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Samenspraak en tegenspraak. Strategische

Partnerschappen voor Lobby en Advocacy

 Beleidsprogramma NL Ministerie van Buitenlandse Zaken
2016-2020

 In dit programma werken het ministerie, Nederlandse
NGOs en hun partners in lagere- en lager-midden 
inkomenslanden samen als partners in pleitbezorging en
capaciteitsontwikkeling voor pleitbezorging

 Budget: € 825.000.000



Initiatief van: Lilianne Ploumen, minister van 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking



Enkele organisaties ondersteund door het programma



Iets bijzonders: 

 Focus volledig op pleitbezorging

 Vrije themakeuze mits aansluiting bij ‘brede ontwikkelingsagenda NL’

 Hoofddoel capaciteitsversterking CSOs zuidelijke landen – erkenning

politieke aard ontwikkelingsprocessen

 Ministerie als ‘partner’ van 25 CSO allianties

 Ruimte voor flexibiliteit

 Onderzoekstraject

 Zie ook: https://hetnieuwe.viceversaonline.nl/dossierthemas/samenspraak-

en-tegenspraak-de-oogst/

https://hetnieuwe.viceversaonline.nl/dossierthemas/samenspraak-en-tegenspraak-de-oogst/


Onderzoekstraject

 8 onderzoeksprojecten ter ondersteuning ontwikkeling 
vervolgprogramma op ‘Samenspraak en tegenspraak’

 Zie https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/assumptions

https://includeplatform.net/theme/new-roles-for-csos-for-inclusive-development/

 Thema’s: 

● Politieke rollen CSOs

● CSOs in de ‘aid chain’ 

● Civic space

https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/assumptions
https://includeplatform.net/theme/new-roles-for-csos-for-inclusive-development/


Ons onderzoeksproject daarbinnen

 Doel: samenwerking tussen CSOs onderzoeken vanuit 
Zuidelijk perspectief om van daaruit tot nieuwe 
voorstellingen van Noor-Zuid samenwerking te komen

 Reden: structurele beperkingen in rol zuidelijke CSOs 
door aard en organisatie van NGOs door donoren

● Noordelijke CSOs stellen programma op en 
beheersen budgetten 

● Beperkte erkenning partners als actoren met eigen 
perspectief en capaciteiten

● Dominantie internationale discoursen en agenda’s

● Beperkte inbedding in contexten  
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Het probleem

 Structurele problemen beperken zuidelijk leiderschap: 
financiele verhoudingen, bestaande denkwijzen en 
praktijken die samenwerkingen vormen, met daarbij 
belangrijke rollen voor zowel donoren als de machtigere 
CSOs (m.n. INGOs). 

 Oplossingen tot nu toe richten zich vooral op 
machtsverhoudingen

● Direct funding

● Governance structuren/ opzet partnerschappen

● Verzet, ‘reclaimen’



Maar niet: het anders gaan voorstellen van samenwerking 
Om hieraan bij te dragen, bestudeerden we Indiase CSOs in 
hun advocacy rollen, kijkend naar hoe zij die zien, ingebed 

in hun relaties en context: 

Wat kunnen wij zijn? 

Met wie?

Vanuit welk begrijpen van de realiteit in welke wij 
ons bevinden? 



Drie thema’s

Vertegenwoordiging

Samenwerking tussen CSOs

CSO-staat relaties



Veldwerk

 Twee domeinen:

● Disaster Risk Reduction

● Rechten van gemarginaliseerde groepen

 Ongeveer 250 interviews met staf van tientallen Indiase 
CSOs.  

