikkelingen. De verschillende 

respondenten uiten hun onvrede over de huidige gang van zaken met betrekking tot het leren en 

innoveren. Ook het feit dat de thematiek leren en innoveren werd besproken op de laatste 

beleidsdialoog van het ministerie toont aan dat de sector naar een andere gang van zaken wil. Maar de 

overgang leide tot een veelvoud van vragen. De respondenten zien weinig mogelijkheden om het 

huidige strakke stramien te veranderen in een sector waar meer ruimte bestaat. Verschillende 

respondenten erkennen dat er veel mislukkingen zijn, maar ervaren niet de ruimte om deze 

mislukkingen te benoemen. Ook ontstaan er vragen over hoe men met de angst dient om te gaan. Is het 

mogelijk deze negatieve emotie te veranderen in een positieve? En is er een mogelijkheid om de 

nadruk op rationele en lineaire kaders in evenwicht te brengen met kaders die recht doen aan de 

complexe en ambigue praktijk van de sector?  
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5.3 Aanbevelingen 

De onderstaande aanbevelingen hebben tot doel om een betere lerende praktijk binnen MFO’s te 

vormen. In dit onderzoek is duidelijk gebleken dat het leren van de MFO’s in verband staat met 

verschillende niveau’s binnen de sector, zoals bijvoorbeeld de overheid. De aanbevelingen trachten de 

verschillende niveau’s aan te spreken.  

5.3.1 Hanteer een evenwichtige benadering 

Het complexe en ambigue karakter van het werk van de MFO’s staat op gespannen voet met de 

rationele en lineaire beleidsvertaling. De rationele vertaling in beleidssystemen en subsidiesystemen is 

onvermijdelijk doordat verantwoording moet worden afgelegd aan de overheid en de burger. Er zijn 

echter mogelijkheden om creatiever met deze spanning om te gaan.  

 

Ten eerste dient er ruimte te komen in de eenzijdige verantwoordingssystemen. Nu bestaat er een grote 

nadruk op controle binnen de verschillende systemen. Men dient controle en vertrouwen meer in 

evenwicht te brengen (zie ook Gasper; 2000). Dat betekent dat de overheid consequent dient te 

handelen naar eigen notities. Als het ministerie mislukkingen niet normatief wil benaderen, omdat het 

leren prioriteit krijgt dan dienen de verantwoordingsindicatoren te worden aangepast. De vraag is dan 

niet alleen wat er gepresteerd is, maar ook wat er geleerd is. Die nadruk vraagt om andere indicatoren 

die de kwalificatie en afrekening van een project bepalen. Een andere optie is eveneens mogelijk. 

Subsidies kunnen deels gereserveerd worden voor risicovolle en innovatieve projecten. De 

verantwoordingindicatoren dienen dan ook aangepast te worden. De overheid is in die situatie niet 

enkel gericht op de resultaten van een project, maar eveneens op nieuwe inzichten en praktijken. Er 

wordt dan vertrouwen aan een bepaalde organisatie gegeven. Eigenlijk geldt dat het leren van MFO’s 

op deze manier beloont wordt. Net zoals Britton dit ook benadrukt binnen de organisatie. Of zoals 

Dijkstra het verwoordt; “Ontwikkelingsorganisaties moeten de ruimte hebben om te experimenteren, 

om uit te proberen én te leren. Dit kan alleen als ook de donateurs van de ontwikkelingsorganisaties 

inzien en accepteren dat het kan zijn dat er ook geld geïnvesteerd wordt in projecten waarvan het 

resultaat uiteindelijk uitblijft, maar waar wel duidelijk lessen uit geleerd zijn.” 112 

 

