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Truman, 1949
“More than half the people of the world 
are living in conditions approaching
misery. Their food is inadequate. They
are victims of disease. Their economic
life is primitive and stagnant. Their
poverty is a handicap and a threat both to 
them and to more prosperous areas. 
[...]in cooperation with other nations, we
should foster capital investment in areas 
needing development.”
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Is ontwikkelingssamenwerking nodig?

1. Een inleiding over grasmachines

2. Wat is ontwikkelingssamenwerking wel?

3. Wat is ontwikkelingssamnenwerking niet?

4. Verdiensten en kritieken

5. Uitdagingen van ontwikkelingssamenwerking



1. Inleiding



“Mooi dat de Nobelprijs economie naar 
economen gaat die afstappen van de klassieke 
ontwikkelingsaanpak. Weg van de goede 
intenties naar een wetenschappelijk aanpak 
gebaseerd op wat effectief werkt”
Alexander De Croo



“Randomistas willen een betere grasmaaier 
ontwerpen – en wie kan daar tegen zijn – maar wat 
doe je als je in een land woont zonder gras of waar 
de regering (of bedrijven) giftig afval op het 
gazon komen dumpen”.



2. Wat is
ontwikkelingssamenwerking
wel?



2.1. De hoofddoelstelling van OS

Ontwikkelingssamenwerking als hefboom voor aanpak
armoede en ongelijkheid

• Verankerd binnen de EU 

• Verankerd in de Belgische Wetgeving



2.2  Concreet: Garanderen van basisrechten

https://youtu.be/ic48hDiOxYo
https://youtu.be/ic48hDiOxYo
https://youtu.be/0JSacu3rWg0
https://youtu.be/0JSacu3rWg0


2.2 Concreet: Claimen van basisrechten





2.3 Financiering



2.3 Financiering
België 2019 0,42%

ODA BNI





2.4. Principes doeltreffende
Ontwikkelingssamenwerking

Lokale context, lokale
noden en verwachtingen



3. Wat is
ontwikkelingssamenwerking
niet?



Twee grote fouten

1. Er wordt te vaak gedacht dat ontwikkelingssamenwerking 
zaligmakend is (en als het dat niet is, doek het dan 
maar meteen op).

2. Ontwikkelingssamenwerking wordt steeds meer ingezet 
voor andere doelen, waardoor het uiteraard gedoemd is te 
mislukken = instrumentalisering van 
ontwikkelingssamenwerking.
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3.1. Fout = zaligmakend

Belang van beleidscoherentie voor ontwikkeling

• Zorg ervoor dat andere beleidsdomeinen geen negatieve
impact hebben op de ontwikkelingsdoelen

• Zorg ervoor dat andere beleidsdomeinen mee de 
ontwikkelingsdoelen ondersteunen en realiseren



3.2. Fout = instrumentalisering

Het gebruik van ontwikkelingssamenwerking voor eigen
belang

• Migratie

• Economische belangen

• Veiligheid





















4. Verdiensten en kritieken



4.1.  Verdienste van OS

Ontwikkelingssamenwerking heeft bijgedragen tot …

• Meer dan een halvering tussen 1990 en 2015 van extreme armoede (< 1,25$/dag)

• Daling met 60% van sterfte door malaria tussen 2000 en 2015

• Daling met bijna de helft van de kinderen zonder toegang tot basisonderwijs tussen 2000 en 
2015

• Halvering kinderstefte tussen 1990 en 2015

What has aid ever done for anyone… 

https://www.youtube.com/watch?v=GoQfOSZJMRU


4.2. Kritieken op OS



5. Spanningsvelden en 
uitdagingen voor
ontwikkelingssamenwerking