 Veldwerk met name in Bihar, Jharkhand, Gujarat and 
Delhi



De hoofdbevindingen vormen een empirische basis voor het opnieuw voorstellen 

van samenwerking tussen Zuidelijke CSOs en Noordelijke INGOs/donoren

 ‘Contextualized agency’: agency die verschijnt in de wijze waarop actoren zich 

verhouden tot de mogelijkheden en beperkingen van hun context, zoals door 

hen geïnterpreteerd

● CSOs vormen hun rollen in relatie tot hun context 

● Deze rollen zijn dynamisch 

● Vanuit diverse interpretaties ontstaan diverse rollen

● Bepalend voor rollen is de capaciteit van CSOs om tot een strategische 

verhouding met hun omgeving te komen, en de wijze waarop zij vanuit 

een begrip van hun capaciteit, de gewenste richting en de 

mogelijkheden, deze verhouding vormgeven  

● We zagen een relatief beperkte rol voor internationale actoren



Aanbeveling: Neem ‘contextualized agency’ als een 

uitgangspunt voor ‘Starten vanuit het Zuiden’

 Accepteer dat Zuidelijke CSO vaak een ontwikkeld begrip hebben van 

kwesties en hoe ze aan te  pakken, en deze zijn ingebed in:

● Hun analyse van mogelijkheden en beperkingen in hun context

● Hun eigen perspectieven en capaciteiten

● Hun relaties met andere CSOs, de staat en andere actoren in hun 

eigen context 

● Noordelijke CSOs hebben een complementaire rol te spelen en 

worden gewaardeerd om hun financiële bijdragen; expertise; 

prestige; capaciteiten om zich tot internationale kaders, normen 

en netwerken te verhouden – maar ze zitten ook nogal eens ‘in de 

weg’



Complementariteit

● Noordelijke en Zuidelijke CSOs kunnen exploreren waar 

agenda’s, benaderingen en capaciteiten elkaar kunnen 

versterken, en dat nemen als uitgangspunt voor samenwerking

● Dit kan Noordelijke CSOs helpen in een nieuwe rolvoorstelling 

als complementair - bijv. mobilisatie Noordelijke publieke 

opinie, fondsenwerving, inbreng internationale dimensies van 

kwesties, bijdragen technische expertise en diensten, 

beïnvloeden internationale en Noordelijke instituties, 

samenbrengen en makelen



Dit opnieuw voorstellen van samenwerken vormt een fundament 

voor het delen van macht en het hervinden van rollen

 Criteria voor een ‘goed programma’ veranderen: 

● een goed programma is geworteld in de context

● erkent verschillende identiteiten, agenda’s en capaciteiten 

van organisaties en de complementaire relevantie daarvan

● en werkt met wat ‘al gaande is’

● Van ‘macht over’ (aansturen) tot ‘macht tot’ (wat kan jij, 

wat kan de ander, hoe versterken we elkaar en de 

verandering 

 Je denkt dan ook in termen van ‘netwerk’ eerder dan ‘aid chain’

 En bijdragen aan een veranderingsproces eerder dan het 

neerzetten van een interventie



Uitdagingen

 Management en controle – ook daarvan is dan een 
andere voorstelling en invulling nodig

 Noodzaak van diversificatie van voorstellingen van 
relevante kennis, professionaliteit en expertise 

 Gevestigde organisatiebelangen en –identiteiten komen 
hiermee deels onder druk te staan

 Veel kennis over landen en processen aldaar nodig om 
tot een ‘goed programma’ te komen

 Sluit aan bij langere-termijn visie terwijl ‘funding cycles’ 
kort blijven



Op onze website zijn inmiddels een aantal publicaties 

beschikbaar, waaronder de onderstaande

https://www.civil-society-research-collective.org/

https://www.civil-society-research-collective.org/


Update: Opvolgend beleidsprogramma minister Kaag: ‘Versterking 
maatschappelijk middenveld’ (naam Hoofdprogramma is ‘Power of Voices’)

 Deels terug naar meer controle (aansluiting bij focuslanden ministerie, 

inperking thema’s, kleiner aantal ‘partners’)

 Ruim meer aandacht voor Zuidelijk ‘eigenaarschap’

● Kwaliteit visie op samenwerking (m.n. delen van macht) met 

Zuidelijke partners een van de drie beoordelingscriteria voor 

aanvragen (naast Theory of Change en track record). Zie 

beleidskader, link bovenaan op deze webpagina: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2019/11/

28/beleidskader-versterking-maatschappelijk-middenveld

● Verplichting minstens één Zuidelijke partner in de alliantie te 

hebben. Zie onderaan op de hierboven genoemde webpagina de 

onlangs gekozen allianties

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2019/11/28/beleidskader-versterking-maatschappelijk-middenveld


Dank voor het luisteren