Op het moment dat deze mogelijkheid wordt gecreëerd binnen de subsidiesystemen is het mogelijk om 

evenwichtiger te spreken over mislukkingen. Ten eerst komt er meer ruimte om te spreken over een 

mogelijke mislukking, wat leren kan stimuleren. Dit geeft ruimte aan de MFO’s om mislukkingen 

transparanter te communiceren omdat de negatieve consequentie van het verlies van financieel 

draagvlak minder dreigend is. Daarnaast kunnen de MFO’s maar ook het ministerie de complexe en 

ambigue karaktereigenschappen van de sector duidelijker communiceren. Op deze manier kan een 
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meer evenwichtig beeld gevormd worden over mislukkingen. Door het academisch spreken te 

hanteren en ook de pessimistische en realistische visie op mislukkingen, bestaat de mogelijkheid de 

negatieve associatie bij mislukkingen te nuanceren. Voorlichting en publicatie spelen in het 

veranderen van deze elementen een essentiële rol. Veel van de betrokken actoren binnen en buiten de 

ontwikkelingssamenwerking zijn zich niet bewust van de eenzijdige benadering van de sector. MFO’s 

dienen daarom hun slachtofferrol ten opzichte van de media te veranderen in een pro- actieve rol. De 

organisaties dienen zelf het publieke debat over de complexiteit van de sector aan te voeren. Als men 

er in slaagt om dit element te benadrukken zal ook de verwachting ontstaan dat mislukkingen eerder 

zullen voorkomen. Die verwachting maakt het transparant behandelen van mislukkingen een stuk 

makkelijker. 

5.3.2 Benoem de uitkomsten van projecten helder en transparant 

MFO’s moeten gezamenlijk transparant en open gaan communiceren over niet geslaagde projecten. 

Dit heeft twee voordelen welke een externe en interne mogelijkheid creëren. Op het moment dat 

MFO’s gezamenlijk communiceren over niet geslaagde projecten is de verwachting dat er minder 

schade zal zijn voor de naam van MFO’s als zij zelf berichten over mislukkingen. Doordat nu externe 

partijen (bv. de media) deze berichtgeving verzorgen is er meer schade dan nodig is. Dit dient 

gezamenlijk te gebeuren omdat MFO’s afhankelijk zijn van dezelfde subsidiebronnen. Dit maakt het 

risico voor één MFO te groot om transparant te communiceren over mislukkingen. De kans is dan 

groot dat financiële steun naar andere MFO’s gaat. Het duidelijk communiceren van en voorlichten 

over de complexe dynamiek maakt dat mislukkingen meer in de lijn van de verwachting passen (zie 

ook de eerste aanbeveling).  

 

Intern biedt het duidelijk kwalificeren van projecten een urgentie en mogelijkheid om te leren. Alle 

gesproken respondenten beamen dat mislukkingen een goede mogelijkheid bieden om te leren. De 

kwalificatie moet worden teruggekoppeld tot aan het operationeel niveau. Bij deze terugkoppeling 

moet continu worden uitgelegd wat het doel is, namelijk het leren. Creëert men angst, dan zal er niet 

geleerd worden. Het is van groot belang dat er voldoende vertrouwen bestaat om mislukte projecten te 

behandelen. MFO’s kunnen mislukte projecten bijvoorbeeld behandelen in jaarverslagen. Maar het is 

ook mogelijke dat leeractiviteiten worden georganiseerd rondom mislukte projecten.  

5.3.3 Maak een duidelijke koppeling tussen leeractiviteit en beroepspraktijk 

De koppeling tussen leeractiviteit en beroepspraktijk is nauwelijks aanwezig binnen MFO’s. Het 

gevaar van het ontbreken van deze koppeling is dat medewerkers niet meer participeren in 

leeractiviteiten omdat de toegevoegde waarde minimaal is. Het is dus van groot belang dat de 

koppeling tussen leeractiviteit en beroepspraktijk wordt gemaakt. Door het leren onder te brengen in 

vaste teams, waarbij persoonlijke casussen worden besproken, zal de koppeling tussen leeractiviteit en 
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beroepspraktijk eerder plaats vinden. Belangrijk hierbij is dat het team een duidelijk doel van de 

leeractiviteit formuleert. Men dient zich direct af te vragen hoe men het geleerde in de beroepspraktijk 

gaat vertalen. Het voordeel van binnen een team werken is dat men persoonlijk betrokken en 

vertrouwd is met elkaar. De kans is daardoor groter dat er een basis van vertrouwen ontstaat, waardoor 

medewerkers eerder hun kennis en ervaring zullen delen met de organisatie. Medewerkers kennen 

elkaar al, hebben elkaar ook geobserveerd waardoor een directere en betere feedback mogelijk is. 

Daarnaast is ook een voordeel dat medewerkers verschillende rollen voor elkaar kunnen invullen: als 

adviseur, als coach, als collega etc. 113 Mislukkingen kunnen makkelijker en beter worden besproken in 

een dergelijk team. Juist mislukkingen geven voor het leren een persoonlijke casuïstiek waardoor de 

koppeling van leeractiviteit en beroepspraktijk ook makkelijker zal zijn.  

 

In onderstaand kader vat ik de verschillende aanbevelingen samen.  
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Tabel 5- Aanbevelingen voor het stimuleren van de lerende praktijk binnen MFO’s 
 

- Hanteer een evenwichtige benadering 
o Benadruk de complexe en ambigue praktijk 
o Vertaal dit in de benadering van mislukkingen 
o Formuleer verantwoordingindicatoren die gericht zijn op leren 

 
- Benoem de uitkomsten van projecten helder en transparant 

o MFO’s dienen gezamenlijk transparant over niet geslaagde projecten te 
communiceren 

o Niet geslaagde projecten creëren een urgentie om te leren  
 

- Maak een duidelijke koppeling tussen leeractiviteit en beroepspraktijk 
o Creëer vaste teams voor het leren  
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Internetsites 
 
Website Technische Universiteit Eindhoven, www.tue.nl 
  
Website ministerie van Buitenlandse zaken, www.minbuza.nl  
 
Website Oxfam Novib, www.novib.nl 
 
Website Cordaid, www.cordaid.nl 
 
Website Edukans, www.edukans.nl  
 
Website Groepsdynamiek, www.groepsdynamiek.nl 
 
 
Interviews 
 
Interview medewerker Research & Development Oxfam Novib, 7 april 2008 
 
Interview medewerker Research & Development Oxfam Novib, 14 april 2008 
 
Interview medewerker Beleid & Evaluatie Cordaid, 24 april 2008 
 
Interview medewerker IOB, 7 mei 2008  
 
Interview programmaleider Cordaid, 9 mei 2008 
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Bijlage - Topic Lijst voor medewerkers Oxfam Novib en Cordaid 
 
Relevante persoonsgegevens 
Naam 
Leeftijd 
Aantal jaren werkzaam bij Oxfam 
Functie bij Oxfam 
 
Informatie over werkzaamheden van respondent; functieomschrijving & motivatie 
- Welke werkzaamheden verricht u bij Oxfam; wat zijn uw taken? 
- Wat zijn uw motivaties geweest om bij Oxfam te gaan werken? 
 
De lerende organisatie 

- De ondersteunende cultuur 
o Vormen van beleid 
o Trekken van conclusies 
o Etc 

- Interne en externe ervaringen 
o Focus op impact 
o Mechanismen  
o Spreken over succes en mislukking 

- Communicatiesystemen 
- Organisatiegeheugen 
- Toepassen van leren 
- Vertrouwen of angst (let op onderscheid geslaagde en niet geslaagde projecten!) 

 
Botsing tussen rationele beleidspraktijk en ambigue werkelijkheid 

- ervaring 
- voorbeelden  
- etc.  

 
Kwalificatie 
 

- worden ontwikkelingsprojecten gekwalificeerd binnen de organisatie, door het project 
een succes of een mislukking te noemen? 

- Wie bepaald deze kwalificatie? 
- Etc  

 
 
 


